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Едукација во Сплошна болница 	  

Сплошна болница Ново Место е регионална болница која се 
грижи за здравјето на 132.000 илјади жители. Болницата 
пружа специјалистичко амбулантска дејност, болничка 
дејност, примарен гинеколошки диспанзер, дијализа, 
психијатриски и онколошки оддел и амбуланта за нуклеарна 
медицина. Во тек е изградба на ургентен центар. 
 



Гиниколошкиот диспанзер располага со: диспанзер за жени, 
ултра звучна амбланта и уродинамиска лабораторија. Одделот 
породилно располага со: абуланта за CTG, предродилни соби, 
соба за примена на предродилни вежби и техники за дишење, 
4 родилни сали, предоперативна сала и сала за акушерси 
операции. Во Ново Место годишно се пораѓаат од 1300 до 
1500 пациентки од нив, 15% до 17% раѓањето го завршуваат 
во царски рез.  



Собата за предродилна припрема за вежби и техники 
за дишење е опремена со удобни фотељи топки за 

вежбање душеци и масажери.  



Родилната сала е опремена со кревет за пациентка, CTG 
апарат, помошна покретна маса со комплети за раѓање, 
вага за новородено, пелени, памперс, бенкици, работна 

маса за акушерката. 



Бев присутна на 7 раѓања одобрени од стана на родителите од 
кои 2 со epiduralna анестезија. Исто така, бев присутна на 
презентација, родилниот блок на идните родители, имав 
можност да ги идам листите на одобрените и неодобрени 
интервенции кои би се почитувале за време на раѓањето од 
страна на пресоналот, како и присуството на сопругот и дула за 
време на раѓањето.  
Операционата сала (сала бр.5)  е целосно опремена со 
апаратура и инструменти за изведба на следнте операции: 
section caesarea, abortus artificialis, missed abortion, conisacio 
PVU, serclas PVU и други. 
 



Во одделот хируршки сали има и 6та сала гениколошка 
операциона сака која е опремена со: гиниколошки 
операционен стол, електокаутер, монитор ТВ, инсуфлатор, 
камера, аспиратор, електрохируршки апарат за светло, 
дистензиски меди, вариофло пецијални лапараскопски 
инструменти, апарат за анестезија, компјутер, маси покретни 
за инстументи. 



До неа е сместена и стерилна просторија во која се чуваат и 
стерилните материјали и комплети за работа и која е 
поврзана со стерилен лифт со Одделот Стерализација. 



Во оваа операциона сала бев присутна на изведба на следнте 
операции: laparaskopska histerectomia, laparaskopska 
endometrioza na ovarium i peritoneum, histeroskopska operacija 
na supmukozen i intramuralen miom, laparaskopska sterilizacija, 
laparaskopska operacija na cystis ovarii, operacija zaradi 
infertilnost.  
Бев запозната и со работата на интензивниот оддел на 
акушерското одделение.  
Престојот во Ново Место за мене една голема едукативна 
прилика и увид во напредната техничка медицина и нејзина 
примена во служба на здравјето на жените.  
 



Ви благодарам за укажаната можност и 
доверба.  


