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Splosna Bolnica Novo Mesto 
е четврта по големина болница во

Р. Словенија . 

Болницата е на секундарно ниво и 
дава заштита на околу 180000 

жители. 

Во нејзин дел спаѓаат оддели по 
сите гранки од медицината 

освен онкологија и 
неврохирургија.  







За време на престојот со менторот активно учествував 

во работата на:

• одделот за неврологија, 

• одделот за ортопедија со трауматологија, 

• единицата за амбулантска физиотерапија, 

• одделот за пулмологија, 

• одделот за инфектологија, 

• одделот за интензивна нега и интерна медицина. 



Оддел за Физиотерапија и рехабилитација

Одделот за 
физиотерапија

Секојдневно присуство на примена на 
физиотерапија на пациенти кои 
амбулантски  применуваат терапија



Одделот за примена на работна терапија за 
рака

Ултрасоно и електротерапија Мототрон за горен екстремитет



Одделот за неврологија

Примена на електростимулација

Пациент Р.Н. Роден 1987

Анамнестички со параплегија на

долните екстремитети и пареза на

горните екстремитети

Dg:St.Post Operacio Medula Prolongata

Basilaris



Оддел за пулмологија

Присуство на
бронхоскопии, 
како и 
работа на 
одделот
за пулмологија при 
изведување на 
вежби за дишење и 
респираторна 
гимнастика  кај 
пациенти. 



Оддел за реанимација и интензивна нега

Пип Флатери и маски за сатурација Помошни средства за вежби дишење



Оддел за ортопедија

Предоперативна припрема на 

пациентот од страна на :

-Хирушки тим

-Анестезиолошки тим

-тим од медицински сестри

-тим од физиотерапевти

Примена на Кинетек при изведување на 

вежби за скочен зглоб и потколеница



Амбуланта за работна терапија 



Примена на тракција со Екстензомат



Заклучоци

• За време на едукацијата се стекнав со

дополнителни теоретски знаења и практични

вештини од областите на физикалната

медицина како и следниве оддели:

(одделот за ортопедија, одделот за

инфектологија, пулмологија, неврологија и

интерна медицина),

• Подобрување на односот и работата со

пациентите при изведување и примена на

физикалната терапија



Заклучоци

• Дали се оправдани и потребни вакви едукации на 

физиотерапевти?

ДА 

• Дали повторно би присуствувал на ваква или 

слична едукација?

ДА



Ви Благодарам


