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Едукација од Областа на Компјутеризирана 
Томографија и Дигитална Мамографија

• Мојата работна организација Ј.З.У. Здравствен дом на 
Скопје, под покровителство на Министерството за 
здраство на Р.Македонија, ми овозможија едукација, како 
дел од проектот на Владата на Р. Македонија за обука на 
медицински кадри во светски и еминентни здраствени 
установи, во Клиничкиот центар на Војводина.



• Мојата едукација се одвиваше во центарот за радиологија 
на одделението за компјутерска томографија, како и на 
одделението за мамографија.

• Едукацаијата се одвиваше во периодот од 03.03 до 
29.03.2014г



Компјутеризирана томографија (КТ)

• Клиничкиот центар на Војводина располага со два 
мултислајсни скенери на кои се вршат дијагностички 
скенирања во текот на 24 часа, 7 дена во неделата.

• Имав можност да учевсвувам во дел од тие снимања, а 
одредени снимања ги извршував самостојно, се разбира 
со надзор од колегите.



Дигитална мамографија

• Клиничкиот центар на 
Војводина располага со 
дигитален мамомат на кој се 
вршат редовни мамогрфски 
прегледи, како и скрининг на 
населението од Нови сад и 
околните места. Јас 
присуствував на овие прегледи, 
а имав и можност да 
присуствувам на биопсија која 
се работеше на истиот апарат.



• Сакајќи да ја оправдам довербата што ми беше дадена од
страна на Министерството за здраство и мојата работна
организација, јас максимално се трудев да одговорам на
работните задачи кои како цел ми беа доверени.

• Се стекнав со големо искуство од областа на
компјутеризирана томографија и мамографијата и се
надевам дека понесувајќи го тоа искуство ќе бидам од
голема корист на мојата работна организација.



Голема благодарност до мојата работна организација ЈЗУ 
Здравствен дом на Скопје и до Министерството за 
здравство на Р. Македонија за укажаната доверба.



Ви благодарам на               
вниманието!


	Едукација Нови Сад��Компјутеризирана томографија и Дигитална мамографија
	Едукација од Областа на Компјутеризирана Томографија и Дигитална Мамографија
	Slide Number 3
	Компјутеризирана томографија (КТ)
	Дигитална мамографија
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

