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Општата болница во Ново Место се наоѓа 

во централното градско подрачје и 

претставува регионална болница за околу 

132.000 жители од општина Ново Место, 

Метлика ,Требње и дел од општина Кршко. 

Болницата е регистрирана за вршење  на 

здравствени услуги во специјализирани 

амбуланти, болничка дејност, дијализа , 

активности од примарната здравствена 

дејност меѓу кои и гинеколошката  

амбуланта.



Акушерско-гинеколошкото одделение се 

состои од три спрата и тоа 

 на првиот-амбулантски дел со пријавно

 на вториот спрат се наогаат родилните 

сали и операционите  сали 

 на третиот спрат се наога гинеколошко 

акушерско одд. со интензивна нега.



 Во амбулантата се вршат прегледи со 
предходно закажан термин и пациентите 
се повукуваат преку домофон за прием во 
амбуланта . 

 Акушерката овој прием го прави на високо 
професионален начин со писмени и усни 
инструкции за одделот за медицинска  
согласност за одредена интервенција како 
и нивно право за одбивање на одредена 
медицинска постапка .

Пристап преку електронска картичка за 
основните генералии и нивно здравствено 
осигурување,доверливост на нивните 
податоци,приватноста и почитување на 
човековото достоинство и кодекс за 
однесување.



 Сите мед.сестри и акушерки се заштитени  

со закон и со тоа имаат право на нивна 

заштита.

 Во родилна сала се примаат трудница за 

раѓање со предходно направен прием во 

гинеколошка амб.Вкупно има четири 

родилни сали каде работат две акушерки 

во смена и еден доктор.



 Секоја родилна сала е опремена со 

комплет опрема и тоа

 родилен бокс апарат за ЦТГ со монитор на 

кој  апарат трудницата е приклучена цело 

време се додека не се породи без разлика 

за временското растојание.



 Беби терм,вага за новороденче , пултови со 
комплет материјали за работа на акушерката 
како и за згрижување на мајката и 
новороденчето каде се води породувањето и со  
присуство на сопругот на трудницата .

 Запознавање на водење на безболно 
породување со помош на апарат ТЕНС  со 
електроди за ублажување на родилните болки.



 ВО САМАТА БОЛНИЦА НА ГОДИШНО НИВО  

имааат околу 1200 породувања.Во родилна 

сала родилката се задржува 3 часа после 

породувањето и потоа се препраќа на 

акушерско одд. каде се работи по 

програмата на УНИЦЕФ – Мајка -

Новороденче.



Во операционите сали се изведуваат 
сите гинеколошки операции и тоа :

 Vaginalna histerectomia

 Hysteroscopia

 Laparascopska hydrotubacia

 Endoscopska polypectomia

 Предна и задна cystoplastica

 LEDZZ оперативен зафат

 Plasticа  на гинеколошки органи labii

 TVT на гинеколошки органи 

 laparascopska totalna vaginalna hysterectomia

 Sectio cessarea

 A.A.



 TVT

Molj ascelerator
za totalna
laparaskopska
hysterektomia

 Sectio

caesarea

Vaginalna

polypectomia

ИНСТРУМЕНТИ



 Апаратите и инструментите се нови и најсовремени 
кои се стерилизираат во специјализиран оддел кој 
содржи филтер за нечист дел каде доагааат преку 

лифт се мијат , сушат машински и се стерилизирааат 
со водена стерилизација во автоклав,но  поседуваат 

и автоклав на плазма каде се врши 
термодезинфекција  на одредени материјали кои не 
издржуваат високи температури,се пакува уредно со 

датум на стерилизација ,до кога важи 
стерилизацијата и кој ја обавува истата и потоа се 

препраќа преку чистиот филтер со лифт до 
оперативниот блок  или одделот.



Класификацијата на отпад  претставува 

исто така важен чекор на кој се 

придржувааат сите вработени и тоа на 

контаминиран медицински во црни 

вреќи, на хартија , на најлон и пвц во 

засебни вреќи означени со името на 

самата болница.



 Хигиената е на највисоко ниво со голем број на 

анти бактериски и анти дезинфекциони средства 

со што се придонесува на чиста и уредна околина 

, со почитување на петте правила за хигиена на 

рацете и уредни протоколи за работа на секој 

вработен во зависност на кое рамотно место се  

наоѓа.

 Исто така болницата располага и со огромни 

количини на веш,постелнини , униформи и 

обувки како за персоналот така и за пациентите.



 Во болницата постојат засебни служби за услуга 
за храна,засебна техничка служба задолжена за 
хигиена, служба за пренос на крвни деривати и 
аналази до лабараторија , служба за достава на 
лекови за потребите на одеделот и засебна 
служба за администрација.Самите пациенти се 
ослободени од партиципација што значи дека 
трошковите за амбулантското и болничкото 
лекување го покрива фондот за здравствено  
осигурување на Словенија



Мед. сестри и акушерките своето знаење 

го стекнале во специјализирани училишта 

за медицински насоки со примена на 

фантом кукла за употреба на на 

најразлични цели и потоа тие своето 

знаење се должни да го пренесуваат на 

следните генерации.

 Со посетата на општата болница Ново 

Место , се здобивме со дополнително 

практично и теоретско знаење кое би ни 

користело во понатамошната работа .



ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА 

ВНИМАНИЕТО 


