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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 болницата рабтат 1000 лица од 
кои 150 доктори, 50 специјализанти, 
450 медицнски сестри и 350 помошен 

персонал.

Во нејзин дел спаѓаат оддели по 
сите гранки од медицината 

освен онкологија и 
неврохирургија. 







за време на престојот активно учествував 
во работата на

• одделот за ендоскопија, 
• одделот за ултразвучна дијагностика, 
• единицата за интерна ургентна медицина, 
• одделот за пулмологија, 
• одделот за дијабет, 
• одделот за интензивна нега. 



одделот за ендоскопија

Секојдневно присуство на 
гастроскопии и колоноскопии



одделот за ултразвучна      
дијагностика

• ултразвучна дијагностика на 
дигестивен и уринарен систем,

• присуство на биопсии на црн 
дроб

• Присуство на биопсиа на тумур 
на глава на панкреас



одделот за ултразвучна дијагностика

Пациент Н.Н. Роден 1955
Анамнестички со
нејасна хипертензија
Dg: Tu. gl.suprarenalis



одделот за ултразвучна дијагностика



присуство на ендоскопска ултрасонографија 

Ендоскопска ултра соонографија
кај пациент со карцином 

на желудник.



оддел за пулмологија

Присуство на
бронхоскопии, 
како и 
работа на одделот
за пулмологија



оддел за ургентна медицина 



оддел за дијабет



оддел за дијабет



Заклучоци

• За време на едукацијата се стекнав со
дополнителни теоретски знаења и практични
вештини од областите на интерната медицина
(еходијагностика, ендоскопија, дијабетологија,
пулмологија),

• Подобрување на односот и работата со
пациентите

• Рационална употреба на лекови( антибиотици)



Заклучоци

• Дали се оправдани и потребни вакви едукации на 
млади доктори?
ДА 

• Дали повторно би присуствувал на ваква или 
слична едукација 
ДА



Ви Благодарам
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