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Universitätsklinikum Hamburg - Eppendorf

● Основана 19.05.1889

● 14 центри и повеќе од 80 интра-

дисциплинарни кооперативни 

клиники

● 9400 вработени од  кои 2400 

физиканти и научници, и 2900 

медицински персонал и терапевти

● 1364 легла на УКЕ и 196 на 

кардиио-хируршкиот центар

● 89 000 in-пациенти годишно

● 275 000 out-пациенти годишно

● 117 000 итни случаеви годишно



Оддел за акутна и хронична болка на УКЕ

● Една недела под менторство на Dr. Jan Stork

● Активно учество во работата

● Техниките за третирање на пост-оперативната 

болка, како и третманот во останатите денови од 

нивниот престој во болница

● Учество во секојдневните конзилијарни прегледи

● Третман на хронична болка на out-пациенти



Грижата за пациентот е до последниот 

момент од неговиот живот



Палијативен оддел на УКЕ

● Три недели под менторство на Dr. Karin Öeksle

● Третман на кацрином болни пациенти

● Пристап на сензитивни теми и дискусија на потешкотите на пациентот

● Медицински третман збогатен со љубов, доверба и сочувство.

● Одделение каде освен медицински персонал има и музички терапевт 

и сликар кои ги отргнуваат мислите од болките

● Симпотоматски третман кој резултира со домашна грижа или во 

специјални институции наречени хоспици

● Одделот е поврзан со 24 часа достапен палијативен тим составен од 

доктори и сестри кои ги вршат домашните прегледи. 

● Одделот го организира трансферот на пациентите до хоспиците, каде 

тие претстојуваат таму се до нивната смрт.



Agaplesion Diakonieklinikum

● Две недели под менторство на Dr. Eva Müller и Dr. 

Karin Oltmann

● Болница чиј капацитет е споредлив со ЈЗУ Општа 

Болница Велес

● Организирани активности со палијативниот тим

● Едно неделна домашна посета на пациентите

● Посета на хоспици



Заклучок

● Задоволна од мојата едукација во УКЕ 

Хамбург

● Задоволна од колегите во УКЕ кои 

несебично го пренесоа своето знаење

● Се надевам дека стекнатите искуства ќе 

можам да ги пренесам во нашата болница


