
Јованка Смилеска

ЈЗУ  УК Клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација 

, интезивно лекување и ургентен центар.



Ново Место Општа болница е основана со
одлука на Владата на Република
Словенија на 11 февруари 1993 година.
Болницата има персонал од околу илјада
луѓе. Таа ги има сите одделенија и
специјалистички клиники освен
психијатриски и онкологија оддел и брза
помош нуклеарна медицина.





Во оваа болница има повеќе оддели :
 хируршки оддел 
 Оддел за интерна медицина 
 Гинеколошки оддел 
 одделот за радиологија 
 белодробна дивизија 
 детски оддел 
 Dermatovenerological секција 
 заразни болести дивизија 
 ЕНТ оддел 
 Одделот за офталмологија 
 невропсихијатриски оддел 
 дијагностичка лабораторија 
 Централната болничка аптека 
 Одделот за анестезија, интензивна нега и болка третман 
 Пато-цитолошка оддел 
 Оддел за физикална медицина и рехабилитација 
 медицински сестри Одделот 
 Централна стерилизација



На ортопедскиот хируршки оддел во оваа
болница има предоперативно
училиште,кое што почнало да работи во
септември минатата година и е наменето
за пациенти кои се закажани за
оперативни вградувања на коленото или
колкот (endoprosthesis). На овој начин
пациентите физички и психички се
подготвуваат за операција и се
запознаваат со она што ги очекува во
предоперативните припреми самата
операција,пост оперативниот период и
рехабилитацијата.



Предавањата во предоперативната школа ги
презентираат:

Мед. сестра
Ортопед
Анестезиолог
Физиотерапевт



Предавањата се поддржани со видео
презентација и на пациентите им е овозможено
да ги разгледаат имплантите .

Пациентите добиваат и видео запис од
предавањата и брошури,за да ги освежат
информациите непосредно пред приемот во
болница.

 процесот на прием во болница,хирушка
интервенција, постоперативен тек и контрола на
постоперативна болка и рана мобилизација.



Пред операција пациентите не треба да 
користат нестероидни антиреуматици
(Ketonal, Naklofen, Voltaren, Brufen). 



Во самата болница водат посебна грижа за
хигиената на пациентите.

Секој пациен кој што влегува во
операциона сала задолжително треба да
биде истуширан,облечен во чиста
облека,без накит,шминка,забни протези .



•Утрото добиваат лек против болки
•Се зама контролна крвна слика
•Физиотерапевт доага со терапевтски штаки.
•Тој ден се прави рентгенска слика.
•Се прави преврска на рана и одстрануваат сите 

цевки од рана(дренажа).
•Се почнувате со одење.



За да има позитивни резултати од
предоперативната школа,потребна е добра
организација и тимска работа.

На овој начин пациентите се добро
информирани за сите постапки на
здравствената нега и за операцијата.

Се скратува времето поминато во болница



Ви благодарам 
на вниманието
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