
ЈЗУ Здравствен дом – Велес
Место на едукација: Општа болница – Ново Место, 

Р. Словенија
Др. Лидија Проданова



 Мојата работна организација Ј.З.У. Здравствен 
Дом Велес, под покровителсво на 
Министерсвто за Здравство на Р.М. ми 
овозможи едукација како дел од проектот на 
Владата на Р.М. за обука на медицински кадри 
во светски еминентни здравствени установи.

 Мојата обука во Општата болница во Ново 
Место, Р. Словенија траеше од 28.09.15 г. до 
16.10.15 г.

 Обуката се состоеше во моја работа и активност 
на повеќе одделенија:



Едукација во: 
Интерно одделение – пулмологија, 

интерна ургентна амбуланта и интерна 
интензивна нега

Хирушко одделение – анестезија, 
хирушка интензивна нега и хирушка 

угрентна амбуланта
Итна медицинска помош – Здравствен 

дом



1. Пулмологија
 Запознавање со пулмолошко одделение, 

разгледување на болнички соби и апаратура 
со која располагаат, организација, начин на 
работа со секојдневни актвиности и 
лекарски визити.

Аспирациона – плеурална пункција
Апликација на назогастрична сонда 

(олеснување на вентилацијата)



Пулмологија



Пулмологија



Пулмологија



2. Ургентна интерна 
амбуланта

 Организација и начин на работа
 Секојдневни активности од страна на 

медицинскиот персонал
 Прифаќање на пациентите кои се донесени од 

страна на тимови од И.М.П.
 Кардиоверзија (синхронизирана 

дефибрилација)
 Интраартериален пристап на arteria radialis

(испитување на ацидобазен статус)



Ургентна интерна 
амбуланта



3. Инензивно интерно 
одделение

Запознавање со најнова апаратура
Визита и секојдневни активности



Инензивно интерно одделение



4. Анестезија

Организација и начин на работа
Стерилност и работа во сали
Интензивно – постоперативно одделение



Анестезија



Анестезија



5. Хирургија – интензивна нега
Постоперативен третман



Хирургија – интензивна нега



6. Хирургија – ургентна 
амбуланта

Организација и начин на работа
Прием на пациенти, донесени од тимови 

на И.М.П.
Прегледи на пациенти
Учество при мали хирушки интервенции



Хирургија – ургентна амбуланта



7. И.М.П. – Здравствен дом
 Организација и начин на работа ( број на екипи, 

број на возила, работно време, поставеност на 
работа.)

 Простории
 Апаратура
 Комуникација со секундарно ниво
 Доверливост и профенсионален однос на завидно 

ниво
 Стерилизација и хигиена



7. И.М.П. – Здравствен дом
 Запознавање со вештачки 

масажер за срце, т.н. “LUCAS” 
за срцево белодробно 
оживување.



7. И.М.П. – Здравствен дом
 Апаратура кај 

интраосеална 
инфузија (која е 
факултативна и 
бара посебна 
обука)



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

 Се стекнав со големо искуство, кое на соодветен 
начин ќе го пренесам на мојата работна 
организација.

 Тоа што го научив и запознав, не сакам да го 
препишам само себе си, голем удел имаат и 
вработените на сите одделенија кои ги посетив во 
Општата болница во Ново Место, Р. Словенија. 



Денес овде пред Вас сум побогата 
за едно големо искуство кое 
сакам да го споделам со вас.
Голема благодарност до Ј.З.У. 

Здравствен Дом – Велес и 
Министерство за Здравство на Р. 
Македонија



Ви благодарам на вниманието
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