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Bо периодот од 01 до 24 декември , во склоп на владината програма за 
едукација на лекари специјалисти остварив едномесечен стручен 
престој  на Клиниката за Токсиколгија и Центарот за третман на 
хероински зависници, во склоп на Клиничкиот центар во Љубљана, 
Република Словенија. 



Во текот на престојот комплетно бев запознаен и 
вклучен во здравствената и научно истражувачка 
дејност на Клиниката под менторство на Доцент 
Миран Брвнар.



Во текот на престојот остварив секојдневна комплетна едукација за 
најновите токсиколошки протоколи и процедури кои се спроведуваат на 
клиниката. 
Воедно ја запознав комплетната поставеност на здравствениот систем за 
третман на токсиколошки пациенти на сите три нивои на здравствена 
заштита.



Во тој контекс се запознав и со токсиколошкиот информативен 
центар кој постои на Клиниката, неговите бази на податоци, бази за 
информации и начинот на комуникација со останатите медицински 
центри.



Во текот на едукацијата се 
запознав со целокупната 
палета на антидотска 
терапија со која располага 
Клиниката, како и ниво на 
опременост со антидотна 
терапија во помалите 
здравствени центри.



• Во текот на престојот во ИПП (интерна прва помош) 
ја видов организационата поставеност и екипираност 
на ургентниот интернистички центар.

• Во целодневниот престој во Одделот на 
форензичка токсикологија при Институттот за 
судска медицина се запознав со сите дијагностички 
можности на истиот, како и можноста за соработка во 
однос на поставување на веродостојна дијагноза кај 
нашите пациенти, затруени со ретки тешко 
детектибилни труења.



Посебно корисен дел 
од едукативниот 
процес, беше престојот 
во Центарот за 
зависници, каде под 
менторство на Доцент 
Ивица Кастелич, бев 
комплетно информиран 
и вклучен во 
детоксикациониот, 
постдетоксикациониот и 
процесот на 
ресоцијализација на 
херониските зависници, 
со сите алтернативни 
пристапи.



Заклучоци/Научени лекции

Врз основа на овој студиски престој се здобив со мноштво на 
современи терапевстки пристапи во третманот на 
интоксицираните пациенти и херинските зависници, кои со 
одредена организациона и материјална опременост може 
успешно да се применат и кај нас.
Целокупниот престој беше прекрасна можност, да се 
компарираат можностите, да се стекнат нови знаења.
Со соодветна помош од Министерството за здравство може да 
се постигне успешна соработка посебно, во искористувањето на 
можностите на форензичката токсиколошка лабораторија, како и 
соодветна помош во набавката на АНТИДОТИ.
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