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Набљудување на работата на инфективното 
одделение при општата болница 

“Ново место”
• Инфективното 

одделение е 
распространето на 
само еден кат, кој 
вклучува десет 
соби, од кои осум 
се со четири 
кревети, а две соби 
се со по два 
кревети. 



Постојат простории за:
• Индивидуални прегледи
• Докторски канцеларии
• Чист и нечист дел



• Тоалети опремени за неподвижни и 
подвижни пациенти



• Работна соба за медицинските сестри

• Кабинет за 
хепатална 
биопсија



Во секоја болничка соба има поставен:
• Централен кислород

• Трпезариска маса



• Плакари за гардероба
и мијалници за раце

• Средства за дезинфекција
и држачи за болничка 
листа



Работната соба на медицинските сестри е 
опремена со: 
• колички за лекарска визита



• колички со медицински материјал за 
вадење крв и поставување ИВ бронила

• количка со потрошен материјал за 
третирање на рани



• компјутер за внес на лекови

• полици со медикаменти



• класификација на отпаден материјал и 
негова дислокација

• количка со чист и валкан веш и облека



• Целокупниот персонал се состои од тројца доктори, 
десет медицински сестри, од кои што пет се сестри 
за здравствена нега, пет со високо образование, 
два болничара, два физиотерапевта, два 
хигиеничари, еден транспортен работник и една 
главна сестра.

• Медицинските сестри со високо образование се 
задолжени да присуствуваат на лекарските визити, 
да вадат крв и да делат парентерална терапија.

• Медицинските сестри со средно образование ја 
вршат негата на пациентите, мерат витални знаци и 
делат per-os терапија, со помош на болничарот.

• Транспортниот работник врши транспорт на крвта 
на пациентите од оддел до лабораторија и до 
други оддели.





Заклучок/научена лекција:

• Спроведување на план за здравствена 
нега за секој пациент.
• Хигиена на високо ниво
• Одлични услови за работа
• Одлична организација на персоналот и 
работата
• Одлична снабденост со потрошен 
материјал и реквизити
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