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Ј.З.У. Општа болница Кичево

Место на едукација: Клинички центар Вијводина- Нови 

Сад- Клиника за Радиологија ( 03.03-28.03.2014 година)

Име и презиме: Жаклина Николовска

Датум на презентација: 31.03.2014 година

Едукација Нови Сад

Мамографија и 

Компјутеризирана Томографија 



 Мојата работна организација Ј.З.У.
Општа болница Кичево, под
покровителство на Министерството
за здраство на Р.Македонија, ми
овозможија едукација, како дел од
проектот на Владата на Р.
Македонија за обука на
медицински кадри во светски и
еминентни здраствени установи.
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ЕДУКАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА 

МАМОГРАФИЈА И К.Т



 Јас бев на обука во Нови Сад, во
Клинички центар на Војводина.
Мојата обука траеше од 03.03.2014
до 28.03.2014 год.

 Работев во ургентниот центар на
клиничкиот цантар, и во
дијагностичкиот центар.
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 Обуката се состоеше од областа на 

Мамографија 
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CT (компјутеризирана томографија). 
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 Работев на скрининг на населението на 
Нови Сад и околните градови. 

 Понеделник и среда се извршуваше
скрининг на населението, додека
вторник, четврток и петок се извршуваа
редовни Мамографии.

 Две недели се обучував на Мамографија 
и две недели на К.Т.
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 Сакајќи да ја оправдам довербата
што ми беше дадена од страна на
Министерството за здраство и
мојата работна организација, јас
максимално се трудев да одговорам
на работните задачи кои како цел
ми беа доверени.
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 Се стекнав со големо искуство од
областа на мамографијата и
компјутеризирана томографија и
се надевам дека понесувајќи го
тоа искуство ќе бидам од голема
корист на мојата работна
организација.
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 За она што го научив не сакам да го
препишам само себеси, за тоа голем
удел имаат и вработените на
дијагностичкиот и ургентниот центар
од Клиничкиот центар на Војводина.

 Бевме примени со голема љубов и
топлина од целокупниот персонал,
кои максимално се трудеа да ни
пренесат искуства.
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 Денес овде пред Вас сум побогата за
едно големо искуство и знаење кое
сакам да го споделам со мојата
работна организација.

 Голема благодарност до мојата
работна организација Ј.З.У-Општа
болница Кичево и Министерството за
здраство на Р.Македонија.
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Ви благодарам 
на               

вниманието!!!
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