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ЕХОКАРДИОГРАФИЈА КАЈ ДЕЦА

По пристигнувањето во Клиничкиот Центар во Љубљана бев распоредена на одделот за
кардиологија во Педијатриската клиника која се наоѓа на третиот кат од петкатната клиника и
тоа посебно во ехокабинетот под водство на мојот ментор Асистент Д.р.Само Весел
Работата се обавуваше секој дневно во текор на четирите работни недели притоа со предходно
закажани надворешни пациенти , како и со лежечките пациенти и тоа претежно од одделот за
неонатологија од каде што ни беа испраќани пациенти со вродени срцеви аномалии за
уточнување на дијагнозата,и понатамошен нивен третман(оперативен или тераписки).
Од одделот за Нефрологија ни беа испраќани деца со недефинирани хипертензии за
потврдувањена дијагнозата од кардиолошки аспект.
Од одделот за онкологија правевме рутински контроли на пациентот за влијанието на
токсичниот ефект од хемотерапијата врз мокардот.
Од спортска медицина ни беа испраќани пациенти кај кои на општиот преглед имало сомнение
за некое срцево заболување , било слушнато шум на срце , кај други имало тахикардија или
пак виделе патолошко ЕКГ.Од одделот за неурологија имавме пациенти со Cephalea од
непозната етиологија ,Sinkopi , migreni, colapsi,amnesii и слично.
Од надворешние пациенти имавме слишчаеви со најразлична патологија како на пр. Вродени
аномалии: ASD,VSD,Bicuspidalna aortna valvula, transpozicia na golemite krvni sadov, pulmonalni
stenozi aortni stenozi ,coartacio aorte и многу други.
Беа следени и пациенти пост.оперативно како и оддредување на соодветна терапија.Постоеа и
преоперативни консултативни прегледи .

ЗАКЛУЧОК
Во текот на едномесечниот престој во Клиничкиот центар во ехокабинетот на
Педијатриската Клиника сретнав најразлични случаеви како што претходно наведив и
разгледувајќи ги нив се стекнав со теоретски знаења за самите заболувања нивни третман
како и препорака за соодветна терапија.Оперативниот дел се изведува на посебен оддел за
Кардиохирургија.Од ехо обуката се стекнав со практични знаења за гледање на 4D ехо
апарат како и за DOPLER, разгледување на EKG и давање на совети на пациентите.
Бидеќи во нашата болница немаме педијатриска сонда и ехо апарат доколку
министерството е во можност да ни набави соодветна апаратура како би можеле да го
спроведам наученото во наша средина.
Со благодарност до Министерството за Здравство на Р.Македонија кое ми овозможи да го
надополнам моето знаејне и да го проширам моите видици

