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Спроведени активности на Детско 
одделение во општата болница

- Прием на акутно болни деца и нивните родители на 
одделението (со комплетна документација)

 Во амбулантата, лекарите ги примаат децата на преглед и по утврдување 
на состојбата на детето повикуваат медицинска сестра од одделот да го 
превземе.

 Откако сестрата ќе го превземе детето, го носи во соодветниот оддел, се 
отвара документација за прием и детето се прима со задолжително 
присуство на еден родител/старател.

- Администрација

 Целосната администрација на одделот се одвива преку специјализирани 
компјутерски софтвери.



- Организација на работата на одделението (анализа и планирање)

 Главни задолжени за организацијата на работата на одделението се началникот 
на одделот и главна медицинска сестра.

 Нивни обврски се детално планирање и распределување на персоналот 
наизменично на одделот и во абулантата, набавки за потребите на 
одделението. 

- Имплементација на дијагностика

 Кожни тестови
 Спирометрија
 ЕКГ
 Ултразвук на колкови
Целиот персонал на детскиот оддел е обучен да може да учествува во сите методи 
за дијагностика кои се практикуваат на одделот, и цело време се менуваат 
наизменично со цел на константно подобрување и задрчување на рутина и 
константен квалитет при работата.



- Вакцинација на деца кои спаѓаат во ризична категорија

 На одделението се вакцинираат исклучиво деца кои се примаат со посебн упат 
и кои се вакцинираат исклучиво под надзор на лекар специјалист.

 Децата се задржуваат 24 часа на одделението и доколку немаат несакани 
реакции се пуштаат дома.

- Посета и нега на деца кои лежат на детското одделение

 Сестрите постојано ги мониторираат децата кои се задржуваат на 
одделението.

 Спрема претходно изготвен план за спроведување на процесот на здравствена 
нега, секоја од сестрите си ги извршува своите задолженија опишани во 
планот.



- Посета на специјалистичката амбуланта која е во склоп на детското 
одделение

 Прием на деца – Сестрата му мери висина, тежина и крвен притисок на детето 
по што го упатува во ординација кај лекар.

 По прием кај лекар, доколку детето има потреба од друг преглед на друго 
одделение, сестрата му изготвува упат. 



Спроведени активности во 
Здравствен дом

- Вакцинација на деца 

- Систематски преглед на деца

 Предшколска возраст

 Школска возраст 

 Предшколска возраст

 Школска возраст 



Обука од други области, во 
прилог на подобрување на 

детското одделение

- Контрола на болничките инфекции, хигиена при работа и 
справување со медицински отпад

 Постојано земање на брисеви од вработените, болничките простории, 
работни површини, медицински апарати итн.

 Техники на одвојување, складирање и уништување на медицински отпад.

 Задолжително дезинфицирање на рацете на вработените и пациентите.

- Безбедност во медицинска установа

Вежба за справување со пожар во болницата, демонстрација на план за 
евакуација на пациентите и медицинскиот персонал



Заклучок

Општата боница во Ново мето - Р. Словенија претставува една 
современа медицинска установа, која располага со простории, 
апарати и технологии според последните достигнувања во областа на 
медицината.

Медицинскиот персонал работи спрема методи по светски стандарди, 
строго почитувајќи ги пропишаните правила.



Ви благодарам на вниманието!
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