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Структура

 Болничкиот дел има капацитет од 30 болнички 
легла

 3 соби со по 2 легла се за болни од ТБЦ 
(изолиран дел на вториот кат на болницата)

 Скоро сите болнички соби се обезбедени со 
централен довод на кислород



Активности

 Секој вторник специјализантите реферираат дел 
од хоспиталните болни пред професорите и 
заеднички се дискутира за тие пациенти

 Секоја среда има заеднички состанок помеѓу 
пулмолозите, онколозите и торакалните хирурзи

 Се дискутира и одлучува за начинот на лекување 
на пациентите со малигни заболувања на белите 
дробови



Организација

 Во сутеренот на зградата работат:

 3 амбуланти  

 4 лаборатории

 Болничкиот дел

 салата за бронхоскопија е обезбедена 
со централен довод на кислород 
покрај апаратот



Лаборатории

 Во 2 лаборатории се изведуваат функционални тестови на 
белите дробови

 Првата лабораторија
 апарат за спирометрија



Лаборатории

• апарат за одредување гасни анализи во артериска крв



Лаборатории

 Втората лабораторија

 кутани алерготестови со прик метода



Лаборатории

 Трета лабораторија

 Апарат за

 бодиплетизмографија, 

 одредување дифузиски капацитет на белите дробови за СО 
(јаглен моноксид) 

 спирометрија-проток волумен. 
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Лаборатории

 Четврта лабораторија

 имуно-цитолошка лабораторија 

 одредување вкупни ИгЕ антитела, 

 одредување специфични ИгЕ антитела, 

 цитолошка анализа на спутум, 

 цитолошка анализа на БАЛ, 

 директен препарат на БК.



Сала за бронхоскопија

 4 бронхоскопи со камери. 

 При изведување на бронхоскопијата пациентот е 
во седната положба и сите бронхоскопии се 
снимаат
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Оцена за престојот и содржините на 
едукацијата

 организационата способност и соработка на мојот 
ментор и особено содржините кои ги совладав за 
време на едукацијата беа одлични

 Престојот, едукацијата, стручноста, 
колегијалноста беа на високо ниво



Предлози за развој на дејноста

 Обезбедување на апарат со 3 можности:

 бодиплетизмографија, 

 одредување дифузиски капацитет на белите дробови и

 спирометрија-проток волумен- кој ќе може да помогне во 
секојдневната пракса при дијагностиката и следењето на 
повеќе белодробни заболувања како што се

 астма, ХОББ, АСОЅ, емфизем, белодробна фиброза, 
саркоидоза

 оцена на ефектот од терапијата, 

 следење на текот на болеста.  



Предлози за развој на дејноста

 Голема предност е што докторот  може да ги 
преземе рентгенските наоди и наодите од 
компјутерска томографија (слика и извештај) на 
пациентот директно преку меѓусебната 
компјутерска поврзаност со радиолошкото 
одделение.




