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Запознавање
• Кога ќе пристигнете на Клиниката за Ортопедија, вие или вашето 

семејство ќе бидете замолени да ја предадете медицинската 
документација (болнички упат, сино картонче, здравствена легитимација и 
лична карта).

• Записот за прием го издава докторот кој утврдил дека пациентот е за 
хоспитализација, освен кај итните медицински случаи.

• Вие ќе бидете сместени од страна на медицинската сестра во соодветна 
соба.

• Медицинската сестра е одговорна да ве запознае со основните постоечки 
можности во вашата соба. Ќе добиете чиста постелнина, која ќе биде 
менувана еднаш дневно од страна на медицинската сестра. Покрај 
вашиот кревет ќе имате касета, во која ќе можете да ги сместите вашите 
лични работи.

• Наша препорака е сите вредни работи да ги оставите дома, во спротивно 
тие ќе бидат ваша одговорност. 



• ВИЗИТА и СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ.
• Грижата за вашето здравје ја 

обезбедува одговорниот доктор и 
медицинска сестра во соодветната 
смена.

• Медицинскиот персонал превзема 
секојдневни визити во 8.00 часот, до 
кога се очекува да завршите со 
вашата утринска хигиена. За време 
на визитата ќе имате можност да 
разговарате за вашата здравствена 
состојба,медицинските испитувања и 
терапија. Собниот доктор може да 
спроведува дополнителни визити. 
Попладневна визита започнува во 
19.00. 

• ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 
ПЕРСОНАЛОТ.

• Персоналот можете да го 
идентификувате преку нивните 
идентификациски беџови кои 
содржат фотографија, име и 
позиција.

• ТЕРАПИЈА.
• За време на вашата 

хоспитализација, може да бидат 
превземени соодветни медицински 
испитувања. Во ваша корист е за 
оваа тема да разговарате со вашиот 
доктор.

• Вие имате право да добиете 
опширно објаснување за вашата 
болест или состојба, за 
превземената терапија,различни 
алтернативи, и очекувани ефекти и 
резултати.

• Од голема корист би било доколку ја 
знаете својата медицинска историја и 
историјата на вашата фамилија
(вклучувајќи детали за било кој лек 
кој го земате редовно или 
повремено). Ве молиме да давате 
искрени одговори за вашето здравје, 
што ќе му помогне на медицинскиот 
персонал во вашиот третман. 



• ЛЕКОВИ.
• Доколку сте загрижени за 

лековите кои ви ги даваме во 
болницата, Ве молиме 
разговарајте со вашиот доктор или
медицинска сестра. Ве молиме да 
не барате вашата фамилија или 
пријателите да ви носат лекови од 
дома,доколку тоа не биде 
побарано од страна на вашиот 
доктор или медицинска сестра. 

ОБРОЦИ.
• Оброкот во болницата е важен дел 

од грижата кон вас. Болницата 
обезбедува специјалнa исхрана 
Не сме во можност да ги 
обезбедиме сите ваши барања. 
Пријателите и роднините се

• добредојдени да ви донесат храна 
и пијалаци, но откако се 
консултирале со вашиот доктор, 
која храна е

• соодветна на вашата медицинска 
состојба и третман. 

• МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ И 
ДОВЕРЛИВОСТ.

• Медицинско досие за вашата 
болест и третман ќе се чува и 
тоа ќе биде доверливо, со 
ограничен пристап само за
медицински персонал вклучен 
во вашето лекување. Ова досие, 
и било кои други испитувања, 
направени за време на 
хоспитализацијата остануваат 
во сопственост на клиниката. 
Содржината на вашето 
медицинско досие ќе биде
дадена само со ваше знаење, 
или во случај каде според 
законот, пристапот е 
авторизиран на доверлива или
анонимна основа за добивање 
податоци за статистички и 
аналитички потреби. 



Прибор



Ортоскопија на колено
• Зглобот на коленото е еден од 

најкомплексните зглобови во 
човековото тело.Навидум има 
едноставна функција на флексија 
и екстензија, но мора да ја 
обезбеди
и неподвижноста на зглобот во 
другите смерови, кон назад и на 
страна. Со оглед на функцијата 
што ја има во физиологијата на 
движењето претставува зглоб што 
често е изложен на повреди. Тоа 
се потенцира кога се клекнува, 
односно се исправува.

• Во исправена положба носи околу 
70% од телесната тежина, а при 
свиткани нозе дури 90% од 
телесната тежина.

• Основно правило кај коленото е 
рано дијагностицирање и 
третирање на повредите на 
коленото (пократко отсуство од 
работа, помалку последици).

• Рехабилитација на 
лигаментарните повреди на 
колено на лигаментарниот апарат 
на зглобот на коленото може да 
бидат изолирани кога е повреден 
само еден лигамент или здржени 
кога се повредени два или повеќе, 
односно кога се работи за 
комбинирани повреди на 
лигаменти,

• менискуски, ’рсцкавица. Тука се:
• • Медијален колатерален лигамент 

(Medial collateral ligament – MCL)
• • Латерален колатерален лигамент 

(Lateral collateral ligament – LCL)
• • Преден вкрстен лигамент 

(Anterior cruciate ligament – ACL)
• • Заден вкрстен лигамент 

(Posterior cruciate ligament – PCL)
• • Пателарен лигамент (Patellar 

ligament)



• Диференцијално дијагностички треба да се има во предвид 
дека слични или исти симптоми може да има и кај други 

повреди, поради што треба да се внимава при поставување 
на дијагнозата и одредување на третманот.

Тие состојби можат да бидат:
• • Повреда на медијалниот менискус поради неговиот припој 

на длабоките припои на MCL;
• • Повреда на латералниот менискус поради компресија на 

медијалната страна
• • Повреда на ACL;
• • Лезија на медијалниот ретинакулум;
• • Контузија на n. peroneus;
• • Сублуксација или дислокација на патела.
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