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Акутни и хронични белодробни 

заболувања кај децата

Целиот мој едукативен престој беше на Клиниката за педијатриски болести 

оддел за Пулмологија под менторство на Др. Урош Кривец

Каде се запознав со:

 Организациона поставеност

 Медицински персонал(на одделот 

работеа 5 специјалисти лекари 

пулмолози и среден медицински 

персонал)

 Водење на медицинска 

документација(упати, приеми и 

исписи)



Еден работен ден ми 

започнуваше со:

 Стручен состанок на одделот 

каде се разгледуваа 

историјата на болеста на 

секој лежечки пациент

 Визита поединечно на секој 

пациент

 Прием на пациенти(упатен 

од матичен лекар или примен 

во тек на дежурство како 

ургентен случај од 

дежурниот специјалист)



 Дијагноза со современи дијагностички процедури:

-биохемиски лабораториски анализи

-радиолошки

-спирометрија (опремена со најсовремена апаратура    

за одредување на плуќен капацитет и брзина на проток низ 

дишните патишта пред и после напор)

- кутани алерголошки тестови

- бронхоскопија(како дијагностичка и терапевтска 

метода)



Спирометрија



 Лекување на пациентите према 

поставената дијагноза по современи 

протоколи за акутните и хронични 

респираторни болести:

- Asthma bronchialle

- Fybrosis cystica

- Bronchopneumonia

- Bronchiollitis

- горно респираторни болести

 Инхалаторна терапија и  O2

супортивна терапија

 Физикална терапија(изведувана од 

физиотерапефт во соба кај пациентот, 

најчесто користена мануелна 

дренажа)



 Психолошка( со хронично болните деца поединечно или 

со родителите работеше психолог)

 Едукација ( едукатор ги едуцираше пациентите за 

правилна употреба на инхалационата терапија)



 По завршената визита на оделот продолжував со работата 

во субспецијалистички амбуланти каде се прегледуваа 

деца закажани по мој термин од матичен лекар или од 

субспецијалистот како контрола за евалуација на болеста:

-Субспецијалистича амбуланта за цистична   фиброза

-Субспецијалистичка амбуланта за останатите ХОББ



 Стекнување на нови знаења 

 Размена на искуства

 Остварување на контакти со колегите и наша 

понатамошна соработка

Бенефит од едукацијата




