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Интерна медицина
 Инфектологија
 Кардиологија
 ГЕХ
 Ендокринологија
 Нефрологија со хемодијализа
 Ревматолоија
 Хематологија
 Нуклеарна медицина
 Центар за болка



Инфектологија

 Хоспитален дел-20 болнички кревети
 Собствена микробиолошка 

лабораторија
 Специјалистичка амбуланта
 Кадровски 



Специјалистичка амбуланта

 Хроничен Б хепатит
 Хроничен Ц хепатит
 ХИВ
 Остеомиелит
 Други инфективни 

заболувања



Микробиолошка лабораторија



Хоспитален дел
 Пациенти со трансплантирани бубрези 

или коскена срцевина со пневмонија или 
плеуропневмонија

 Пациенка со ХИВ и туберкулозен 
перитонит

 Пациент со ХИВ и панкреатит во склоп на 
третманот со Ефавиренз

 Пациентка оперирана од карцином на 
v.urinaria по спроведена хемотерапија се 
јавува мултирезистентна инфекција со 
E.colli



Презентирање на пациенти



Стационар



Верификација на плеврален излив

 РТГ на бели 
дробови

 Ултразвук на 
граден кош

 КТ на граден кош



Торакоцентеза

 ИНДИКАЦИИ
 Излив поголем од 1цм 

верифициран со РТГ ,КТ 
или ултразвук

 Симптоматски третман на 
поголеми изливи

 КОНТРАИНДИКАЦИИ
 Хеморагиска дијатеза или 

коагулопатии

 Присутен воспалителен процес 
на местото на пункција

 Пациентот не соработува

или одбива пункција



Плеврален излив

ТРАНСУДАТ
 Левострана срцева 

слабост
 Констриктивен 

перикардит
 Хепатална цироза
 Нефротски 

синдром

ЕКСУДАТ
 Парапневмониски 
 Малигни процеси 
 Пулмонална 

емболија
 Панкреатит
 Колагеноза



Ексудациски плеврален излив
 Протеини во плеврална течност/ серумски

протеини >0.5
 LDH во плевралната течност поголемо за 2/3

од нивото на нормалните вредности во
серум

 LDH во плеврална течност/ LDH во серум
>0.6



Проследување на ексудат

 Изглед
 Ниво на гликемија
 ADA , lizozim
 pH
 Ниво на амилази
 Цитолошка анализа
 Микробиолошка анализа



Биохемиска лабораторија



Биохемиска лабораторија



Едукација



Благодарам за вниманието
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