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Општа болница Ново Место 



Општата болница во Ново Место е регионална болница 
која се грижи за здравјето на 132.000  жители. 
Болницата пружа специјалистичко амбулантски 
здравствени услуги, болничка дејност, гинекологија со 
примарен гинеколошки диспанзер, дијализа, 
психијатриски и онколошки оддел и амбуланта  за 
нуклеарна медицина. Во тек е изградба на ургентен 
центар.



 Општа интернистичка
 Ултразвук на абдомен
 Ултразвук на зглобови
 Ултразвук на срце
 Ергометрија
 Кардиолошка амбуланта
 Тријажна интернистичка амбуланта
 Антикоагулантна амбулантна
 Хематолошка амбуланта
 Нефролошка амбуланта
 CAPD амбуланта
 Ревматолошка амбуланта
 Ендоскопска амбуланта 
 Холтер ЕКГ
 Холтер ХТА
 Цитолошка амбуланта (коскена срцевина)
 Ургентна интернистичка амбуланта



Кабинет за ултразвучна 
дијагностика



Во оваа амбуланта се изведува ултразвучна дијагностика на 
 Паренхимни органи во абдоменот (гастроентерохепатолог)
 Ултразвучна дијагностика на урогенитален тракт со колор 

доплер на ренални артерии (нефролог)
 Ултразвучни прегледи на слезина и лимфни јазли 

(хематолог)
 Ултразвучни прегледи  на мускули, зглобови и таргетирани 

органи (ревматолог)



Во оваа амбуланта се изведува ендосонографија 
 Методата се користи за откривање на длабочината на 

промените , откривање на инфилтрација на околните лимфни 
јазли и е суверена метода за попрецизно иследување и 
стејџирање на промените од хранопроводот, желудник и 
особено панкреасот, билијарното црево и црниот дроб.

 Методот може да биде дијагностички и тераписки во исто 
време.



Во оваа амбуланта се изведуваат интервенции под ултразвук
 Тенкоиглени биопсии на црн дроб, панкреас и бубрег 
 Склерозација на цисти на панкреас и црн дроб



…”Денес веруваме дека ултразвукот овозможува сигурен, неинвазивен и
комфорен начин на прегледување и најверојатно малкумина се оние кои
не сакаат да го прифатат и поздрават...”
Ian Donald (1956)

 UZ денес претставува многу распространета, достапна, евтина и 
неинвазивна метода која ја применуваат лекари од сите профили

 УЗ е дијагностичка метода која овозможува морфолошки приказ на 
органите  и промените на нив во лонгитудинални трансверзални и 
коси пресеци.

 Со УЗ во прв ред се прегледуваат паренхимни органи или шупливи 
органи кој по природен или вештачки пат се исполнуваат со течност

 Кабинетот за ултразвук во Сплошна болнишница Ново Место 
располага со три современи апарати за УЗ дијагностика кои се 
опремени со различни сонди како и модалитети за колор доплер и 
еластографија.

 За успешна и прецизна УЗ дијагноза покрај едукација на лекарот  
потребни се и современи апарати и нивна достапност до пациентот .
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