
Едукативен престој во 
Љубљана

Др-Трајкоска Сузана
Невролог

Специјалистистичко консултативна служба на здравен дом Скопје
Поликлика Бит Пазар



• -Клинички инстит за Клиничка 
неврофизиологија (КИКН) .

• -Клиника за неврологија(Оддел за 
епилепсии)



Согласно со програмата за едукација  на 
медицинскиот персонал во странство од 

Министерство за здравство на Република 
Македонија во периодот од 1.12.2014-

24.12.2014 (16 работни дена) престојував 
на УКС Љубљана, поточно на клинички 

Инститит за клиничка неврофизиологија. 
За мој ментор беше назначен Томаж 
Жгур кој се обиде да ни ја презентира 

работата на институтот и ни ги пренесе 
знаењата од областа на 

електроенцефалографијата.



• .Институтот освен ЕЕG кабинет има и 
кабинет EMG, евоцирани потенцијали, 
мускулна биопсија , кабинет за ботокс 
и три амбуланти каде се врши 
следење на веќе дијагностицирани 
пациенти. Институтот има добра 
современа опрема и добар стручен 
тим од лекари и неврофизиолошки 
техничари кои професионално 
одлично се поставени и стручни.



• ЕЕG е една од првите научни орудија 
за проучување на мозочната функција 
и ги регистрира промените на истата 
при епилепсии , енцефалитиси , 
мозочна смрт, нарушување на 
сонот...Најчесто се прават долги ЕЕГ 
снимки со видео запис. Апаратите се 
современи со додатни канали за EMG, 
EКG, регистрирање на дишењето што 
даваат дополнителни информации и 
го олеснуваат и уточнуваат читањето 
на електроенцелефалограмот.





• Се работи и:
• -1.MWT (тест на будност) .Индициран кај 

нарколепсии ,катаплексии, хипнагогни
Халуцинации , sleep парализи.
-Се снимат интервали од 15 до 20 минути 
во 8 ,10 12 и 14 часот и се одредува 
средната латенца на заспивање.
-2.MSLS тест на заспаност. Се работи кај 
хиперсомнии (професионални возачи)...
-3.Полисомнографски синимања(монтажа 
на сетот) и после 24 часвно снимање 
следува читање од сомнолог



• Со договор на мојот ментор ми беше 
овозможен престој една недела на клиника 
за неврологија-одел за епилепсии кај 
доктор Богдан Лорбер. Одделот има 
одличен тим на епилептолози кои со 
пролонгирано видео EEG ги разрешуваат 
дијагностичките енигми кај пациентите со 
епилепсија и ги селектираат 12 кадидатите 
за оперативен третман во 
Австрија.Одделот на располагање има и 
уште една дијагностичка процедура за 
диференцирање на епилептичен губиток на 
свест од синкопа. 





• Сите клиники во склоп на УКЦ 
Љубљана се меѓусебно успешно 

поврзани со подземни топли 
ходници кои одлично 

функционираат 24 часа за брз и 
безбеден транспорт од една до 
друга клиника со што многу е 

олесната работата и 
дијагностиката во клиничкиот 
центар. Има високи хигенски 
стандарди на простроиите , 

опремата и персоналот 



• Неврофизиологијата е многу битна карика во 
дијагностиката на многу нерврофизиолошки 
заболувања. Затоа треба истите практично да се 
познаваат и користат со што поточно и на времено 
би се дијагностицирале и карактеризирале некои 
невролошки ентитети. 

• Истите кај нас се користат во клинички центар. ЕЕГ 
има и во две други поликлиники , но со мал обем на 
работа.

• Се надевам дека наскоро ќе бидам повторно во 
можност за едукација во овие области , бидејќи 
истата траеше релативно кратко. Верувам дека во 
иднина ќе бидам  распоредена во поликлиника каде 
што има ЕЕГ апарат. Така би можела да се 
надоградувам , бидејќи овие методи бараат 
континиуитет во едукација , пракса и работа со 
пациентите
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