
ИНСТИТУТ ЗА ИНФЕКТИВНИ И 
ТРОПСКИ БОЛЕСТИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈА
•Врз основа на Законот за организација и 
работа на органите на државната управа, 
Законот за облигациони односи и Програмата 
за едукација на лекари и медицински 
персонал за 2013 година,
•Одлука бр. 071025/1 од 01.02.2013 година
•Престој од  од 03.03.2013-04.04.2013 година
•Обука-област Инфектологија-Неуроинфекции
•Д-р Валерија Кирова-Урошевиќ
•Ментор: Проф. Др. Олга Дуловиќ



•Основање-25.06.1926 година
•Менаџмент:

•Директор: Проф. Др. Драган Делиќ

•Заменик Директор: Проф. Др. Олга 
Дуловиќ

Организација: 11 одделенија



Проф. Д-р Драган Делиќ



Ментор: Проф. Д-р Олга Дуловиќ



1. Поликлиничко приемно одделение
2. Хепатолошка амбуланта
3. Одделение за хепатитис I
4. Одделение за хепатитис II
5. Одделение за HIV и AIDS
6. Одделение за гастроентерологија со 

ендоскопија и ехокабинет
7. Одделение за инфекции на нервниот систем
8. Одделение интензивна нега и реанимација
9. Одделение за клиничка фармакотерапија
10. Одделение осипни и респираторни болести
11. Одделение за нејасни фебрилни состојби, 

тропски болести, изолација и карантин



•Капацитет
•6-8 пациенти на механичка вентилација
•10-15 пациенти на постинтензивна нега
•Лекарски тим:
•Инфектолози-интензивисти+1 анестезиолог 

Проф. Нада Поповиќ
•Шеф на оддел: Проф.др. Олга Дуловиќ
•Патологија: критично болни пациенти со грип, 
респираторни заболувања, септични состојби, 
невроинфекции.

Одделение за интензивна 
нега и реанимација



Екипа на утрински визити:

•4 лекари специјалисти инфектолози
•Специјализанти
•Рентгенолог-мобилен рентген апарат во склоп на 
одделението
•Физијатар и физиотерапевт.

Одделение за интензивна 
нега и реанимација



Во текот на престојот бев запознаена со:
•Организацијата на работата
•Хиерархиската поставеност во работењето
•Коректно и колегијално однесување на 
медицинскиот персонал-високо ниво на хоспитална 
култура
•Внес на пациентите  при нивна посета во 
амбулантскиот дел, со внесување на сите потребни 
иследувања (лабораториски, микробиолошки,  
радиолошки, и сл.)
•Водење на комплет медицинска документација 
(историја на болеста) со секојдневно декурзирање 
на пациентот 
•Присуствување на утринските состаноци водени од 
страна на Директорот на клиниката



•Присуствување на утрински визити кај хоспиталните 
пациенти , со мое активно учество при потреба за 
ординирање на антимикробна терапија и ординирање 
на дополнителни инвестигации за потврда на 
работната дијагноза
•Прифаќање на итен случај, негова обработка, со 
активен ангажман во реанимација и поставување на 
механичка вентилација.(GCS<8)
• Присуствување еднаш неделно на состаноци каде се 
реферираат интересни случаи (хоспитални 
случаи),организираат предавања од областа на 
превенција на инфективните болести, запознавање со 
нови дијагностички процедури во Република Србија во 
соработка со Торлак-акредитирани (CME)



РЕФОРМИ ВО ЗДРАВСТВОТО-2013

•СОФТВЕР?

•ДРГ?

•ВИСОК ПРОЦЕНТ 
НА НАСТАВНО-НАУЧЕН КАДАР



ДЕЖУРСТВА

•1 ИНФЕКТОЛОГ-ИНТЕНЗИВНА НЕГА
•1 ИНФЕКТОЛОГ-ОДДЕЛЕНИЈА
•1 ИНФЕКТОЛОГ-АМБУЛАНТА
•1 СПЕЦИЈАЛИЗАНТ



СТАФИЛОКОКНИ СПИНАЛНИ 
МЕНИГИТИСИ

6 хоспитализирани-март 2013





СТАФИЛОКОКНИ СПИНАЛНИ 
МЕНИГИТИСИ

Изолат-:Staphyloccocus aureus
3 пациенти со ендокардитис/кардиохируршка 
интервенција
4 пациенти со остеомиелитис
2 пациенти со DM.
1 пациент со MRSA-неврохируршка интервенција



СТАФИЛОКОКНИ СПИНАЛНИ 
МЕНИГИТИСИ

•Мултидисциплинарен пристап
(кардиолог, ортопед, физијатар)
•Пролонгирана хоспитализација:2-3 месеци
•Долготрајна аб терапија
•Ванкомицин+Рифампицин
•Линезолид-1 пациент



Проф. Др. Бранко Милошевиќ



Проф. Др. Нада Поповиќ





БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО
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