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Општа Болница-Ново Место

Регионална болница која покрива здравстевени услуги на околу
132.000 илјади граѓани од Доленскиот Регион.



Општи информации за болницата

•Изградена пред 120 години во време на Австро-унгарија

Дел од објектите од старата
болница сеуште функционални

Нов дел 



Структура на  вработени

Вкупно вработени  околу 1080 лица
• од кој 140 лекари
•340 медински сестри
• останато не медицински персонал 



Годишна акредитација од страна на 
Министерво за здравство на Р Словенија

Посебен осврт за годишната 
акредитација покрај основните 
критериуми  им е и хигиената и  

бројот на интрахоспитални 
инфекции (МРСА)

•Во 2008 имале 400 пациенти со МРСА 
•Во 2014 бројот на пациенти кој добиле 

МРСА  е намален на 80 пациенти



Пулмолошки одделение

Пулмолошкото одделение го сочинуваат
•Оддел за хоспитализирани болни
•Пулмолошка амбуланта 
•Оддел за дијагностичка пулмологија
•Оддел за дијагноза на Sleep Apnea(скоро воведена)
•Едукација на пациенти



Оддел за хоспитализирани пациенти

Болничкиот оддел поседува 11 соби ( 3 -4 кревети) со 
пациенти од Пулмолошка паталогија 
(Егзацрбации на Asthma и HOBB, Пневмонии со 
коморбидети, пациенти суспектни и 
дијагностицирани за Ca.Pulmonum,Пулмонална 
Тромеболија,Пулмонална Фиброза)

•Соби за изолоација (за пациенти кој доаѓаат од 
друга болница ,старачки дом) пред или по докажана 
МРСА 

•Се почитуваат насоките од протоколите за
дијагностицирање и болничка терапија на
гореспомената пулмолошка патологија.



Оддел за дијагностичка пулмологија

Од дијагностичките пулмолошки процедури кој се 
прават во оваа болница се:
•Базична спирометрија
•Kutan Prick тестови
•Пост-бронходилататорен тест
•Метахолински тест
•Body Pletizmografija
•Бронхоскопија



Пулмолошка амбуланта

•Амбулантските прегледи во просек се 15-
20 мин во кој период самиот преглед треба 
да биде и аудиелно снимен од самиот 
лекар.

•Добра колегијална соработка со другите 
болници(Клинички центар за пулмолошки 
болести-Голник)



•Во однос на пулмолошка терапија за Аsthma и HOBB воглавно не 
се разликува од терапијата која се дава во Р Македонија

•Понов препарат кој е присутeни во Р Словенија е пример: 

Anoro Ellipta(umeclidinium + vilanterol)
-антихолинергик +долгоделувачки B2 антагонист(LABA)



•За време на мојот престој во Општата Болница-Ново
Место како и во другите здравствени установи во Словенија
беше активна национална програма за рано
дијагностицирање на Идиопатска Пулмонална Фиброза
која се докажува преку намалена белодробна дифузија и
HRCT (high resolution computer tomography)



Лабараториски иследувања 

Од лабараториските анализи кој се прават рутински 
кај Пулмолошките Болни 
•ККС
•ЦРП
•Гасни Анализи
•Електролитен статус 
•INR(Протромбински тест)



Заклучок 

•Запознавање со начин на работа кај пулмолошки пациенти во Р
Словенија

•Примена на научени новини кај Пост-Бронходилататорен Тест и
примена на новини во однос на болничка терапија во нашата
установа.



Благодарност

•До Министрство за здравство на Р Македонија за 
овозможената едукација

•До директорот на ЈЗУ “Завод за Пулмонална 
рехабилитација” Отешево
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