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• Во интерниот оддел функционира 
нефролошко одделение со капацитет од 16 
кревети во кое беа хоспитализирани во 
најголем број пациенти со хронична 
бубрежна болест, како и пациенти со ХББ 5 
ст. на ХХДП со компликации . 



• Во склоп на нефролошкото одделение 
работи нефролошка амбуланта, амбуланта 
за ултразвук, амбуланта за поствување на 
24 саатен мониторинг на ХТА, ( Холтер РР), 
одделение за хемодијализа со 25 апарати и 
перитонеална дијализа.



• Амбуланта за УЗ на абдомен и уротракт и
доплер на бубрежни артерии



• 24 саатен мониторинг на крвен притисок 
( Холтер РР)

• Е постапка со која се мери крниот притисок во одредени 
интервали во тек на 24 часа

• Претставува одлична метода за проценка на дневно ноќен 
циклус на промена на крвниот притисок

• Откривање на период на нагла хипотензија
• Контрола на ефектот на антихипертензивната терапија
• Корекција на врстата и времето во текот на денот кога се земаат 

антихипертензивните лекови
• Избегнување на феномен на ,,бел мантил,,
• Сомнение за покачен крвен притисок во тек на бременост
• друго



• Холтер апаратот се состои од манжетна која се поставува на 
надлактица и механизам кој ги регистрира вредностите на 
крвен притисок во интервали од 20 -30 минути.

• Интервалот меѓу мерењата се одредува компјутерски пред 
поставување на апаратот.

• Апаратот не ги пореметува дневните активности на пациентот, 
истиот добива детални упатства како да се однесува во тек на 
носење на апаратот и како да води дневник на активности и 
симптоми.

• Апаратот се поставува наутро ( оптимално помеѓу 8 и 10 частот 
и по истекот на 24-25 часа се симнува , податоците се 
префрлаат во компјутер и со посебен програм ( софтвер) се 
анализираат 



Холтер РР апарати



• ЕКГ  Холтер



Листи за бележење на активност, тегоби и 
терапија за време на носење на апаратот



• За време на носење на апаратот се 
запишува времето на поставување на 
апаратот, пациентот ги бележи 
активностите , времето, тегобите и времето 
на земање на терапија за време на 
мониторирањето и по истекот од 24 часа 
апаратот се вади се бележи времето и 
потоа се анализираат податоците.
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