
Едукација Ноември/Декември 2015

Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични 
респираторни и алергиски заболувања - Отешево

Прим. Д-р. Галапче Мишковска-Саљамовска

,,Сплосна болница-Ново Место” Словенија – Пулмолошки оддел



Ново Место



,,Сплосна болница-Ново 
Место”претставува четврта по 
големина болница во Словенија 
која го опслужува населението во 
регионот Доленска. Обезбедува 
висок квалитет на здравствени 
услуги на секундарно ниво со 
посебен акцент на хигиената како 
услов за превенирање  на 
интрахоспиталните инфекции.

Со своите 25.712 жители Ново 
Место е петти по големина град во 
Словенија. Самиот град преставува 
полуостров обиколен од реката 
Крка



Пулмолошко одделение

Амбулантски дел
-Пулмолошка амбуланта
-Инфекциска амбуланта
-Оддел за функционална дијагностика



-Одделот за функционална 
дијагностика работи по протоколи 
како во клиника Голник и во 
клиничкиот центар во Љубљана. 
Тука покрај- спирометрија, 
метахолински тест, Body 
Pletizmografija, дифузија, 
бронхоскопија, се изведува и 
Кutan prick test на инхалаторни 
алергени (палета од 26 алергени), 
десензибилизација, имунизација.
-Се запознав со аплицирање на 
биолошка вакцина Xolair 75mg (
Omalizumab ) кај болни од 
алергиска астма.



Во болничкиот оддел хоспитализираните 
болни се третираат по најсовремени 
протоколи за респираторни болести.

-Апликација на парентерална терапија, 
инхалаторна терапија и О₂ супуративна тх 
(посебни маски со дозиран О₂), SIPAP , 
физикална терапија – физиотерапевт во 
соба кај пациентот.

Во ургентниот оддел од интерно 
одделение се третираат итни 
интернистички случаи кои после 
апликација на терапијата се насочуваат 
кон соодветните оддели или во клинички 
центар Љубљана



Лабораториски иследувања

-ККС
-ЦРП
-Гасни Анализи
-Електролитен статус
-Коагулограм



Во тек на едукацијата се одржаа 
годишните пулмолошки средби 
каде главна тема на 
презентациите беше габичните 
инфекции на белите дробови.
Под покровителство на Glaxo-
smithkline, д-р. Розман Синур 
Ирма одржа предавање за sleep 
Apnea.



Заклучок

Бенефитот од едукацијата е стекнување 
на нови знаења и размена на искуства. 
Достапноста на дијагностичките 
процедури во секое време е нешто што е 
неопходно и кај нас да премине во 
пракса. Аудио записот ќе овозможи 
посветување поголемо внимание на 
пациентот од страна на лекарот и секако 
колегијалниот момент, консултациите 
меѓу докторите да е императив во секое 
модерно здравство.
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