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Splosna Bolnisnica Novo Mesto 
е четврта по големина болница во

Р. Словенија . 

Болницата е на секундарно ниво и 
дава медицинска заштита на околу 

132000 жители од регионот 
Доленске. 

Во нејзин дел спаѓаат оддели по 
сите гранки од медицината 
освен онкологија , нуклеарна 

медицина и  
неврохирургија.  



• Зачетоците на Сплошна болница Ново место се од 1894г
кога имала само 20 болнички легла, а во 1993г започнува
официјално да пружа медицинска заштита како установа
од секундарно ниво.

• Во моментов е во изградба на Ургентен центар со
средства добиени од ЕУ.

• Во текот на 2014год хоспитално биле третирани 21 354
пациенти.

• Од вкупно 375 болнички легла зафатени биле 322 ( 85% ).
Просечниот престој на пациентите во болница
изнесувал околу 5,5 дена.

• Амбулантски вкупно биле третирани 189 616 пациенти,
како и 12 914 оперативни процедури, 15 000 дијализи.







за време на престојот активно учествував 
во работата на

• одделот за интерна медицина, 
• амбулантски и хоспитален дел од областа на 

ендокринологијата,  
• одделот за дијабет, 
• одделот за интензивна нега. 



Сплошна болница Ново место



Интерно одделение

Секојдневно присуство на 
гастроскопии и колоноскопии



• На истиот оддел се наоѓа и 
Нефролошкото одделение,

• присуство на перитонеална 
лаважа.



Дијабетолошка амбуланта



Дијабетолошка амбуланта

Утрински визити на
одделот и работа 
во амбулантата за 
Дијабет.



Дијабетолошка амбуланта



дијабетолошката амбуланта
припрема на пациентот за преглед



Третман на рани



советување



Совети за исхрана и начин на живот



Советување на пациентки со 
гестациски дијабет



оддел за ургентна медицина 



Заклучоци

• За време на едукацијата се стекнав со
дополнителни теоретски знаења и практични
вештини од областите на интерната медицина
(ендокринологија-дијабетологија ), 

• Подобрување на односот и работата со
пациентите

• Рационална употреба на лекови.



Заклучоци

• Дали се оправдани и потребни вакви едукации на 
млади доктори?
ДА 

• Дали повторно би присуствувала на ваква или 
слична едукација 
ДА



Ви благодарам
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