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Универзитетниот 
клинички центар во 
Љубљана е јавен 
здравствен завод, 
кој се занимава со 
здравствена дејност 
на секундарно и 
терциарно ниво како 
и на образовно и на 
истражувачко ниво.



Универзитетниот клинички центар во Љубљана е
најголемата здравстевна установа во Словенија а вооедно 
и една од најголемите болници во Средна Европа. 
Главни здрвствени дејности кои активно функционираат 
на КЦ се специјалистичките амбуланти и болничкиот 
сектор.

За: Дијагностика, лечење, медицинска рехабилитација 
и здравствена нега.



Хируршките клиники во УКЦ се делат на:
Хируршка клиника
• за хиругија на срце и крвни садови

• за абдоминална хирургија
• за абдоминална хирургија
• за неврохирургија

• за пластична и реконструктивна како и естетска хирургија и 
изгореници

• за трауматологија
• за торакална хирургија

• за урологија
• за максилофациална и орална хирургија
• за анестезиологија и интензивно лекување

• за детска хирургија
• за хируршки инфекции
• Операциски хируршки блок



Ургентниот хируршки блок на УКЦ е служба со многу 
значења за Хируршката клиника.  
Со понудена 24 часовна грижа за трауматолошките 
пациенти од каде што најпрво истите се примаат а потоа 
се префрлаат во соодветните клинички одделенија .



• Работата на ургентната клиника е динамична, содржајна но 
и стресна. Секој ден вработените се среќаваат  со 
непредвидливи ситуации  во кои мора  да бидат 
професионали, хумани и кретивни. 

• Ургентен хируршки блок
Во ургентниот хируршки блок се извршува третман и нега на
повредените и животозагрозените. Исто така ургентниот 
центар е одговорен за останатите хоспитализирани
пациенти на сите хируршки оддели.



• Интернистичка прва помош е дел од Ургентниот блок на УКЦ кој е 
наменет за ургентни случаи од областа на интерната медицина.

• Центар за труење
Претставува центар за сите врсти на труења од акутни до
хронични при шти работи 24  часовна информациска служба.



За време на мојот престој од еден месец на Ургентниот блок на
УКЦ успеав професионално да се надоградам и усовршам во
специјалноста на Урегнтната Медицина.
И тоа највеќе на амбулантскиот трауматолошки дел.
Се со цел за подобрување на нивото во квалитетот на
здравствените услоги во нашата болница.
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