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Искуства стекнати во т.н. неодложна помош

Јас најголем дел од едукацијата ја обавував во  одд.неодложна помош,што 
преставува еден вид ургентен центар во болницата.Персоналот овде работи 24h секој 
ден во годината.Овде се врши прием на пациенти со најразлична патологија.За  секој 
пациент се пополнува формулар со лични податоци,а потоа докторот што го 
превземеa пациентот  започнува класичен преглед почнувајќи од детална 
анамнеза,физикален преглед,минати заболувања,фамилијарна анамнеза,социјален 
статус и.т.н.Скоро на секој пациент му се поставува интервенска канила,се зема крв за 
лабараториски испитувања и во зависност од тегобите што ги има се вршат и други 
потребни испитувања:мерење на крвен притисок,аускултација  на срце и бели 
дробови,преглед на абдомен,ЕКГ и.т.н.



Потешките случаи се приклучуваат на монитор и преку него се следат сите 
параметри кои му се потребни на докторот.Ако докторот неможе да постави 
точна диагноза и неможе да го реши случајот повикува соодветен специјалист, 
кои доаѓа  во овој оддел и ги врши потребните испитувања.Ако се работи за 
пациент со кардиоваскуларни проблеми доаѓа кардиолог,кои со себе носи ехо-
апарат и овде врши ехо-преглед на срце.Кај полесните случаи ординира терапија 
која пациентот ке ја зема во домашни услови а, потешките  случаи се 
хоспитализираат на одделот за кардиологија.



Употреба на ампуларна терапија

Ова е шкаф со многу прегради ,каде што е 
сместена ампуларна терапија,а во долниот 
дел се сместени шприцевите со различна 
големина и интервенски канили,инфузиони

раствори и др.Веднаш до шкафот се
наоѓаат листи на кои се запишани сите 
лекови со кои располага одделението.                     





Теренски екипи

Во склоп на неодложната помош се формираат екипи составени од 
доктор,медицинцка сестра и возач ,кои со специјално амбулантско возило 
извршуваат прегледи во домашни услови и вршат транспорт на пациенти од 
една болнца во друга.Возилата се опремени со монитор,ЕКГ-
апарат,дефибрилатор,торба со сет за реанимација,торба со преврзочен 
материјал и торба во која е сместена ампуларната терапија. 







Бидејќи јас работам во ИМП каде што работата е претежно на терен 
сметав дека од мој интерес е да ги придружувам нивните теренски екипи при 
обавување на домашните посети и транспортот на пациентите,за да се 
запознаам како тие работат на терен.Секој пациент се приклучува на монитор 
на кои се следат виталните параметри ,се поставува интервенска канила и по 
потреба се аплицира соодветна терапија.



Заклучоци / Научени лекции

Сакам да истакнам дека сум многу задоволна од приемот на 
вработините во болницата и нивното не себично ангажирање околу нашата 
едукација, иако таму сме само како пасивни посматрачи.Голема благодарност до 
мојата работна организација и Министерството за здравство кои ми 
овозможија да се стекнам со нови искуства од областа на ургентната медицина 
и истите да ги споделам со моите колеги,а се со цел за  унапредување на 
нашиот здраствен систем.

Благодарност и до вас  што одвоивте дел од вашето време да ја 
проследите мојата презентација.
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