
ЕДУКАТИВЕН ПРЕСТОЈ НА ПЕДИЈАТРИСКИ 
ОДДЕЛ ВО ОПШТА БОЛНИЦА ВО НОВО 
МЕСТО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

ЈЗУ ЗДРАВЕН ДОМ СТРУМИЦА

Датум на презентација: 2015 год. 

др.Мимоза Костуранова Алексиќ спец.-педијатар

ОПШТА БОЛНИЦА НОВО МЕСТО Република Словенија (Септември – Октомври, 2015)



Во периодот од 28.09.2015 год. до
16.10.2015 год. престојував во Општа
болница во Ново Место-Р.Словенија,
во својство на лекар на едукација
според проектот на Министерството
за здравство на Р. Македонија за
интердисциплинарно поврзување за
проток на знаење меѓу теоријата и
праксата.



Под менторство на др.Татјана Павлин спец.
педијатар,шеф на педијатрискиот оддел,бев
вклучена во сите сегменти на работа: стационар,
амбуланта,дијагностика...Работата се одвиваше
по утврден редослед:утрински состанок со рапорт
за дежурство, визита,амбулантска работа,прием
на пациенти, поставување на дијагноза, терапија.
По пат на презентација и практично се запознав
со организациониот,безбедносниот и хигиено-
превентивниот аспект на системот на болницата
и на самиот оддел.



ПОЗИТИВНИ СТРАНИ
-висока професионалност и колегијалност
-високо ниво на хигиена(во склоп на болницата е 
формирана комисија за борба со 
интерхоспитални инфекции)
-амбулантски прегледи закажани со термин,со 
што докторот работи во една мирна и 
релаксирана атмосфера
-соработка со Клинички центар 
Љубљана(закажани термини за 
субспецијалистички прегледи)
-голем дел од пациентите згрижени во матични 
амбуланти со што бројот на пациенти кај 
специјалист во болницата е значително помал за 
разлика од кај нас



НЕГАТИВНА СТРАНА
-на одделот се хоспитализирани сите деца 
без разлика на етиологијата на 
болеста.Оперирани деца и пациенти со 
инфективна етиологија лежат на одделот.И 
покрај тоа што има соба за изолација и 
високо ниво на хигиена сметам дека тоа не е 
во ред.



Со оглед дека како педијатар работам во СЗЗ за
деца и млади за мене беше предизвик да ја
видам организацијата на превентивната служба
во Ново Место.

ПРЕВЕНТИВНА СЛУЖБА(ОРГАНИЗАЦИЈА)
-сместена во Здравен дом
-просторно беспрекорно организирана
-школска превентива одделена од детска 
превентива(пространа чекална,просторија за 
соблекување на деца,просторија каде се мерат и 
евидентират,амбуланта за преглед)
-предшколска превентива,пространа чекална,просторија 
каде сестра врши евидентирање и мерење,амбуланта за 
преглед(за разлика од кај нас каде лекар и сестра 
работат во една просторија и понекогаш родителите ги 
прикриваат озбилните проблеми што ги имаат со децата)



Здравен дом Ново Место

Оддел за превентивни прегледи

систематски прегледи и вакцинација





РАБОТНИ ЗАДАЧИ
-систематски прегледи по програм со 
внесување на наодите во картон и уредно 
водење картотека
-вакцинација (се користат петовалентни 
вакцини со оглед на тоа што со  hepatit B
се вакцинираат децата на 5-6 год возраст)



Нешто што посебно сакам да скренам внимание е 
на брошурите за вакцинација што се даваат на 
родителите за да се информираат за значењето 
на имунизацијата .
Тие ги содржат следните информаци
1.Што е вакцинација и како делува?
2.Зошто треба да се вакцинираат децата?
3.Како се вакцинираат децата?
4.Зошто децата се вакцинираат против веке 
искоренети болести?
5.Колку дози се потребни за да биде детето 
заштитено?
6.Дали децата имаат несакани реакции од 
вакцинацијата и кој се?



7.Дали детето треба да се вакцинира кога има 
атопија
8.Дали лесно се појавува алергија на вакцина
9.Кога детето не треба да се вакцинира
10.Кои се трајни контраиндикации за 
вакцинирање
11.На што треба родителот да го предупреди 
педијатарот пред да се вакцинира детето
12.Краток опис на секоја болест што се 
спречува со вакцинирањето
13.Календар за имунизација



Денешните мајки сакаат да бидат информирани.Тие 
читаат на интернет каде доаѓаат до неточни и 
непотполни информации,најчесто од нестручни 
лица. Со печатењето на брошури ќе добијат стручен 
одговор за прашањата кои најмногу ги интересираат.





ЗАКЛУЧОК
Престојот беше конструктивен и ја исполни 
основната задача.Стекнатото искуство и новите 
сознанија да се споделат со колегите,а 
позитивните работи да се применат во пракса и 
кај нас.

др.Мимоза Костуранова Алексиќ
спец.педијатар
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