
Едукација спроведена во општа 
болница- Ново Место, Словенија

ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св. Еразмо”-
Охрид

17.12.2015

Др.Нада Колоска

Општа болница -Ново Место, Словенија (17.11.2015-03.12.2015)



Цел на едукација
Запознавање на искуства и пракса во лекување на деца

- Запознавање со болницата, статистички податоци, работа по 
одделенија.

-Запознавање и едукација за превенирање на интрахоспитални 
инфекции и демонстрација за одржување на лична хигиена на работно 

место.

Болницата функционира како регионален центарза секундарна 
здравствена заштита во Словенија, за население од околу 

160.000 жители.
Располага со огромен буџет кој му овозможува непреченост во 

работата и кпружање на најсовремени дијагностички и 
терапевтски процедури.



Запознавање со работата на педијатриското одделение и 
специјалистичките педијатриски амбуланти.

Во амбулантите се работеа прегледи од различни патологии.
ЕХО-Томографија на абдомен

ЕХО на колкчиња, веднаш по раѓање
Алерголошки тестови и провокации

На одделение во добро опремени болнички соби и со сите 
потребни услови и материјали за непречена и успешна работа се 

лекуваат деца со различна патологија ( пр. брза дијагноза на 
стрептококна инфекција- quickvue + strepA Test)

На одделот работи и школа за родители:
- за пратење на развојот на детето

-потикнување на доење
-задрава исчрана

-потреба од редовно вакцинирање
-спречување на ширење на заразни болести



Заклучок

-Потреба од редовна професионална едукација 
-Можност за размена на искуства и знаења

-Тимска работа за подобар успех
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