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На едукацијата која е
во склоп на владината 
програма за доедукација на 
лекари специјалисти бев 
испратен со мојот колега 
Виш.науч.сор др.Нико 
Беќаровски  во Ново Место 
град кој се наоѓа во 
југоисточниот дел на 
Република Словенија и 
преставува најголемо 
населено место во регионот 
на Доленска. Со своите 
25.712 жители е петти по 
големина град во 
Словенија. Самиот град 
преставува полуостров 
обиколен од реката Крка.



• Заедно со колегата остваривме стручен престој во 
СПЛОШНА БОЛНИШНИЦА НОВО МЕСТО и 
Центарот за третман на зависници кој е во склоп на 
Здравствениот дом во Ново Место, Република 
Словенија. 



Во текот на престојот комплетно се запознавме и бевме 
вклучени во здравствената и научно истражувачка дејност 
на Болницата под менторство на Директорката Мира Рајтер 
и Директорката за интернистичка дејност Лучка Косец.



Првите десет дена ги поминавме во Ургентниот приемен интернистички 
центар, каде под водство на Прим. Др. Рафаел Капш, се запознавме со 
начинот и протоколите за работа, од самиот прием на ургентните болни до 
трансферот на соодветно одделение. Во текот на овој престој имавме
прилика да бидеме и дел од дежурната екипа во текот на две дежурства, 
увидувајки ја организираноста и поставеноста во ноќните часови на целата 
болница



• Покрај РТГ, ЕХО, во самиот центар на располагање 
беа КТМ и МРИ, како и целокупната палета на 
лабораториски иследувања, од кои посебно не 
фасцинира можноста за квантитативно одредување 
на 14 медикаменти и најчестите дроги во рок од 20-
тина минути.



Следните десет дена јас и колегата 
Виш.науч.сор.др Нико Беќаровски ги 
минавме на Одделот за пулмологија, 

каде имавме можност да видиме и да се 
вклучиме во целокупната работа на 
едно интернистичко одделение. На 
самото одделение покрај редовниот 

третман на болни се изведуваат сите 
ендоскопски методи и биопсии на 

респираторниот тракт 



Посебно внимание 
посветивме на 

ултрасонографското 
иследување на 

белите дробови, кое 
се изведува на 

одделението. УЗ-
колегите го користат 
не само за детекција 

на плеврална 
течност, туку и за 
ориентација на 

големина и mass 
effect при 

белодробни 
карциноми како и за 

детекција на 
ообемни белодробни 

инфаркти.



Посебно сакаме да ставиме акцент на тоа дека 
целокупната писмена документација, во сите 

одделенија на Болницата не ја вршат лекарите 
туку средниот стручен и административен 

персонал, а лекарите имаат обврска само да ја 
издиктираат на соодветни централно поврзани 
диктафони. Со тоа се овозможува иделано и 
оптимално време  лекарот безрезервно да се 

посвети на пациентот



•

Последната недела од престојот во 
Ново Место ја поминавме во 

регионалниот центар за зависници 
во Ново Место. 

Имавме можност да се запознаеме
со тамошниот персонал, со трите 
видови на супституциона терапија 

кои се изведуваат таму и со 
програмата за ресоцијализација.
Според актуелната словенечка 

законска легислатива метадонскиот 
програм е достапен за сите 

осигуреници, додека 
бупренорфинскиот и 

налтрексонскиот само за 
осигурениците со дополнително ниво 

на осигурување. За оваа група на 
осигуреници бесплатно се досптапни 

и најновите генерации на 
антидепресиви, анскиолитици и 

хипнотици.



Заклучоци и предлози

• Врз основа на овој студиски престој јас и колегата се здобивме
со комплетна визија како треба да изгледа и функционира 
современ регионален медицински центар

• Целокупниот престој беше прекрасна можност, да се 
компарираат стручните, материјалните и пред се 
организационите можности.

• Со мала краткотрајна едномесечна доедукација и набавка на 
соодветна сонда, ќе може и кај нас на Клиниката за токсиколгија 
успешно да изведува комплетна ултразвучна евалуација на 
белите дробови.

• Искуствата здобиени во Центарот за зависници може уште 
веднаш во целост да бидат применети и во нашиот центар,
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