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Стручен престој во Ново Место-
Словенија







Splošna bolnišnica –Novo Mesto
 Општа болница- Ново место е регионална болница, која покрива со 

здравствени услуги околу 132.000 жители на Ново Место, Чрномељ, 
Метлика, Комунала и дел од Кршка општина, опфаќа и дел од 
општината Брежице и Севница.



 Болницата врши специјалистичко-амбулантски дејност, болничка 
дејност, со свој дијализа центар како и примарната здравствена 
заштита –гинеколошки и педијатриски амбуланти. Таа ги има сите 
одделенија и специјалистички клиники, освен оддел за онкологија и 
нуклеарна медицина.



 Болницата располага со 375 легла. Во болницата во 2014 год. биле 
лекувани 21.354 пациенти  со реализирани106.715 болнички денови 
.Просечната должина на престојот во 2014 година бил 5,45 дена.

 Во специјалистичко-амбулантската дејност во 2014 год.биле 
реализирани  189.616 посети и 12.914 операции и процедури во 
амбулантски услови. Во дијализа центарот биле спроведени 15.058 
дијализи. Во 2014 година имало 1.280 болнички породувања.



Bо периодот од 30 август до 25 септември 2015 год. , во склоп на владината програма за 
едукација на лекари  остварив едномесечен стручен престој  на Одделот за 
Неврологија, во склоп на Општа Болница- Ново Место, Република Словенија. 



Оддел за неврологија
 Одделот за неврологија- располага со 

стационарен или болнички дел со 35 легла, 
 Општа невролошка амбуланта,
 Ургентна невролошка амбуланта( која 

функционира по системот Tele medicina), во склоп 
на болницата има и КТ и МНРИ дијагностика .

 Неврофизиолошка амбуланта( ЕЕГ и ЕМГ-
дијагностика),

 ЕХО на екстракранијални крвни садови.



На овој оддел работи и голем тим составен од физиотерапевти, логопеди, 
психолози, сестри, кои тимски обезбедуваат максимален психофизички третман 
на пациентите со мозочен удар.





Неврофизиолошка амбуланта
 Дел од мојот престој го 

поминав во 
неврофизиолошката 
амбуланта, при што се 
запознав и комплетно ја 
следев работата во ЕМНГ 
и ЕЕГ лабораторијата. 

 Во состав на оваа 
лабораторија се наоѓа 
еден кабинет, во кој се 
изведува рутинско ЕМНГ 
и ЕЕГ, кое во голем дел е 
компарабилно со нашата 
евалуација. 









Со мојот ментор д-р Марјанца Божиќ- спец. 
Невролог, шеф на оддел за неврологија.
Имав можност да го  обогатам своето знаење во толкување на  neuroimagine
диjагностички процедури кај болни со мозочни инсулти







 Останатиот дел од 
престојот го искористив за 
следење на работата во 
стационарниот – болнички 
дел на одделот каде 
воглавном беа пациенти со 
мозочни инсулти и 
неуроонколошки пациенти. 
Имав можност да се 
запознаам со современи 
техники во лекување на 
исхемичени  мозочнини 
инсулти и нови терапевтски 
можности во третман на 
невролошки заболувања.



Секој ден за време на мојот 
престој  се вклучував и во 
работата на Ургентната 
невролошка амбуланта . Сите 
процедури рутински се 
применуваат по строго 
дефинирани протоколи.Имав 
можност да го следам 
функционирањето на системот 
на TeleStrokeUnit,при носење 
одлуки за тромболитична 
терапија која се врши во 
StrokeUnit во Општа Болница 
во Ново Место или транспорт 
на пациент за терапија со 
механичка вакум 
тромбектомија која се врши во 
Клинички Центар- Љубљана. 



Заклучок
 Целокупниот престој 

беше прекрасна 
можност, да се 
компарираат 
можностите, да се 
стекнат нови знаења 
и техники од кои дел 
можат со мали 
интервенции да 
бидат применливи и 
кај нас.
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