
ОБУКА ЗА 
ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЈА

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ
ОПШТА БОЛНИЦА НОВО МЕСТО СЛОВЕНИЈА
29.01.2014 ДО 21.03.2014 





• Во периодот од 29.01.2014 до 21.03.2014 год.
бев испратена на едукација во Општата
болница во Ново Место
Словенија.Сместувањето беше во хотел Крка.
Бевме примени од директориумот на
болницата, а потоа распоредени на одделот за
невропсихијатрија.Болницата е современа и
опремена со комплетна дијагностика ( РТГ
кабинет, КТМ, МНР, ЕХО, ЕЕГ, ЕМГ
лабораторија, доплер на крвни садови)



• Мојата едукација беше обука за работа со 
ЕМГ апарат.Во ЕМГ лабораторијата на 
Одделот за невропсихијатрија работат Д-р 
Марјанца Божич, Д-р Татиана Фурсова и д-р 
Матеј Коленц.Началник на одделот е Д-р 
Желимир Бошњак.Мој ментор беше Д-р 
Божич, со 17 годишно искуство во 
електромиографијата.Првиот месец се 
работеше 3 дена во неделата, а вториот 4.



• Дневно се прегледуваат во просек по 15
пациенти со тоа што наодите од
извршениот преглед докторот ги диктира
на диктафон, а потоа се проследуваат до
администраторот кој ги пишува.Резултатите
пациентот ги добива преку пошта од страна
на администрацијата. Се работи на KEY
POINT апарат.



• Првата недела беше запознавање со
техничките карактеристики на апаратот и
практична работа на модел ( мед. Сестра Ирма
Кумер, маг. по менаџмент во јавно здравство),
како и изучување на техниките на елементите
на неврографија и иглена електромиографија.
Веќе од втората недела ми беше дозволена
работа со пациенти под надзор на
одговорниот невролог и со потпишана дозвола
од пациентите.



• Во деновите кога немаше практична работа
со пациенти користење на дадената
литература и разгледување на извештаите
со електрофизиолошките карактеристики
на најчестите болести.



ЗАКЛУЧОЦИ

• Едукацијата траеше 8 недели и за мене
беше ново и многу корисно искуство кое се
надевам ќе можам да го имплементирам
што поскоро во мојата специјалност.
Периодот од два месеца е доволен за
основните, базични принципи на
електромиографијата.



ЗАКЛУЧОЦИ

• Електромиографијата е практична метода и
е потребна континуирана едукација, пракса
и работа со пациенти се со цел
усовршување на методата.
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