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Согласно програмата за едукација на министерството за здравство на
Р.Македонија, бев упатена на едукација во УКЦ-Љубљна-Клиника за Инфективни
болести и фебрилни состојби,каде престојував од 18.01-14.02.2015 година.За
време на мојот престој се запознав со организационата,фукционалната работа на
клиниката.

Клиниката за инфективни болести функционира како посебенво кругот на
УКЦ,која е поврзана со подземни топли ходници со сите клиники и објекти во
рамките на УКЦ.

Се состои од 3 спрата-оддел за деца,оддел за возрасни,респираторен центар за
интензивна нега,дневна болница,и административен дел.

Клиниката располага со 140 болнички кревети од кој 54 се на детскиот оддел,76 
на одделот за ворасни и 10 на интензивен оддел.Има висок процент на(над
90%)искористеност на болничкиот капацитет.

Амбулантско поликлиничкиот дел се состои од 4 амбуланти:ургентна за
деца,ургентна за возрасни,амбулатна за крвно преносливи болести (хепатит и
ХИВ),како и амбуланта за еритеми(Лајмборелиоза).Има сопствена биохемиска
лабароторија со современа софистицирана опрема,која овозможува брза и
навремена дијагноза.

Постои одлична тимска соработка со високо поставена професионалност од една
страна и крајно релаксирана атмосфера во секој сегмент од нивната
комуникација.Односот сестра-пациент е на високо ниво,отворен,пријатен и со
взаемно почитување и респект.Пациентите имаат право да бидат комплетно
информирани за својата здравствена состојба во текот на лекувањето,терапијата.







При приемот на инфективна клиника секој пациент добива брошура во вид на
болнички информатор,кој ги содржи сите податоци за клиничкиот
центар,хоспиталните права на однесување на медицинскиот персонал,но и на
пациентите.Пациентот потпишува согласност за хоспитализација при прием и
анкетен лист за впецатокот и задоволството за време на престојот на клиниката
при испишување од истото.

Бидејќи престојував за време на епидемија на грип,со енормно зголемен број на
пациенти,ја имав таа можност да добијам повеке сознание како фукционира
клиниката во вонредни услови,кога бројот на пациенти го надминува
сместувачкиот капацитет.

За време на едно месечниот престој бев активно вклучена во работата на
сестрите на одделите.

Во текот на работното време секој си ја знае својата работна задача и си ја
извршува најсовесно.Една недела престојував во амбулантско поликлиничкиот
дел на клиниката се запознав со начинот на работа на средно медицинскиот
персонал при прием на пациенти во амбуланта.

Останатите три недели бев распоредена на одделот за возрасни,за деца и на
одделот за интензивна нега.Се запознав со секојдневната работа на средно
медицинскиот персонал,учествував при делењето на терапија,негата на
пациентите,асистирање при одредени интервенции





Хигиената е на највисоко ниво со голем број на анти бактериски и анти
дезинфекциони средства со што се придонесува на чиста и уредна околина , 
со почитување на петте правила за хигиена на рацете и уредни протоколи за
работа на секој вработен во зависност на кое работно место се наоѓа.Исто
така клиниката располага и со огромни количини на веш,постелнини , 
униформи и обувки како за персоналот така и за пациентите.

Во клиниката постојат посебни служби за услуга за храна,посебна техничка
служба задолжена за хигиена, служба за пренос на крвни деривати и
аналази до лабараторија , служба за достава на лекови за потребите на
одеделот и посебна служба за администрација.Самите пациенти се
ослободени од партиципација што значи дека трошковите за амбулантското и
болничкото лекување го покрива фондот за здравствено осигурување на
Словенија

Со посетата на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во
Љубљана, се здобив со дополнително практично и теоретско знаење кое би
ми користело во понатамошната работа .





Благодарение до
Министерството за
Здравство,што бев дел од
програмата за едукација.
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