
Извештај за стручна едукација од областа 
на педијатриска пулмоалергологија

ЈЗУ  Општа болница Охрид

Датум на презентација: 16.12.2015год. 

Д-р. Соња Арсенова

Едукацијата е реализирана во APOLLO HOSPITAL CHENNAI  INDIA
(Октомври, 2015год.)



ЕДУКАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ПЕДИЈАТРИСКА 
ПУЛМО АЛЕРГОЛОГИЈА

APOLLO HOSPITAL
CHENNAI  INDIA



Индија -земја на спротивности, од беда и сиромаштија до 
богатство и гламур.

Престој во приватна современа болница која важи за 
најдобра и најпозната болница во Индија и околните држави, 
опремена со најсовремена технологија со примена на роботика 
и развиена трансплантација.

Педијатриската болница беше поделена во две дела: 
Амбулантски дел и болнички дел кој беше привремено сместен 
во главната билница поради реновирање.

Во амбулантскиот дел се третираа здрави деца 
(имунизација и систематски прегледи на здраво дете) , болни 
деца како и специјалистичко консултативни амбуланти. 





Во болничкиот дел се лекуваа деца од различна патологија. Се 
сретнав и со тропски болести карактеристични за регионот. Во моментот 
имаше епидемија на Денга која беше најизразена во северниот дел од 
Индија. Тука беа сместени и хируршките случаи кои ги водеа соодветни 
детски хирурзи. Имаше голем број кардиопатии кои ги оперираа во 
болницата , а голем број од нив беа од руралните области кои беа 
дијагностицирани во кампуси во тек на систематски прегледи 
организирани од владата.



Престој во пулмоалерголошка амбуланта.
Се работеше по принципите на GINA. 

Добро земена лична и фамилна анамнеза.
Алерголошко испитување ( во зависност од финанските можности 

на пациентите) најчесто применуван ин витро тест на специфични IgG.
Спирометрија кај деца над 5 год. возраст ( во зависност од 

финанските можности на пациентите)
Терапијата најчесто со тописки кортикостероиди, а кај тешки и 

средно тешки астми со комбинација на тописки кортикостероид и 
долгоделувачки бронходилататир. Обавезна апликација на спреј со 
спејсер и едукација за примена на истиот.

Телемедицина- Контролите се обавуваа преку телемедицина. 
Пациентите кои гравитира во болницата во Ченаи се од теритиријата 
на цела Индија и околните држави и поради големата оддалеченост 
контактот со пациентите секогаш кога беше можно го закажуваа преку 
телемедицина.



дел од културата на Индија 
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