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За време на мојот престој се запознав со 
работата,организацијата како и стручната 
поставеност и едукацијата на младите 
специјализанти на универзитетската поликлиниката. 
Стекнав пошироки сознанија во делот на 
современата дијагноза, физикална терапија и 
рехабилитација од различна возраст и патологија



Организациона поставеност
• Во поликлиниката Еснаф Хастенези    
o Амбуланти за:
Отеопороза (DXA), реуматски 
болести,мускулоскелетни 
болести,цереброваскуларни инзулти,повреди на 
рбетен столб,педијатриска проблематика
o Оддел каде се изведуваат:
електротераписки процедури (ласер, магнет, 
ултразвук, дијдадинамски струи, интерференти 
струи, тенс), кинезитерапија, вежби

• Во Универзитетската клиника Чапа
Оддел за лежечки болни- стационар



Болни состојби кои се третираат
• Артритис
• Фибромијалгија
• Повреди на ‘рбетниот мозок 
• Спортски повреди
• Мускулно-скелетни болки, повреди 
• Цереброваскуларни инзулти
• Педијатриска проблематика
• Остеопороза
• Мултиплекс склероза



Едукативниот престој го обавив на 
клиниката под менторство на 
Проф. Д-р Ајше Јалиман

• Прва недела: Педијатриска 
• Втора недела: Оддел за реуматологија 

и фибромиалгија
• Трета недела: Оддел за физикална 

медицина и рехабилитација ( третирање 
на болни во стационар)

• Четврта недела: Амбуланти каде се 
третираат болни од Фибромиалгии со 
инјекциона терапија



Педијатриски амбуланти
• Физикален преглед, (претходно 

направени анализи)
• Опис во картон
• Препораки за понатамошен третман
• Најчесто третираат сколиози,кифози и 

церебрални парализи (ординирање на 
вежби)



Оддел за реуматологија и фибромиалгија

• Лаб анализи и ртг иследувања
• Физикален преглед и ординирање на 

таблетарна и ампуларна терапија
• Третман на реуматоиден артрит, 

полиартрози, гихт, дегенеративни 
болести (дископатии и дискартрози)



Стационар
• Пост оперативен третман на дискус 

хернии, фрактури, 
• Мултипла склероза
• Цереброваскуларни инзулти
• Напреднати дегенеративни болессти



Амбуланта за третман со инјекциона 
терапија

• Спондилози, спондилоартрозни промени, 
периартрити,(со цел да се намали болката, 
да се спречи прогресијата на болеста и да 
се намали стапката за операција)

• Цервико-брахијалгија, дорзалгија која не 
реагира на стандарден третман

• Дифузна или регионални мускулни болки
• Спортски повреди
• Болести со спастицитет



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО
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