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• Историја на Ортопедската клиника УКЦ Љубљана
• Започнала со изградбата на Шлајмеровиот саниториумски дом, кој во 

1930 година бил проектиран од словенечкиот архитект Домицијан 
Церајник и Јанко Омахен. Граден од 1931 до 1940 со помош на 
Пензионерскиот завод во Љубљана и градската општина .

• Шлајмеровиот дом содржел физиотерапевтски дел, ОРЛ оддел, 
интернистички амбуланти, рентгенска соба, хируршки дел и 
породилен дел.



• Во 1947 година во просторите на 
Шлајмеровиот дом се отвора Ортопедската 
клиника.

• Др Едо Шлајмер е основач на модерната 
хирургија во Словенија, почестен 
универзитетски професор и граѓанин од 
Љубљана. Дипломирал во Градц 1888 и 
работел како општи хирург од 1891-1922. 

• За време на двете балкански војни и за 
време на првата светска војна бил активен 
војен хирург. За прв пат во Словенија Др 
Шлајмер ja донел употребата на 
рентгенскиот апарат и најнови процедури 
за тој период во локалната и спиналната 
анестезија.



• Во 2013 Ортопедската клиника во Љубљана прослави 90 
годишнина од нејзиното постоење.

• Во самата клиника функционираат пет оддели.
• Оддел А: за ендопротетика каде се примаат пациенти со 

дегенеративни заболувања. Тука се изведува дијагностички и 
оперативен третман на секундарно и терциерно ниво. 



• Оддел Б: Ендопротетика и тумори
• Каде се примаат пациенти со дегенеративни заболувања на 

големи зглобови. Како и дијагностички и оперативен третман на 
секундарно и терциерно ниво. Во болничкиот дел Б постои оддел 
за тумори каде се третираат онколошки пациенти  со малигни и 
бенигни процеси на коските. Се изведува дијагностички и 
оперативен третман на секундарно и терциерно ниво. Болните се 
примаат и згрижуваат на ургентниот оддел.



• Оддел Ц: Пациенти со повреди стекнати при спорт, за артроскопија и 
ендопротетика

• Ендопротетика на големи зглобови (колк, колено, рамо, лакто и глужд)
• Реконструкција на глужд и стопало
• Реконструкција на колено, рамо и лакто



• Оддел за рбетна хирургија (OKH)
Претежно се примаат пациенти со болести на рбетниот столб. Дијагностички  
и оперативен третман на секундарно и терциерно ниво.
Оддел О детски оддел
• На детскиот оддел се примаат деца од најмала возраст од новороденчина 

до адолесценти со вродени деформации на стопала и колкови, 
деформации на рбетот, болести во рбетниот столб, нееднаква должина на 
екстремитети, малигни и бенигни лезии на коските, деца со невромускулни 
заболувања и хемофиличари.



• Ортопедската клиника на УКЦ Љубљана располага со четри
амбуланти

• Ургентна ортопедска амбуланта каде што се прегледуваат пациенти
со ургентни состојби кои се обележани со “итни” упати.

• Ортопедска амбуланта за возрасни, зaкажани прегледи на пациенти
и контроли.



• Детска ортопедска амбуланта, во детската амбуланта се прегледуваат
деца од најмала возраст и тоа од новороденчиња до адолесценти. Деца 
со вродени ортопедски заболувања и стекнати. Пациентите кои имаат
потреба за итен преглед се обележани со “итни” упати. Во истата
амбуланта се пргеледуваат и возрасни и деца болни од дијабет,
хемофилија и пациенти со компликации на стопалата.

• Амбуалната за еквиноварус каде се вршат прегледи на болни со
патологија за пес еквиноварус.



• За време на едукативниот престој имав активно учество во 
ортопедски операции од Областа Протетика.

• Имав драгоцена размена на искуства и дополнување  на знаењата.
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