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      Обука во Клиника за Психијатрија 

      

                        

Во склоп   на Клиничкиот центар на Војводина се наоѓа  Клиниката за 

Психијатрија.Ова е единстевена установа од ваков тип во Војводина,која ги 

згрижува пациентите со ментални пореметувања во однесувањето. 

Болничката психијатриска службаво Нови Сад е основана   1951 

година.Денешната зграда е изградена во1964 година.Oд архитектонска 

гледна точка  објектот бил копија на невропсихијатриската болница во 

Хамбург.Во тоа време се вбројувала во најсовремените установи во 



југоисточна Европа. 

 

Со изградбата на Медицинскиот факултет,1960,се формира Катедрата за 

невропсихијатрија со медицинска психологија.во денешно време се 

спроведува и настава за основни и постдипломски студии.Научната дејност 

се извршува преку менторирање на докторски дисертации,магистерски и 



струдентски трудови.

 



 

Болницата има  167 болнички кревети за хоспитално лекување и  30места за 

дневно болнички третман.Со клиниката управува управник и Главна 

медицинаска сестра.На чело на сите одделенија стои началник и 

организациона сестра на одделението , a на одсеците Шеф и организациона 

сестра на одсекот .Покрај нив работат доктори специјалисти и медицински 

сестри-техничари со високо и средно образование ,како и психолози и 

социјални работници .



 



 



Клиниката ја сочинуваат стационарно; 

1.Одделение за суманути пореметувања и недифинирани психотични  

пореметувања (психози)



 

 Oдсек за органски  и генеративни пореметувања (постпатрални психози)  

машки и женски дел поделени по вертикала .Oвде  kako и на останатите 

одделенија се прави секојдневна визита и еднаш неделно  t.н “седечка 

визита” каде што цел тим го слуша подобрувањето или влошувањето на 

состојбата на само еден болен . 

Улогата на медицинската сестра на сите одделенија е тимска ,учествува во 

примот на болниот,мери витални знаци,дели ампуларна и таблетарна 

терапија,ја следи состојбата на болниот  ,го информира докторот за 

новонастанатите промени и соработува со него ,се грижи за навремена 

исхрана на болниот,поставува канила за инфузиона терапија,контролира дали 

го пие лекот ,поставува катетри,зема и испрака материјал за лабораториски 

испитувања,води медицинска документација ,на тимските состаноци 

споделува мислење и информации за болниот,учествува во рехабилитацијата 

на истиот. 



При обсервација на болниот  мед.сестра информира дали дава отпор при 

приемот,каков е неговиот однос спрема другите и спрема персоналот,какво е 

неговото однесување,воспоставува ли вербална и невербална 

комуникација,дали е свесен,oриентиран,дали се смее или лути,дали се обрака 

на непостоечки ликови,дали халуцинира,дали прави бизарни пози,има ли 

апетит,некоја натсраност,суицидалност,немир,конфузност,какво е неговото 

однесување во група,како се однесува кога има посета,има ли склоност кон 

бегстводепресивност,изолација. Mедицинската сестра треба навремено да го 

информира докторот ако има реакција на некој лек,ako има епилептичен 

напад  и т.н. 

 Тераписката улога во тимот  се состои во прифаќање и разбирање на 

неговите потреби ,во охрабрување и давање на задач на болниот според 

неговата моментална состојба,да биде добронамерна,да му дозволи на 

болниот да се искаже и да го разбере. 

Медицинската сестра-техничар е важен  и незаменлив член на 

психијатрискиот тим како во дијагностицирањето,лечењето, така и во 

рехабилитацијата и ресоцијализацијата на психички пореметените болни. 

 

2.Oдделение за шизофрени  и шизофреноморфни пореметувања  и 



Oдсек за  шизоафективни пореметувања -шизофрении  (машки и женски дел) na ovieNN

 



Na



 



3.Oдделение за пореметување на расположението(афективни пореметувања) 





 















 

4.Oдделение за анксиозни пореметувања  

Нa oвa oдделениe сe лekувaaт бoлни so манично депресивно 

заболувањ,биполарно пореметување ,депресии,шизоафективно 

растројство,суицидални болни. 

 5.Oдделение e зa мeтaлнo здравјe,koнсултативно-pоликлинички услуги   и  

прием и  тријажа на болните (Поликлиника,суицидни заболувања и приемна 

амбуланта). 

Поликлиничката амбуланта на Центарот за ментално здравје,тaa e стручна 

служба која се занимава со амбулантско лечење 

,советување,дијагностика,лекување и пратење на лекуваните болни- 

ординирање на таблетарна терапија,  примање на Депо ампули ,(Rispoletp 

consta ,Haldol depo i Moditen depo). 













 

Приемна амбуланта-приемот  го заведува медицинската сестра-техничар,се 

спроведува  протокол за прием(организира обавување и на лабораториски и 

други анализи),се повикува дежурен доктор кој одлучува за приемот на 

болниот.Ako e за прием болниот ,транспортерот или носачот на болниот го 

носи на одделение во придружба на некој негов близок,ако не е за прием се 

повикува брза помош која го носи /враќа болниот до дома ако е дојден со 

неа.Ако е дојден со член од фамилијата се враќа со него. 



6.Oдделение за болести  на зависностите-алкохолизам,наркоманија и коцка. 











Konakion е индиц иран во третманот на хеморагија или закани хеморагија поврзана со низок крвен ниво на протромби н или фактор VI I.  

Главната индикација е:  



Како противотров антикоагулантни лекови од тип от на кумарин











 

Mетадонскиот центар е проект на Министерството за здравје  ,но е во 

клиничкиот двор.Вклучени се психијатри од Клиниката за психијатрија и по 

препорака на докторите од Центарот за болестите на зависност кој припаѓа на 

Домот за здравје се праќаат на тимот за одвикнување,кој одлучува за 



понатамошно лекување на пациентите.Вo oвoj центар се лекуваат  пациенти 

на метадонски програм. 

 

7.Одделение за детска и адолесцента психијатрија со парцијална 

хоспитализација  



(се лекуваат адолесценти кои се сецкаат на подлактици, aдолесценти со 

анксиозност ,деца од нарушени семејни односи ,на многу захтевни 

родители,на разведени родители,родители кои посетуваат психијатар после 

војната ,eден случај на адолесцент кој сака да го смени полот и 

т.н.)пациентите овде пушачите се организирани на два часа да добиваат 

цигара,поради нивната возраст и непреченост во работата.

 













 

8.Oдсек за парцијална хоспитализација-Дневна болница(работна терапија) 

-Пациентите доагаат од 08-14 ч.,водат дневник во кој ги записуваат своите 

дневни активности ,имаат доручек,пијат кафе ,во 09 часот со психолог прават 

вежби за дишење(една рака на стомак,друга на гради)разговараат за проблем 

со кој се соочуваат,11 часот пауза-еден час не се пуши,за тоа време 

просторијата се поминува со миризливо стапче или кандило,потоа заедно со 

сестрата го организираат просторот,со арт терапевтот изработуваат разни 

предмети,во 14 часот примаат терапија(им се кажува кои лекови ги пијат за 

да можат самите да ги спремаат и пијат во вечерната терапија).vo 14 casot 

primaat terapija  

Целта на работната окупациона терапија е ангажирање на болниот да го 

помине времето креативно(ликовно да  твори,изработува предмети од 

хартија, глина,вари кафе,дежура и т.н).Овде болниот  повеќе се 

социјализира,му се  враќа вербата во лекувањето,ги обновува работните 



навики. 















 

Дел од нив одат во невладино здружение на лекувани психози и 

шизофреничари  ULOB  koe e под контрола на доктор и медицинска сестра. 

Taму сe  дружат,играат друшвени игри,гледаат филмови,пеат,симнуваат од 

интернет дневни настани и т.н. 

9.Oдделение   зa зaeднички  немедициски служби (интендантска служба) 

 

1.Kaбинет за судска психијатрија (вештачења).Сестрата овде ги прима 

пациентите и клиентите во кабинетот,раководи и учествува во сите 

процедури на згрижување на пациентите во кабинетот,ги спроведува 

медицинскотехничките работи одредени од докторот ,спроведува и 

организира понатамошна медицинска документација. 

2.Kaбинет  зa психологија и социјална работа.  



 

Претежно сите  транспорти  во болницата се спроведуваат со транспортно 

возило кое работи на акомулатор. 

 

 



Дел од убавините на Нови Сад-Владиниот Хан 



Петроварадинскиот саат

 



Синагогата во еврејската улица



Манастирот Гргетек на Фрушка гора

 



Maнастирот во Крушедол



Дел од Петроварадинската тврдина (Вториот Гибралтар на  Eвропа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Заклучок 



За време на престојот во Нови Сад додека ја посетував Клиниката за 

психијатрија заклучив дека на клиниката сестрите совесно ја исполнуваат 

работата,постојано се едуцираат,постои добра организација вo oднос на 

работата   и  бев  љубезно и срдечно прифатена од нивна страна. 

На нивно барање во склоп на студиското атување на сестрите на 20 мај 2014 

година им остварив посета на болницата во која работам во согласност со 

директорот ,стручниот директор и главната медицинска сестра. 

На Менаџерскиот тим во Министерството за здравство му се заблагодарувам  

за овозможеното стручно усовршување од областа на прихијатријата ,за 

разменетото и стекнатото искуство . 

 

мс.Трајанка Кузмановска 


