
Едукативен престој на оддел педијатрија 
во Општа Болница Ново Место

Назив на ЈЗУ  : Здравствен дом - Куманово

Датум на презентација: 09.12.2015

Име и презиме на лицето испратено на обука : д-р Валентина Богоевска Димитриевска

Назив на институција каде е одржана обуката: Општа Болница Ново Место,Здравствен 
дом Ново Место,23.03-17.04.2015





Искуства и придобивки од престојот во Општа Болница Ново Место-
педијатриски оддел и Здравствен Дом – Ново Место

-Впечатоци за беспрекорна организација,ангажираност на
медицинскиот персонал како и големата љубезност на истиот
- Извонредна хигиена,ред и дисциплина на пациентите

1. Педијатриски оддел – запознавање со колегите и 
нивниот начин на работа,секојдневни амбулантски 
прегледи,специјализирани ортопедски 
прегледи,кардиолошки педијатриски прегледи
- извештаи по извршени прегледи се добиваат по пошта
- во самата педијатриска амбуланта се земаат 
материјали за назначени лабораториски иследувања
- алерго тестови,брисеви
- транспорт на истите во друго место по потреба



2. На оддел педијатрија – згрижени се пациенти до 18 
години,постоперативни случаи – апендектомии

- фрактури
- интоксикации на опсервација 

(консултација на специјалист и педијатар )

3. Спроведување имунизација под надзор – деца со поствакцинална 
реакција или одредена проблематика

4. Квалитативен тест за ангина ( дали се работи за стрептокок по што за 
десетина минути се започнува со АБ.терапија









- километарски подземен тунел ги поврзува Општа Болница и Здравствен 
Дом - за транспорт на болни,храна,техничка служба- перална

1. Услови за работа ( простории,инвентар,менталитет на луѓето –
смиреност,почитување,ред и дисциплина ),закажани пациенти за 
имунизација без хаос и гужви во чекални

2. Користење на отоскоп – основен показател за ORL здравствена 
состојба на секое дете

3. Календар за имунизација – редовен и оние кои се плаќаат ( по 
желба на родители – пнеумокок и рота вирус,брошури кои сликовито 
ја објаснуваат вакцината ) 

4. Задолжителна имунизација против менингитис предизвикан од 
крлежи – ендемско подрачје

5. Редовни систематски прегледи кај училишни деца како и 
предучилишни ( пред тргнување на училиште ) , отворање на 
здравствени картони како продолжение на предучилишните





Заклучок

Љубезноста на вработените во Општа Болница и Здравствен 
Дом – Ново Место допринесоа да мојот едукативен престој помине во 
пријатна атмосфера со нови пријателства , нови знаења и вештини во 
поглед на мојата секојдневна ангажираност на моето работно место во 
ЈЗУ Здравствен Дом – Куманово .  



Ви благодарам на вниманието !!!
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