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 Sогласно програмата за
едукација на медицинскиот
персонал во странство, од
страна нa Министерството за
здравство на Р.Македонија, vo 
periodot od 17ti Noemvri 
do 3ti Dekemvri, престојував
во Op[tata Болница Ново
Место - Словенија, со цел
проширување и добивање
нови сознанија vo 
dijagnostikata i tretmanot 
na nevrolo[kite bolesti. 



 Под менторство на Др. Марјанца
Божи] ( Specijalist nevrolog –
{ef na Nevrolo[ko Oddelenie) 
бев вклучена во работата на
одделението kade се обавуваа
утрински sostanoci со рапорт од
дежурствата,потоа визити на
лежечките пациенти a na kraj 
следуваше амбуланска работа (во
редовната и ургентна амбуланта).



 Del od obukata vо ургентна aмбуланта e 
запознавawe со протоколот на работа кај
пациентите кандидати за тромболиза.

 Pреку националната мрежа Теле-Кап пациентите
со акутна цереброваскуларна болест во најкраток
временски период (не повеке од четири часа) се
донесени во ургентна амбуланта каде после
направените протоколарни иследуванја (Lаб, ЕКГ, 
КТМ), се почнува со третман со актализа.



 Дel од едукацијата be[e 
sprovedena vo 
амбулантаta за
неврофиолошки
иследувања поделена на
кабинет за:

 ЕЕГ

 ЕМГ

 Ултра звук

 Во следните слајдови
работата во секој од
кабинетите ]е биде
подетално опфатена.



 EEG e spicifiчna i 
precizna metoda vo 
dijagnostikata na  
epilepsiite. 

 Ovaa metoda be[e 
iskoristena kaj 
pacientite so 
epilepsija za kontrola 
i sledewe na 
epileptiчnite napadi 
kako i korekcija na 
terapijata.

ЕЕГ



 EMG  kako metoda za 
ispituvawe na 
elektriчnata aktivnost na 
muskulite i sprodlivosta 
na elektriчnite impulsi 
niz senzitivni i motorni 
nervi, se koristeшe vo 
dijagnostikata na 
nevropatiite, miopatiite, 
nevromuskulni zaboluvawa 
(motor neuron dizis) kako i 
za nevrovegetativni 
disfunkcii.

EMG



 Ултра звук na karotidi e 
metoda so koja se 
otkrivaat 
arteromatozni plaki na 
karotidnite krvni 
sadovi koi ja 
poremetuvaat 
cirkulacijata na krvta 
znaчajna za rabotata na 
mozokot.

Ultra zvuk



ЗАКЛУЧОК

 Едукативниот престој ми овозможи надополнување
на досегашните знаења vo областа на
неврологијата, проширување на знаењето, особенo 
за современите дијагностички процедури и
современиот терапевтски третман kај болните со
заболување на ЦНС и ПНС.


