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Едукацијата започна на 07.12.15 најпрво со потполнување на 
евиденциски листи со наши лични податоци ,потоа се запознавме со 
законските регулативи за заштита на работното место како и со 
функционирањето на противпожарната заштита и со самиот објект.
Приемот на болни се врши во локална регистрација и таму болниот 
избира кој тим ќе го лекува ,во која соба ќе биде сместен и 
дополнителни удобства.
Во оваа болница се работи по клинички патеки кои се 298 на број.
За мој ментор беше одреден др.Николај Војсков ,началник на службата 
за неодложна помош.Тој ме запозна со организацијата и начинот на кој 
се работи во  служба .Оваа служба работи 24 часа со 
висококвалифициран медицински кадар од специјалисти од сите 
области на медицината.Службата врши прием и преглед на пациенти во 
своите простории ,вржи домашно лекување на неодложни случаеви а 
исто така  прави и медицински процедури и дејности во домашни 
услови.



Во оваа служба кога доаѓа пациент најпрво се регистрира на шалтер па 
потоа влегува за преглед.Сестрата  потполнува листа со лични податоци 
на пациентот,кои исто се запишуваат на бела гривна која се става на 
десна рака на пациентот.Во зависност од тоа за каков болен станува збор 
се додава и црвена гривна на лева рака ако е алергичен на некој лек и тоа 
се заведува на гривната,жолта гривна ако постои опасност од паѓање.



Потоа следи детална анамнеза на болниот ,физикален преглед и 
работа по соодветни процедури за тие болести.
Оваа служба располага со 6 кревети одделени меѓусебно со 
паравани ,има ЕКГ апарати,дефибрилатори,перфузори, монитори за 
следење на витални праметри,ехо апарат,подвижни масички за 
преврзочен материјал,теренски торби за домашно лекување.Инаку 
тука доаѓаат пациенти од најразлична возраст и ако е потребно се 
задржуваат во дневна болница која е непосредно до амбулантата за 
неодложна помош.Докторот назначува лабораториски анализи ,се 
поставува венска линија и се ординира соодветна терапија.Ако по 
процедура треба пациентот да го прегледа и специјалист доаѓа од 
одделение и врши преглед.Ако тој смета дека треба да се 
хоспитализира го носи на одделение за понатамошно лекување и 
иследување.







За време на мојата едукација во оваа болница имаше пациенти со  
СТЕМИ,со мозочен инсулт кај кои или имаше направено тромболиза или 
пак го спремаат за тромболиза.Имаше пациент со синдром на шака 
стопало и уста предизвикан од Коксаки вирус и упатен на 
дерматовенеологија,случаеви со малигноми кои идеа за терапија 
да примат поради болки,пациент со шав на глава за преврска,пациент со 
главоболка.со температура,ренална колика,пациентка со вртоглавица.Во 
секој случај и ние секојдневно во нашата служба се среќаваме со такви 
болни и ги третираме на сличен начин бидејќи ние сме служба за ИМП а 
едукацијата беше во ургентен центар



Заклучоци / Научени лекции

Едукацијата ми овозможи освежување на моето знаење и покрај тоа што 
беше само пасивна сепак е убаво да се присуствува на оваков вид 
едукации.Сметам дека може во мојата секојдневна работа да употребувам 
монитор за следењена виталните параметри кој е големо олеснување за 
континуирано следење на истите и навремено реагирање при нивни 
отстапувања од нормалните вредности.Голем впечаток ми остави 
стрпливоста како на персоналот така и на пациентите.Благодарност до 
Министерство за Здравство што ми овозможи да бидам дел од проектот 
едкукации за здравствени работници благодарност до ЈЗУ Здравствен 
Дом Велес што ме испрати на оваа едукација.
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