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Организација на работа во 
болницата



∗ Општата болница во Ново Место е регионална 
болница, која покрива повеќе општини со околу 
132.000 жители.

∗ Според податоците од 2014 год., хоспиталниот 
дел на болницата располага со 375 болнички 
кревети, каде биле хоспитализирани вкупно 
21.354 болни. Искористеноста на болничките 
кревети е 85%, а просечен број на лежечки 
денови е 5,45.



∗ Во специјалистичките амбуланти во 2014год. биле 
реализирани 189.616 прегледи, 12.914 
амб.хируршки интервенции, 15.058 хемодијализи 
и 1280 породувања.

∗ Болницата дава услуги од речиси сите 
специјалистички гранки освен психијатрија, 
онкологија и нуклеарна медицина.

∗ Во склоп на болницата се наоѓа и здравствен дом 
со итната медицинска помош, како и 
гинеколошки диспанзер.



ОДДЕЛ за ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ



∗ Болничкиот дел се состои од 6 оддели поделени 
на 3 ката: ревматолошки и хематолошки оддел 
на првиот кат, потоа пулмологија и ГЕХ на 
вториот кат и кардиологија со интензивна нега на 
третиот кат.

∗ Интензивната нега е и за кардиолошки и за сите 
останати болни кои имаат потреба за интензивна 
нега.

∗ Одделите за нефрологија и дијабет се наоѓаат во 
друг објект.



∗ На секој оддел се вработени по 3-5 лекари 
специјалисти по интерна медицина, 
едуцирани во поедини области,  а во 
работата се вклучени и специјализанти  кои 
поминуваат по 1-2 години во болницата, 
како и доктори по општа медицина кои 
стажираат.



∗ Специјалистичките амбуланти и кабинетите 
за дијагностка се сместени во друг објект и 
исто така поделени по области.

∗ Функционираат:
- Амбуланта за дневна болница,
- Општа интернистичка амб.,
- Кардиолошка амб.,
- Пулмолошка амб.,

Специјалистички консултативни 
амбуланти и дијагностика



∗ - ГЕХ амб.,
∗ -Антикоагулантна амб.,
∗ -Хематолошка амб.,
∗ -Нефролошка амб.,
∗ -Ревматохематолошка амб.,
∗ -Ендоскопска амбуланта за гастроскопија и 

колоноскопија,
∗ -Ултразвук на абдомен,
∗ -Ехокардиографија,
∗ -Ергометрија,
∗ -Кабинет за  Холтер за ритам и КП,
∗ -Цитолошка амб. за преглед на коскена срцевина



∗ - дијабетична амбуланта,
∗ - ургентна интерна амбуланта.



∗ АМБУЛАНТСКИ И ДИЈАГНОСТИЧКИ ОДДЕЛ





∗ -Повеќето од амбулантите и кабинетите за 
дијагностика работат  секој ден претпладне 
до 15часот, некои 2 или 3 (хематолошка и 
ревматолошка  амб.)дена неделно,  
попладне исто така во одредени денови до 
20часот.

∗ -Во кабинтетот за ехокардиографија се 
извршуваат прегледи секој ден од 8 до 
15часот, обично работи еден доктор од 8 до 
11, па потоа од 11 до 14 часот друг. Еден  ден 
во неделата обично среда се работи 
трансезофагеална ехокардиографија каде 
се закажуваат по 4-5 пациенти.





∗ -Сите пациенти доаѓаат на претходно 
закажан термин и времето за чекање е од 6-
8 месеци.

∗ -Ако пациентот бил прегледуван во 
ургентна амбуланта тогаш може да добие 
термин за 1-2 месеца, исто така и 
пациентите за кои е потребен 
предоперативен преглед.

∗ -Болните кои што се хоспитализирани се 
прегледуваат за време на 
хоспитализацијата кај оние каде што има 
индикација за ехокардиографија.



∗ Прегледите ги закажуваат матичните 
лекари или специјалисти по телефон во 
определен период за закажување.

∗ После прегледот докторот го снима 
извештајот на диктафон и кога ќе биде  
обработен од администратор  наодот од 
ехокардиографијата се испраќа по пошта на 
домашна адреса на пациентот.
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