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Невролошка клиника 



Невролошка рехабилитација 

Невролошката клиника се состои od: 

• Vaskularen oddel  

• Oddel za bolesti na nervi 

• Slu`ba za nevrorehabilitacija (psiholozi, 

logopedi, rabotni terapevti, fizioterapevti, 

fizijatri) 
 

 

   

 



Рехабилитациони методи 

• Работна терапија  

• Лабараторија за дневна терапија 

• Респираторен центар 

• Електро терапија 

• Кинези терапија 

• RGM (The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method) 

- третман 
 

 

   

 



Работна терапија 

• Индивидуална 

• Компјутерски програм 

• Враќање на функционалноста на екстремитетите, 

брзина и координација 

• IPAD - таблица за тактилни ефект, координација, 

меморија, цртање и пишување  

• Тест за сензибилитет 

• Фина моторика 

• Помагала за лична употреба (клучеви, лажици, 

четки) 

 

 



Работна терапија 



Работна терапија 



Лабараторија за дневни активности 

• Тест на проценка на самостојност во извршување на 

секојдневните актнивности 



Респираторен центар 

• Амбулантско лекување за следење на респираторни проблеми 

кај неуро - мускулни болни, АЛС, различни форми на 

мускулни дистрофии, состојби после мозочен удар и слично. 



Респираторен центар 



Електро терапија 



Кинези терапија 



RGM (The Ronnie Gardiner Rhythm and Music 
Method) - третман 

• Neurorehabilitacionen tretman so muzika- senzorno 

pottiknuvawe, dvi`ewe so muzika (grupno ili 

poedine~no) 

• Tretman na koordinacija i senzacija 

• Indikacii: 

• MB Parkinson, Sclerosis Multiplex, St. post IVC  

 

 

 

 



RGM (The Ronnie Gardiner Rhythm and Music 
Method) - третман 



Процес на работна терапија кај особи со мозочен 
удар 

• Социјален контекс (институција, културна и животна околина 

на болниот) 

• Практчен контекс (болен и работен терапевт) 

1. Разговор со пациент 

2. Истакнување на проблемот 

3. Оценување  

4. Договор за терапија 

5. Терапија 

6. Спремање и прилагодување на терапијата 

7. Вреднување 

8. Заклучок 



Процес на работна терапија кај особи со мозочен 
удар 



Невропсихолошка рехабилитација 

• Употреба на оценувачки инструменти 

1. Психодијагностички интервју 

2. Reyev – test na kompleksna figura (RCFT) 

3. Kaliforniski test - verbalno u~ewe (CVLT) 

4. Celosen test za mentalno sledewe (CTMT) 

5. Test za verbalna fluentnost po D-KEFS 

6. Londonski test 

7. Rorschachov psiho - dijagnosti~ki test 

8. Pra{alnik za li~no ocenuvawe 

Celta na testovite e da se postigne podobruvawe na 
koncentracijata i memorijata. 

 



Когнитивна рехабилитација после CVI 

• Tretman na kombinacija na kognitivni, emocionalni, 

motivira~ki i me|u~ove~ki o{tetuvawa, vo kontekst na 

integrirana i planirana programa. 

• Programot na kognitivna rehabilitacija se temeli na 

poznavawe na kognitivna psihologija i neurologija. 

Uklu~eni se niza neuro - psiholo{ki terapevtski metodi 

koi vo neuro-biolo{ki smisol ovozmo`uva jaknewe ili 

povtorno vospostavuvawe vrska me|u nervnite kletki, a so 

toa se podobruvaat kognitivnite funkcii 



Лекување на невропатска болест 

• Хронична болест која е класифицирана како сомато - 

сензорно заболување на нервниот систем 

• Во лекување на оваа болест се користат методи на 

физикална медицина (TENS), клиничка психологија, 

психијатрија, анестезиологија, фармаколошки методи и 

друго. 



Посета на универзитетски 
рехабилитационен институт Соча 



Посета на универзитетски 
рехабилитационен институт Соча 



Покрај обуката и едукацијата имав можност да присуствувам на конгрес во 
Марибор (нови достигнувања во лекување на мозочен удар), Мала школа на 
неуролози (невропатии), симпозиум за MB Parkinson и интерно предавање во 
самата клиника за третман на нарушени движења со длабока мозочна 
стимулација. Сето ова беше благодарение на мојот ментор доктор Алеш 
Пражникар, специјалист по неврологија и физикална рехабилитација. Ми 
беше укажана голема чест, внимание и несебично професионално 
пренесување на знаења и искуства. Редот, дисциплината, големата 
професионалност, хиерархијата, конзилијарното размислување и константната 
едукација со домашна и странска литература беа длабоко интегрирани во 
секојдневната работа на Универзитетскиот Клинички центар во Љубљана. 
Соодветните простории, модерна апаратура и хигиена овозможуваа непречен 
и врвен третман за пациентите и работна атмосфера за стручниот кадар. 
Воспоставив многу нови контакти со кои ќе продолжам професионална 
комуникација, што ќе е од бенефит не само за мене, туку и за Општа Болница- 
Охрид, поконкретно за Одделението за Физијатрија. 
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