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Едукација од областа на физикална 
медицина и рехабилитација 

Мојата работна организација Ј.З.У Општа болница- Велес, под 
покровителство 
на Министерството за здравство на Р. Македонија, ми овозможија 
едукација, како 
дел од проектот на Владата на Р. Македонија за обука на 
медицински кадри во  
светски  и еминентни здравствени установи. 

 



 
Универзитетскиот Клинички Центар 

Љубљана е прв   
голем центар во 

Р. Словенија .  
 

Болницата е на примарно, секундарно 
и терциерно ниво и  

дава заштита на околу 1000000 
жители на ниво на цела држава и 

пошироко.  
 

Во нејзин дел спаѓаат оддели од  
сите гранки на медицината.  

 
 





Одд. За физикална медицина и 
рехабилитација 

Персоналот со кој што располага се состои од: 
4 Лекари физијатри  

Служба за администрација 
 Одделенска сестра 

7 Раководни физиотерапевти 
 78 физиотерапевти 

Тие се мобилна служба и се расределени на  
сите одделенија во болницата: 
•Детско одделение 
•Трауматологија 
•Ортопедија 
•Интензивна хирургија 
•Инфективно одд. 
•Интерно 
•Неврологија 
•Пластична хирургија... 

 



За време на престојот со менторот активно учествував  
во работата на: 

 
• одделот за неврологија,  
• одделот за ортопедија со трауматологија,  
• единицата за амбулантска физиотерапија,  
• одделот за пулмологија,  
• одделот за инфектологија,  
• одделот за интензивна нега и интерна медицина, 
• Одделот за кардиологија, 
• Одделот за пластична и реконструктивна хирургија.  



Оддел за Кинезитерапија и рехабилитација 

                               Одделот за 
физиотерапија 

 
 
Секојдневно присуство на примена на 
физиотерапија на пациенти кои 
амбулантски  применуваат терапија 
 



 Одделот за примена на работна терапија за рака 

Примена на работна терапија на 
рака            

 
 

Мототрон артромат апарат  за 
горен екстремитет 



Работна терапија на горни екстремитети 

Примена на Xидро 
кинезитерапија 

Кинетек за горен 
екстремитет 



Амбуланта за работна терапија  на рака 



Примена на базен и терапија за долни екстремитети 



 Одделот за неврологија 

Примена на електростимулација 
        

Примена на експоненцијална 
струја 

 
 
 
 
 
 



Оддел за пулмологија и реанимација со интензивна нега 

Присуство на 
бронхоскопии,  
како и  
работа на 
одделот 
за пулмологија при 
изведување на 
вежби за дишење и 
респираторна 
гимнастика  кај 
пациенти.  



Оддел за опекотини реконструктивна пластика 

Примена на вежби во вода Помошни средства за вежби во када 



Оддел за ортопедија 

Предоперативна припрема на 
пациентот од страна на : 
-Хирушки тим 
-Анестезиолошки тим 
-тим од медицински сестри 
-тим од физиотерапевти 
 

Примена  и изведување на вежби за 
скочен зглоб и потколеница 



Изглед на болничка соба на ортопедско 
одделение 

Задолжителна дезинфекција на 
рацете и опремата после работа 

со секој пациент  

Специјални држачи за штаки и 
помагала  



Електронски степер за долни екстремитети 

Примена на дозиран отпор 
Активно следење на екранот за 

движењето 



Ординирање на вежби после операција  

Примена на кинетек апарат за 
пасивни вежби на скочен зглоб 

Амплитудинарно подесување на 
степенот на флексијата и 

екстензијата 



Примена на криотерапија 

Криогејмер за екстремитети Примена на криотек кај долните 
екстремитети 



Амбулантска физикална терапија 

Примена на електротерапија Кинетек за скочен зглоб 



Изглед на екстензомат за автоматизирана тракција 

Примена на екстензомат 
Активно подесување на 

тракцијата 



Примена на тракција со Екстензомат 

Фиксација со ремени Автомаски прекинувач 







Присуство на секција за примена на вежби кај стрес 
инконтиненција 



Искра Медикал Презентација 

Тесла стим 
електростимулатор Комбиниран тесла стим модел 



Заклучоци од едукацијата 

• За време на едукацијата се стекнав со дополнителни теоретски 
знаења и практични вештини од областите на физикалната  
медицина како и следниве оддели:  
(одделот за ортопедија, одделот за инфектологија, пулмологија, 
неврологија и интерна медицина ,одделор за пластика и 
реконструкција), 
 Најголем акцент даваат на лекување на пациенти со кинези 
терапијата.  
Кинези терапијата е наука која го користи движењето како основно 
средство за  
оздравување и подобрување на нарушената здравствена состојба на 
пациентот. 
Таа е во склоп на медицинската рехабилитацијата и сама посебе е 
доволна како  
единствен третман кај низа заболувањa 
• Подобрување на односот и работата со пациентите при 
изведување и примена на физикалната терапија.  
 
 



Денес овде пред Вас сум побогат за едно големо искуство и знаење кое 
сакам да го споделам со мојата работна организација. 
 
Голема благодарност до мојата работна организација Ј.З.У-Општа 
болница Велес и Министерството за здраство на Р.Македонија. 
 
Докажано е дека активното движење ги поттикнува и форсира  
зачуваните и латентни способности на организмот, го забрзува 
оздравувањето   
Психички влијае врз создавањето верба во успехот на лекувањето што  
има големо значење во текот на лекување на болниот. 

 
 Сакајќи да ја оправдам довербата што ми беше дадена од страна на 
Министерството 
за здравство и мојата работна организација, јас максимално се 
трудев да одговорам 
на работните задачи кои како цел ми беа доверени. 

 



Прашања: 

• Дали се оправдани и потребни вакви едукации на 
физиотерапевти? 
 

ДА . 
 
 
• Дали повторно би присуствувал на ваква или 
слична едукација? 
 

ДА. 



Ви Благодарам 
за  

вниманието! 
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