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ИЗВЕШТАЈ 
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Период  на  едукација  од 08.02.2016 година до 27.02.2016 година. 
Клиника за кардиологија  при Универзитетскиот клинички  центар 
Љубљана, Република Словенија. 
 



Клиниката за кардиологија се состои од повеќе одделенија и тоа:  

- Одделение за кардиолошка неинвазивна дијагностика; 

 - Одделение за инвазивни кардиолошки дијагностики (катетер  

лабораторија);  

- Лабораторија за електрофизиолошки  истраги и постапки ;   

- Одделение за амбулантна активност (Поликлиника), која се состои 

од четири специјалистички ординации , и  

- Центар за трансплантација на срце. 



 
 
На Клиниката за кардиологија  се запознав со работата и начинот на 
извршување на  сите задолженија од доменот на сестринската работа  со 
посебен осврт со работата на пациентите од областа на  инванзивната 
кардиологија, како: 
 - Коронарографија, 
- Балон дилатација, 
- Поставување на стентови, 
- Поставување на песмејкер,  и 
-  Кардиоверзија со електростимулација  
 
(Го  посетив и  Центарот за трансплантација на срце каде поминав време со 
пациентите  во карантинскиот дел- што значи,  кај  кои беше извршена 
трансплантација на срцевиот орган, како и предкарантинскиот оддел каде  
беа сместени пациентите со привремено срце кои чекаат донатор. ) 
 
. 

 
 



КАРДИОВЕРЗИЈА СО ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈА 
Особено обрнав најголемо вниманије  на кардиоверзија со 
електростимулација,  каде  на Клиниката успешно се  изведени  
интервенции кај пацијенти со АФФ (атријална  фибрилација), 
односно  каде медикаментозната  терапија не дала позитивен 
одговор.( На сите четири класи од  EHRA-1 score до EHRA-4 score)  
Бев присутна на голем број на интервенции и ја увидов 
подготовката на пациентот  пред интервенција, како и негата на 
болниот после извршената  успешна интервенција. 



ЗАКЛУЧОК 
На Клиниката за кардиологија имаат високи  стандарди  кои  се 

поставени за добра  медицинска пракса и контрола на квалитетот 
во медицинските услуги, кои  им служат на пациентите и обука на 
лекарите и сестринскиот  персонал. 

На Клиниката се изведуваат најсложени интервенции од доменот на 
кардилошките болести, со современи методи и со најнова 
технологија на медицинска опрема. 

 На Одделението за инвазивни кардиолошки дијагностики  од  
Клиниката за кардиологија има голем број на медицински 
персонал, а особено од  сестринскиот персонал ( во смена  од 12-14  
медицински сестри), со што е олесната работата  со пациентите  и 
организацијата на севкупната работа во Одделението. 

Би сакала да и во нашата Болница во блиска иднина  се постигнат 
такви стандарди,  најсовремена медицинска опрема и  човечки 
ресурси како што ги има  на Клиниката за кардиологија  при 
Универзитетскиот клинички центар Љубљана. 



 
БЛАГОДАРАМ 
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