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Амбуланта за ДИЈАБЕТ 



Извештај 
 Извршена е обука согласно политиката 

на Министерство за здравство, Р. 
Македонија, за едукација на медицински 
кадар во Општа Болница Ново Место во 
Република Словенија во Диспанзерот за 
дијабет, под менторство на Андреа 
Ступар, дипломирана медицинска сестра. 

 
 Обуката се одвиваше во период од 

27.01.2014 до 21.02.2014 



1) Прием на пациенти на шалтер со картотека. 
 Секој пациент има свој картон со комплетна 

документација, поврзана со болеста. 
2) Лабораторија 
 На пациентите им се зема крв за одредување на 

нивото на гликемија и HbA1C и урина за анализа 
 Се мери телесна тежина и крвен притисок 
 Се запишуваат резултати во картон и се предава на 

доктор специјалист по ендокринологија за 
понатамошни иследувања во врска со болеста. 

Диспанзерот за дијабет согласно организацијата 
на работата овозможи едукација која се 

состоеше од: 



3) Амбуланта за дијабетично 
стопало 

 Се врши скрининг на стопала 
на пацинетите. 

 Пациенти кои имаат 
проблеми со стопалата, на 
истите им се прави обработка 
и преврска на заболеното 
место. 

4) Едукација на пациентите  
    за правилна исхрана 
 



5) Едукација на пацинтите за вовед 
во инсулинска терапија 
 Се работи со група од 4 пациенти на 

кои им се укажува постапката како 
правилно да го  аплицираат инсулинот и 
како да постапат во случај на 
хипогликемија. 



ЗАКЛУЧОК 

Едукацијата која беше спроведена во 
Општа Болница Ново Место во 

Република Словенија претставува 
големо искуство за збогатување на 

моите досегашни знаења. Вештините 
кои ги научив за време на престојот во 
болницата ќе ги спроведувам во мојата 
матична институција ЈЗУ Здравствена 

станица ,,Железара”-Скопје. 
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