
07.03.2016год. до 02.04.2016год.
Др. Марјан Жежоски,

Специјалист инфектолог, ЈЗУ Општа Болница 
Борка Талески, Прилеп,
Република Македонија



За време на мојот четиринеделен престој на 
Клиниката за инфективни болести и фебрилни 
состојби на Медицинскиот факултет  во Љубљана, 

се запознав со начинот на работа,

потребните процедури за дијагностицирање и 
поставување дијагноза и протоколите кои ги 

применуваат  и одредување на терапијата.



Одредувањето на потребната терапија се врши само 
по протокол и после добивање на 

лабораториски и микробиолошки исследувања и 
медицина базирана на докази.

Давањето на третман од аспект на инфектологијата 
(антибиотици, хемиотерапевтици, антивиротици, 
фунгициди и.т.н.) е возможно само после 
добивањето на микробиолошки, вирусолошки и 
серолошки резултати.



Овие резултати ги добиваат од клиничката 
лабораторија за микробиологија, која е  
најсовремено опремена за бактериолошки,  
серолошки, вирусолошки и  

исследувања за габи.



Се запознав со исследувањата, 
дијагностиката и третманот на одредени 
инфективни болести и синдроми посебно кај 
пациенти со имун дефицит,  возрасни 
пациенти и интравенски корисници на дрога,

кои познавања за овие пациенти ќе ми бидат 
од корист во мојата понатамошна секојдневна 
работа. 



Дијагностицирање и третман на:  

- септични артрити, 

- ЛГВ (кламидиаза),

- нокардиоза, 

- ХИВ/СИДА, 

- вирусни  пневмонии, 

- терапија на септични состојби,

- фебрилни состојби после трансплантација, и 
постоперативни фебрилни состојби кај овие 
пациенти.

- хепатални абсцеси



Присуствував и на предавањата за, 

- првото  на тема 

Actinomyces neuii, 

- второто на тема LGV- прв случај 

во Словенија.

- третото на тема инфекции со 

Зика вирусот



- четвртото предавање беше 

за најновите сознанија за 

терапија на пациентите со 

Norcardioza кај имунодефицитни   

сосотојби

- петтото предавање беше за

пентаглобин во примена на терапија

кај септични пациенти



- шестото предавање беше за употреба 
на вакцината Енцепур за крлежен   
менингоенцефалитис

- седмото предавање беше за zyvoxid и 
измени    во програмата за вакцинација 
со  пнеумовакс и hpv

- осмото предавање беше за клинички 
случај со билијарна циста и хепатален 
апсцес



Запознавајќи се со овие нови сознанија 
од инфектологијата видов какви состојби 
и предизвици  не очекуваат во најскора 
иднина,
- зголемен број на пациенти со намален 

или изменет имунитет,
- зголемен број на пациенти со хронични 

болести,
- зголемен број на пациенти болни од  

условнопатогоени агенси.




