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ФАКТИ ЗА Универзитетски 

Медицински Центар Љубљана

• Референтна здравствена установа во Словенија

• Ги поврзува во едно дијагностика, третман, рехабилитација, 
едукација и научно истражување

• 2166 болнички кревети

• 6 Одделенија и 8 Институти

• 134 болнички оддели

• 7884 вработени

• Просечен болнички – престој 5,6 дена

• Речиси еден од двајца Словенци барем еднаш годишно ја 
посетиле оваа здравствена установа

• Вкупен приход за 2015 година – 453 милиони Евра



• Запознавање со можностите за употреба на современата 

медицинска апаратура и технологија во хирургијата во 

секојденевното работење во ЈЗУ Општа болница Гевгелија

• Воведување на нови лапароскопски техники во елективни и 

ургентни оперативни интервенции во Нашата здравствена 

установа

• Изведување на тотален трансабдоминален пристап при 

лапароскопските интервенции за ингвинални хернии

• Имплементација на лапароскопијата како модалитет на 

третман во колоректалната хирургија 

• Запознавање со Правилата на функционирање и 

организациската структурираност на голем хируршки блок

ЦЕЛ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ЕДУКАЦИЈАТА 





ТЕК НА ЕДУКАЦИЈАТА

• Примената на TAPP техниката (Tрансабдоминален 

преперитонеален пристап) во лекувањето на 

ингвиналните хернии 

• Рутинска примена на лапароскопијата во третман на 

хронични состојби на жолчната ќеса, како и примена на 

лапароскопијата во третманот на акутни состојби на 

жолчната ќеса

• Употребата на лапароскопијата во третманот на 

малигните заболување на дебелото црево и ректумот

• Оперативно лекување на бенигни и малигни состојби на 

панкреасот





• Запознавање со предоперативната подготовка 
на секој пациент

• Запознавање со примената на важечките 
Протоколи за безбедна хирургија

• Посоперативна грижа за пациентот: 
медикаментозна терапија, парентерална 
исхрана, физикална рехабилитација

• Запознавање со моделот на менањирање на 
хируршки пациент, од влегување во 
Универзитетската клиника, преку оперативно или 
конзервативно лекување и напуштање на 
болницата

ТЕК НА ЕДУКАЦИЈАТА





ЗАКЛУЧОК

• Можност за работа со најсофистицирана 

медицинска апаратура

• Извршување на најсложените хируршки 

интервенции

• Спроведување на медицинските протоколи и 

медицината базирана на докази во секојдневната 

работа

• Спроведување на едукативни предавања, 

работилници и тренинзи за идните специјалисти”


