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1. Амбуланта (три дена во неделата по 11-14 пациенти)

2. Методи: спирометрија, бодиплетизмографија, 6MWT, дифузија, 
спироергометрија, гасни анализи, бронхоскопија со комплетна 
инвазивна дијагностика и третман, ехо на бели дробови, 
проценка на пулмонална хипертензија

3. Болнички оддел: соби за изолација, максимално два болнички 
кревети во соба, секоја соба со WC, главна визита два пати 
неделно, комплицирани пулмолошки случаи, адултна цистична 
фиброза, проценка за трансплантација на бели дробови итн.

4. Стручно реферирање – еднаш неделно

5. Комисија за тумори

6. Комисија за белодробни фибрози 

UKE Hamburg - Пулмологија



Пред изведување на спироергометријата пациентот има 
направена спирометрија/бодиплетизмографија, гасни анализи, 
ЕКГ и се изјаснува за степен на диспнеа и замор на мускулатура 
(Borg – скала). Потребна е целосна претходна историја на увид и 
поставена индикација.

Спироергометрија



1. Евалуација на нетолеранција на напор

2. Необјаснета диспнеа

3. Евалуација на пациенти со КВЗ

4. Евалуација на пациенти со респираторни болести: 

- ХОББ

- Интерстицијални белодробни болести (ILD)

- Пулмонални васкуларни болести (PVD)

- Цистична фиброза

- Бронхоспазам индуциран од вежбање (EIB)

Спироергометрија – индикации (1)



5. Преоперативна евалуација и проценка за: 

- Ресекција кај белодробни карциноми

- Lung volume reduction surgery (LVRS)

- Белодробна или срцево-белодробна трансплантација

- Операбилност кај други процедури

6. Препишување на соодветен програм на вежби при пулмонална 
рехабилитација

7. Евалуација на онеспособеност / инвалидност

Спироергометрија – индикации (2)



Спироергометрија - UKE Hamburg



Спироергометрија –
мониторинг и резултати - UKE Hamburg



Lungen Clinic Grosshansdorf 
Ментор: Prof. Dr. Klaus Rabe



Спироергометрија – опрема  
Lungen Clinic Grosshansdorf



Спироергометрија – изведување  



Спироергометрија – проценка 



Спироергометрија – анализа 



Спироергометрија –
алгоритам и проценка на операбилност  



Пулмонална рехабилитација 
Lungen Clinic Grosshansdorf



Пулмонална рехабилитација 

Сеопфатна интервенција базирана на целосна 

проценка на пациентот, проследена со терапија 

прилагодена за пациентот и влучува но не е 

лимитирана на: тренинг вежби, едукација, промени 

во навиките кои имаат за цел подобрување на 

физичката и психолошката кондиција на лицата со 

хронична респираторна болест  со цел да се 

промовира долготрајно придржување на навики кои 

го подобруваат здравјето. 



Методи на пулмонална рехабилитација

• Вежби за дишење 

• Техники за прочистување на дишните патишта

• Рана мобилизација и физикална терапија

• Рана рехабилитација

• Едукација (за респираторните заболувања, за 

употреба на ралични видови на инхалатори, за 

употреба на PFM, за исхрана, за хигиенски навики, за 

редовна физичка активност, за методи на 

самопомош, за препознавање на егзацербации и за 

промена на навики на пример откажување од 

пушење и др.)

• По потреба консултација со психолог



Пулмонална рехабилитација – едукација 



Распоред за 
пулмонална рехабилитација 



Инхалаторна терапија 



Помагала за олеснување на експекторација 
и нивна примена  



CORNET ACAPELLA FLUTTER



Вибрациони вежби со Galileo



Вежби на treadmill и на ergometer



Мониторирање на пулмоналната 
рехабилитација при физичка активност



Сала за вежби за 
пулмонална рехабилитација



Изведување на вежби и мониторирање на 
болни при пулмонална рехабилитација 



Пулмонална рехабилитација 
спортување и вежби во базен 



Помагала при 
пулмоналната рехабилитација 



Пулмонална рехабилитација кај болни со 
изразена слабост и ограничена мобилност



Заклучоци/Научени лекции

1. Спироергометрија: потребна опрема и 

простор, степен на оптеретување, калибрација, 

индикации, контраиндикации, мониторирање и 

потребни мерења и анализи во тек на 

тестирањето, читање резултати и употребна 

вредност.

2. Пулмонална рехабилитација: во тек на 

хоспитализација, рехабилитација кај стабилни 

болни, пред и пост-хируршка рехабилитација, 

потребни помагала, вежби, потребен простор и 

опрема, едукација на болни и ефекти за 

здравствениот систем.


