
д-р Славица Радивојевиќ, ИМП
ЈЗУ Здравствен дом, Битола
Едукација одржана во Клиничко Болнички центар 
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ЕДУКАЦИЈА  ОД  ОБЛАСТА НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

НА СЛУЖБАТА ЗА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА



Служба за Ургентна медицина на
КБЦ – Звездара - Белград



Историјат на 
болницата

• Изградена е 1935г. од добротвор г-дин Никола 
Спасиќ, како болница од 100 легла.

• Во 1963г. е проширена со помош на 
фондацијата Сју Рајдер при што се зголемува 
за 123 легла за геронтолошко сместување.

• До Втората светска војна оформени се: 
интерно одделение, гинеколошко  -
акушерско одделение, градно – диспанзерско 
болничко одделение

• Сегашен директор е Проф. д-р Петар Сворцан



Формирање на 
службата за Ургентна 
медицина

• Оваа служба се 
формира во 1973г. во 
склоп на заеднички 
служби, следи 
понатамошен развој 
за во 2007г. службата 
го добие овој лик и 
функционира како 
самостојна единица.



Службата за Ургентна медицина работата ја обавува 
непрекинато при што се врши: прием, тријажа и 
третман на болните.

Пациентите имаат пристап кој овозможува движење 
со кружен тек на сообраќајот.

Пациентите доаѓаат на преглед:
1. Без упатница
2. Со упатница од матичен лекар или друг лекар
3. Донесени од службата за ИМП



На влезот на Ургентниот центар се пријавуваат на 
шалтерот каде што медицинско лице (медицинска 
сестра) ги упатува за ургентно – интерно или 
ургентно – хируршко одделение.



Пациентите се прегледуваат според нивната 
итност, а не според време на доаѓање



Пациентите упатени кон интернистичкиот оддел се 
прегледуваат при што се извршуваат следните 
иследувања:
• Реанимација
• Анамнеза
• Физикален преглед
• ЕКГ
• Поставување на и.в. Канила
• Ректално туше
• Земање на крв за биохемиски анализи



Анализи кои можат да ги добијат 24/7 се: 
• ЕХО дијагностика
• РТГ дијагностика
• Крвна слика
• Биохемиски анализи
• Хемостаза 



Во секој момент специјалистот има право да повика 
конзилијарен преглед од сите специјалности во оваа 
просторија.

По поставување на дијагнозата се испраќаат:
1. На потребното одделение за хоспитализација
2. просторијата за интернистичка опсервација која 

има четири легла опремени со кислород и 
монитор, каде што пациентите престојуваат до 
нормализирање на состојбата.

3. Се праѓаат дома со предлог за понатамошно 
лекувње



Амбуланта за ургентен –
интернистички прием



Просторија за интернистичка 
опсервација



Ургентна хирургија

Ургентната хирургија врши итен преглед и третман на 
хируршки повреди, како и контролни прегледи.
Има просторија за хируршка опсервација опремена со два 
лежаи, притоа се користат консултативни прегледи со 
уролошка, ортопедска и други амбуланти.



Компјутерскиот систем е централизиран и пристапот 
кон резултатите и кон сите анализи кои се побарани е 
брз и едноставен.

Службата за Ургентна медицина при Клинички центар 
„Звездара“ е добро организиран со можност за 
најсовремена дијагноза и терапија, со што на 
пациентите им е овозможено побрзо и полесно 
реализирање на потребите во функција на нивното 
здравје и живот.

Заклучок:



Благодарам на вниманието!

Јануари, 2017


