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ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ

Едукацијата беше спроведена во рамките на Клиничкиот Центар
GERRAHPASA во Истанбул, Р.Турција во рамките на која постои
Медицински факултет.
Главен координатор на нашите активности беше Проф.д-р Сема
Умут која е воедно и заменик декан на Медицинскиот факултет.
Мојата едукација беше поделена во два дела:
1). Првиот дел се одвиваше на Клиниката за Пулмологија и
2). Вториот дел на Клиниката за Инфективни болести

Временски период на едукација за првиот дел и вториот дел беше по
15 (петнаесет) дена.

Клиника за Пулмологија

Проф. д-р. Сема Умут

Проф д-р Џунејд Тетикурт

Инфективна клиника

Проф д-р Фехми Табак

На Клиниката за Пулмологија како ментор за мојата едукација беше одговорен
Проф. Џунејд Тетикурт.
Од кадровски аспект на Клиниката работат:
-11 професори,
-1 доцент,
-2 специјалисти и
-8 специјализанти по Интерна медицина.
Клиниката има два ката, располага со 36 болнички постели и за нив се грижат 12
медицински сестри и друг помошен персонал.
На Клиниката за Пулмологија се третираат и пациентите заболени од туберкулоза.

Во однос на дијагностичките процедури на располагање се применуваат
идентични дијагностички методи како и кај нас, но се користат и
пософистицирани методи како Пет скенот.
Принципите во терапискиот третман не се разликуваат од оние кои се
применуваат кај нас.
Една од позитивните новини е одржување на редовни конзилијарни средби на
кои присуствуваат субспецијалисти од различни области, заради доаѓање до
консензус во решавање на покомплицирани случаи.

Во текот на неделата со предходно закажани термини професорите кои се и
воедно ментори на специјализантите одржуват и семинари на одредена тема од
областа на Пулмологијата.
Вториот дел од едукацијата се спроведе на Клиниката за Инфективни болести под
менторство на Проф др. Фехми Табак.
Клиниката е составен дел од Инфективните Клиники и располага со 18 болнички
постели.
На Клиниката работат 4 професори, еден доцент, 2 специјалисти и 8
специјализанти.

Поликлиниката за Инфективни болести фунционира исклучиво со претходно
закажани прегледи со фрекфенција до десетина пациенти дневно
Во Поликлиниката работи специјалист заедно со специјализант со одреден
претходно направен месецен распоред
По еден ден во неделата се резервирани за пациенти со ХИВ инфекција и
хроничен хепатит а останататата патологија се прифака во наредните денови.

Дежурствата на Клиниката ги обавуваат исклучиво специјализантите.
Сите амбулантски пациенти се прегледуваат во Итната служба и по
потреба го консултираат дежурниот специјализант доколку има случај со
инфективна патологија.
Дежурниот специјализант има право да консултира специјалист или
професор
На Клиниката за Инфективни болести не се вршат амбулантски прегледи за
време на дежурство.

Исто така не се третираат пациенти од педијатрисклата популација.
На Клиниката се хоспитализираат пациенти со различна дијагноза во иста болничка
соба
Еднаш неделно се одржуваат конзилијарни средби со субспецијалисти од различни
области за решавање на комплицирани случаи
Клиниката има сопствена микробиолошка лабораторија во која меѓу другите се
работат и тестови за резистенција на антимикробна терапија.

Во Универзитетскиот Клинички центар G.Passahа функционира заедничка Единица
за Реанимација и интензивно лекување.
Во тимот на лекување на овие болни е вработен инфектолог.
Специјалист и специјализант од Инфективна Клиника учествуваат во третманот и
следење на овие пациенти
Принципот во дијагностиката и терапискиот
третман се идентични на оние кои се применуваат кај нас.

Постои голема разлика во изборот на пациенти кои се упатуваат за
хоспитализација во УКС
Станува збор за сличаи кои бараат мулти дисциплинарен и терциерен тип на
здравствена заштита.
На крајот изразувам голема благодарност до Мунистерството за здравство и
Управата на Клиниката за Инфективни болести која ми овозможи престој во една
од врвните здравствено научни медицински установи во Истанбул, да се запознаам
со начинот на работа и поставеноста на нивниот здравствен систем.

З А К Л У Ч О К
Во тек на мојата едукација во Универзитетскиот Клинички Центар Gerrah Pasa во
Истанбул Турција, се запознав со дијагностичкиот и терапевсткиот пристап кон
пациентите со респираторни и инфективни заболувања. Во однос дијагностичките
процедури споредено со ситуацијата кај нас на располагање се идентични
дијагностички методи, но се користат и пософистицирани методи како ПЕТ скенот
Една од позитивните новини е одржување на редовни неделни конзилијарни
средби, на кои присуствуваат субспецијалисти од различни области заради
доагање до консензус во решавање на покомлицираните случаи.
Голема разлика постои во организационата поставеност на Клиничкиот Центар во
однос на изборот на пациенти кои се упатуваат за хоспитализација на
Универзитетската Клиника. Во склоп на Клиничкиот центар Gerrah Pasa постојат
два Ургентни центри и тоа Ургентен центар за деца и Ургентен центар за возрасни
каде се обавува првичниот преглед на пациентите , а потоа доколку е потребно
хоспитално лекување се препрака до соодветната Клиника. Станува збор за
случаи кои бараат мултидисциплинарен пристап и терциерен тип на здравствена
заштита а останатата патологија се третира во болници од понизок ранг или
секундарната здравствена заштита.Дежурствата на Клиниките ги обавуваат
исклучиво специјализантите.

Сите амбулантски пациенти се прегледуваат во Ургентните Центри и по потреба го
повикуваат за консултација дежурниот специјализант од Клиниките во зависност
од патологијата. Дежурниот специјализант има право да консултира специјалист
или професор кој е назначен за консултација со претходно направениот распоред
за тековниот месец., доколку сеналожи потреба за време на дежурството. На
Клиниките за Пулмологија и Инфектологија не се вршат амбулантски прегледи за
време на дежурството.Поликлиниките на двете Клиники функционираат исклучиво
со претходно закажани прегледи. Во нив работи специјализант и специјалист или
професор за консултација доколку е потребно.
Принципите на терапија не се разликуваат од оние кои се применуват кај нас по
протокол.т.е не постојат разлики во терапискиот третман на пациентите од
стручен аспект.
Во Универзитетскиот Клинички Центар Gerrah Pasa постои заедничка Единица за
Реанимација и интензивно лекување каде е вработен и специјалист инфектолог кој
заедно со специјалист и специјализант од Инфективната Клиника учевствува во
тимот за лекување и следење на пациентите од оваа Единица.
Специјализацијата по Инфектологија трае 5 години и позавршувањето добиваат
звање Специјалисти по Инфектологија и Клиничка Микробиологија.
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