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• Од 22.02.2015 – 27.03.2015 год бев на 

едукација на университетската 

клиника Cerrahpasa-Истанбул

(5 недели).

• Една недела бев на ургентниот центар 

• Две недели бев на одделението за 

гинекологија 

• Две недели бев на одделението за 

акушерство



• Одделението за Гинкологија и Акушерство е 

поставена на објакт на 6 спрата каде имаше 

посебен спрат за Неонатологија а на посебна 

згарда беше Одделот за Гинеколошка  

Онкологија

• Ургентниот центар беше на приземје заедно со 

гинеколошка и акушерска амбуланта кои имаа 

по 3 соби за преглед.

• Приземје беше и ЕХО кабинетот. 

• Сите модерно опремени.



ЕХО  кабинет



• На 3-ти и 4-ти спрат беше Одд. за Акушерство и  

имаше  три операциони сали. 

• На 5-ти и 6-ти спрат е Одд. за Гинекологија 

истотака три операциони сали.

• Одд. за онкологија се извршеа сите 

диагностички анализи и процедури истотска  

хемотерапија и радиотерапија.



• 4 активни операциони сали, 2 операциони сали 

на 3-ти и 5-ти спрат беа за итни операции. 

• До 18 оперативни интервенции на ден

• Температурата во операционите сали беше 18-

20 степени

• На секој спрат има и recovery room, каде се 

пратени пациентките после операција.



• На 3-ти спрат беше родилна сала со 5 боксеви и 

една операциона сала за итни интервенции

• Околу 80% од пациентките со почеток на 

спонтано породување се аплицира епидурална 

аналгезија.



Операциона сала



• Обемот на оперативни процедури беше широк. 

Се вршеа  елекктивни и итни интервенции 

(царски рез, хистерецктомии, миомектомии, 

цистецтомии, конизација и други), 

Лапароскопски интервенции( диагностичка 

лапароскопија, лап. хистеректомија, лап. 

миомектоомија, лап. цистектомија, селективна 

аблација на крвни садови со ласер на ТТТS ).

• Сите сали модерно опремени.



Стручен состанок



• Секој ден од 7:30 до 8:00 имаше визита и 

состанок на секоја одд. посебно. Дежурната 

екипа пучнувајќи од специализанти реферира 

за сите пациентки.

• Секоја среда, имаше стручен состанок, каде 

специјализантите, пред професорите и 

специјалистите, ги презентираа најтешките 

случаеви од претходната недела, и заедно се 

одлучуваше за понатамошниот третман. 



•Препораки



Администрација



• Секоја амбуланта имаше 

администратор, со тоа што 

докторот вниманието му го 

посветуваше на пациентот, 

не на компјутерот.



Посебна операциона 
сала за Гин-Акуш

• Со тоа би се овозможило полесна организација 

на работата на тимот на Гинекологија и 

Акушерство во ЈЗУ Општа Болница - Кичево.

• Ова сала ќе помогнеше да не се смени 

распоредот на елективните интервенции од 

хирургија од страна на итните Гин-Акуш 

оперативни процедури



Лапароскопија 

• Ова метода на интервенција моментално не се 

реализира во нашата установа.

• За ова метода потребно е цела апаратура и 

обучан кадар.



• Нормално, ова може да се 

реализира во договор со 

директорот на установата и 

началникот на одделението, да се 

предвидат сите трошоци и за 

инструментариум и за едукација на 

кадарот.



Благодарам


