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ОПЕРАТИВНИОТ БЛОК ОПФАЌА:

• 11 операциони сали;

• Recovery room;

• Хируршка интензивна нега;

• Интернистичка интензивна нега



ОПЕРАЦИИ НА КОИ ПРИСУСТВУВАВ:

 Holecystectomia laparascopi;

 Tonsillectomia;

 Sectio Caesarea;

 Radical Prostatektomi – Robot;

 Hernia ing. lat. dex.;

 Toracoscopia laparascopi;

 Tiroidectomia;

 Toracoscopi excelerator Resectione;

 Atrial septectomi;

 Sinys pil. reg. sacralis;

 Miomectomia;



НАЈЧЕСТО УПОТРЕБУВАНИ АНЕСТЕЗИИ

ВО ТЕКОТ НА ОПЕРАЦИИТЕ

General anestesia;

Epidural – spinal anestesia;

Laringealna maska;

Sedacija so analgezija;



RADICAL PROSTATEKTOMI - ROBOT

Пациент роден 1954 година, 66kg, 173cm.

Премедикација со Dormicum 2mg i/V.

Интубиран со тубус 7,5. За индукција му

беше дадено Propofol 150mg, Esmeron 30mg,

Fentanil 0,1 + 0,05mg. Поставена артериска

канила во а. Radialis, Sonda. Седација на

перфузор со Ultiva 10,0ml/h и Propofol 25,0

ml/h + Sevoflurane 2%. За време на

операцијата пациентот примаше Antibiotik

– Cetamezin 1g. Ranital, Zofran, Flac.Parol

100ml (10mg/ml).

Декураре со Bridion.





ATRIAL SEPTECTOMI

Женско бебе родено 25.08.2013

интубирано со тубус 4,0. Поставена

артериска канила на a.radialis +

CVP + pediatric kateter + sonda +

Sevo 1%. На перфузор Ultiva 0,2ml/h

и Lasix 0.1 ml/h. Крвна група

(0) RHpozitiv – Ekstra korporalna

cirkulacija.



ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА

 Премедикација со Dormicum;

 Инхалациони анестетици (Sevo и Desflurane);

 Наместо ервеј ставаат гази во устата;

 Тубусот го прскаат со 10% Lidocain;

 Мандренот со силиконски спреј;

 Температурата во сала е од 19 до 23 степени;

 Седација на Perfuzor со Ultiva и Propofol;

 На секој пациент се врши микробиолошко

испитување (Hbs Ag, Anti HCV, Sifilis, Anti HIV,

ELISA);

 За Декураре Bridion или Anexate

 На ќесите за медицински отпад се лепи

налепница од кој пациент е отпадот;

 Секој пациент се носи во Recovery room;



За наркотиците и психотропиците се

води посебна листа со печат и потпис на

анестезиологот.



За одржување на телесната температура

на пациентот во сала се користи апарат

Geraterm.





ЗАКЛУЧОК

Во текот на едукацијата се стекнав 

со нови знаења и вештини од 

областа на анестезијата. Видов 

многу работи кои за мене беа 

непознати особено во делот на 

кардиохирургијата и

лапараскопската хирургија. После 

извршената едукација дел од 

знаењето би го применувала и кај 

нас доколку се набави посовремена 

апаратура.




