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Патолошка бременост



• Еден од најстарите Универзитет во Европа 
формиран 1365 година

• Од 2004 комплетно реновиран и преселен
• Составен од 27 Клиники и 3 институти
• Вработени се повеќе од 1500 лекари кои во 2014 

третирале преку 600 000 пациенти и направиле над 
50 000 операции





• Клиниката за Гинекологија и Акушерсто поделена е 
на 3 одделенија

- Родилни сали и фето-матернална медицина
- Општа гинекологија и гинеколошка онкологија
- Гинеколошка ендокринологија и 

репродуктивна медицина





• За време на мојот престој бев распределен на 
одделение за Патолошка бременост под менторство 
на Проф Лангер



• Одделнието има 12 кревети и третира бремености 
помеѓу 23 г.н и 28 г.н

• Во АКХ годишно има околу 5000 породувања од кои 
половината се со царски рез

• Две операциони сали за царски рез 
( едната за елективни)

• Процентот на царски рез на ниво на Австрија е 30%
• Во Австрија дозволен е царски рез на барање на 

пациентката





• Во однос на терпија и третман
- Секој дневно се прават две визити на одделението, 
истите се снимаат со диктафон
- Основна ултрасонографија се прави на 
одделението доколку има потреба на за подетлана 
евалуација пациентките се праќаат кај специлист за 
фето-матернална медицина
- Сите нејасни случаеви се разгледуваат на стручен 
колегиум со соодветна видео презентација и се 
снимаат 





• Во однос на токолиза најчесто се дава Атисобан , ретко б-
миметици

• НСТ се прави од 23 г.н , најмногу 3 на ден
• НСТ интерпретација само во термински бремености!!! ( 40г.н)
• Зреење даваат од 23 г.н само една доза
• Стапка на преживување на предвремено породени во 23г.н  е 

50 %, во 25 г.н недела помеѓу 60 и70%
• Се дел од бројни студии кои се презентираат секоја недела на 

утринските состаноци
• По реферирање на дежурството посебни утрински состаноци 

имаат гинеколозите и акушерите
• Дежурството трае 24 часа , дежураат 4 специјалисти и 4 

специјализанти



Заклучоци/Научени лекции



• Престојот допринесе да се запознам со начинот и 
организацијата на работа на одделението за 
Патолошка бременост

• Да стекнам бројни познанства и истовремено да 
договорам соработка помеѓу двете Клиники

• За крај голема благодарност до Министерство за 
Здравство  како и Клиниката за Гинеколгија и 
Акушерство за укажаната можност за едукација во 
светски центар како АКХ
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