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Простории на Универзитетски клинички 

центар - Љубљана

Главната зграда на универзитетцки

клинички центар – Љубљана

Зграда на ортопедски клинички центар 

- Љубњана



Организација на работата на оперативен 

блок при ортопедска клиника - Љубљана

Оперативниот блок при ортопедска клиника – Љубљана има четири

оперативни сали, коскена банка, магацин и стерилизација.

Има дванаесет инструментарки, пет техничари, двајца болничари и

четири одговорни за стерилизација.

Работат во една смена и имаат приправничка екипа. Наутро во

секоја оперативна сала има две инструментарки и еден техничар,една

главна инструментарка, една инструментарка која е одговорна за

документацијата, и тројца во стерилизација и работното време им е од

07.30 - 15.30 часот. Приправничаката екипа доаѓа од 13.30 до 20.00

часот. Приправничката екипа се состои од две инструментарки, еден

техничар и еден во стерилизација.

Оперативниот програм се завршува до 15.30 часот секоја операција

која што останала несработена на програмот отпаѓа. Попладне имаат

програм од 2-3 операции кои ги работи приправничката екипа и до 20.00

часот програмот е завршен. Се што ќе дојде итно после 20.00часот се

повикува приправничката екипа.



Секој ден максимум до 13 часот во оперативниот блок во писмена 

форма се презентира оперативниот програм за наредниот ден. 

Оперативниот програм наредното утро е на дневен ред на редовниот 

состанок на лекарите каде што присуствува и главната инструментарка и 

доколку има некои измени се допишуваат на програмот. 



Стерилизација

Стерилизацијата во ортопедската клиника – Љубљана има две 

простории, една во која се одвива процесот на механичко миење, 

дезинфекција, сушење , пакување на инструментите и дефинитивна 

стерилизација, и другата просторија каде што се чуваат стерилните 

инструменти.

Просторија каде се спремат инструментите за стерилизација



Специјална хартија за пакување на 

инструменти и апарат за лепење на 

хартијата.



Процес на пакување на инструменти





Стерилизатор каде се врши стерилизација на 

инструменти



Дел од стерилизацијата каде се чуваат 

стерилните инструменти

Дел од стерилизаторот 

од каде се вадат 

стерилните инструмени



Изглед на оперативен блок

Изглед на пред сала



Изглед на оперативни сали



Операционите сали се опремени со најсовремена 

опрема со која полесно и поефикасно се изведуваат 

оперативните зафати.

Температурата во оперативните сали се одржува 

помеѓу 16-18‘ С доколку температурата се искачи над 

18‘С се прекинува програмот додека не се 

стабилизира температурата.



За време на мојот едно месечен престој  на 

ортопедска клиника при УКЦ Љубљана работниот 

ден ми започнуваше со редовниот состанок на 

инструментарки во 07.30 часот, потоа го следев 

процесот на припрема за почеток на оперативниот 

програм.

За време на престојот бев оперватор на поголем 

број на операции кои се изведуваат во операционите 

сали. 

Инструментарската екипа беше коректна и ми 

покажаа некои техники за работа во операциона сала 

кои може да се спроведат и во нашата болница



Оперативни зафати на кои бев присутна

• Transpedicularna fiksacija, 

decompresio

• Evacuatio hernia disci

• Decompresio disci L4/L5 

• Тотална ендо протеза на колк ( 

zimer, ABG, ecofit, LINK, )

• Тотална ендо протеза на колено 

( ecofit, scorpio, genesis )

• Фиксација на ’рбет L3 – L5

• Биопсија 

• Fasetna blokada

• Discografija

• Plastica vertebrae ( 

vertebroplastica ) 

• Tu на ’рбет L2- L5 со фиксација 

и пластика – corpectomia

• Ампутација на надколеница

• Halus valgus

• OSM – ex

• Артроскопија со лигаментна 

пластика ( реконструкција ) LCA 

• Артроскопија со имплантација 

на вештачки менискус

• Артроскопија на 

рамо,колк,колено

• Elongatio ахилова тетива

• Skoliosis

• Апликација на ботулин



• Ова беа најчесто извдуваните операции во 

оперативниот блок на ортопедска клиника 

при УКЦ – Љубљана.



• Со едукација и посета на други клиники се 

надополнува знаењето на персоналот, се 

разменуваат знаења и се подобрува 

работата на нашите здравствените установи  

а народот добива поквалитетни здравствени 

услуги.



Благодарам на довербата 


