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• Од 22.02.2015 – 27.03.2015 год бев на
едукација на университетската клиника
Чапа-Истанбул(5 недели).

• Една недела бев на ургентниот центар

• Четири недели бев на одделението за
ортопедија и трауматологија



Ургентниот центар



• Ургентниот центар е посебна зграда, составена од
дневна болница, ортопедска, детска, неврохируршка
амбуланта. 

• Дневната болница е составена од две соби по 8 
кревети. Има истотака две други соби,по еден крвет
наменети за тешко повредени пациенти.

• На вториот спрат поставен е ендоскопскиот кабинет, 
собите каде што лежат примените пациенти, 
операционите сали и интензивната нега. 

• Сите модерно опремени.



Ортопедија и 
трауматологија



• Одделението на ортопедија и трауматологија е
поставена на објект од 4 спрата. 

• Првиот спрат се состои од поликлиничките
амбуланти.

• Втори и трети спрат се собите каде што лежат
пациентите. 

• На четврти спрат се операционите сали.

• 6 операциони сали модерно премени.



• Температурата во операционите сали беше 18-20 
степени

• 5 активни операциони сали, во шестата операциона
сала поставен рентген апарат, каде се сликаа
пациентите.

• До 25 оперативни интервенции на ден

• На истиот спрат има и recovery room, каде се
пратени пациентите после операција.



• Имаше модерна апаратура, laminar flow, модерен и
изобилствен инструментариум.



• Обемот на оперативни процедури беше широк. Се
вршеа ортопедски елективни
интервенции(остеотомии, корекци на варус
деформитет итн), артроскопски интервенции(арт. На
колено, рамо, рачен зглоб и артроскопии на колк). 
Истотака се третираа сите скршеници но и
мултитрауматизирани и политрауматизирани
пациенти.



Стручен состанок



• Секоја среда, имаше стручен
состанок, каде специјализантите, 
пред професорите и
специјалистите, ги презентираа
натешките 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.



Уште една 
трауматолошка сала

• Со тоа би се овозможило полесна организација на
работата на тимот во клиниката Св Наум Охридски –
Скопје.

• Ова сала ќе помогнеше да не се смени распоредот
на елективните случаи, од страна на итните
оперативни процедури, кои имаат предност према
елективните случаи.



Артроскопија на колк



• Ова интервенција моментално не се реализира во
нашата установа.

• Мислам дека повеќето апаратури за ова оперативна
процедура веќе ги имаме(Екстензионен стол и
мобилен ртг апарат). 

• Единствено треба да се обезбеди инструментариум
за артроскопија на колк.



• 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
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