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 Современата медицинска едукација во Турција започнува 
со основањето на медицинското училиште Darülfünunu кое 
е основано од Махмут II на 14 март 1827 година. 

 Со помош на реформите на универзитетот, извршени во 
1933 година, Факултетот за медицина е формиран во 
рамките на истанбулскиот универзитет, а една од 
болниците е именувана како Cerrahpaşa.

 Името, Cerrahpaşa, е преземено од хирургот Мехмет паша, 
кој бил хирург на Дворот во времето на султанот Мурат III 
и султанот Мехмет III, и кој подоцна станал голем везир.

 На 14 Декември 1930 година, Ататурк ја посетил 
болницата и бил воодушевен, при што изјавил дека негова 
желба е зголемување на капацитетите на болницата кое се 
исполнува.





Болницата Cerrahpaşa денес има 39 главни 
одделенија, во кои работат 1100 лекари.
Образовниот кадар се состои од 420 професори, 150 
вонредни професори, 6 доценти.



 Во првата недела од мојот 
престој, го посетив одделот 
за општа хирургија  во која 
има 18 операциони сали во 
која работат 54 
анестезиолози, под водство 
на госпоѓа Проф. Д-р Гунир  
Кокшал.

 Единицата за интензивно 
лекување  во склоп на 
оперативниот блок располага 
со 12 кревети со најсовремен 
мониторинг систем, под 
водство на Доц. Д-р Тугхан 
Утку.



Одделот за гинеикологија и акушерство е во издвоена 
зграда во чии склоп се наоѓа и онколошкиот центар.



Гиниколошко-акушерската болница 
располага со четири најсовремено 
опремени операциони сали (со 
најсовремен мониторинг систем и 
задолжителен вормер систем) од кои 
една акушерска, една онколошка, и 
две гинеколошки сали. Работат 
вкупно четири до шест 
анестезиолози. 



Годишно на клиниката за 
гинекологија и 
акушерство во болницата 
Cerrahpaşa има околу 
3000-3500 породувања од 
кои 66% завршуваат со 
царски рез. Во склоп на 
гинеколошката Клиника се 
наоѓа и најсовремената 
единица за неонатолошка 
интензивна нега што го 
оправдува високиот  
процент на царски резови. 

 Началничка  на анестезиолошкиот тим е Доц. Д-р Нилѓун 
Кокчоглу



Регионалните анестезии конкрето - спиналната 
анестезија за царски рез се изведува исклучиво со 
хипербарен 0,5 % бупивакаин.



Новa методa
 Новина со која се запознав при мојот престој во 

болницата Cerrahpaşa во Истанбул е методата на
TRANSVERSUS ABDOMINALIS PIANE BOLCK 
(TAPB). Оваа метода се користи за постоперативно
обезболување кај пациенти со поопсежни хируршки
интервенции и се изведува од анестезиолог едуциран
за оваа метода, со посебни сетови за таа намена.



 Потретбно е портабл ехо-апарат со абдоминална сонда и посебен
сет за аплицирање на анестетикот. Самата метода се состои во 
обострано аплицирање на локален анестетик  0,5% бупивакаин  10 
милилитри,  плус 5 милилитри 2% лидокаин,  растворени со уште 
15 милилитри физиолошки раствор. Истата се изведува пред 
екстубација и будење на пациентот. 



Моето искуство како и искуството на колегите од болницата 
Cerrahpaşa во Истанбул од методата TAPB е многу 

позитивно затоа што обезбедува одлична постоперативна 
аналгезија во траење од 10 до 15 часа.

Мото на анестезиолозите од болницата Cerrahpaşa 
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