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 Со нашата презентација сакаме општо да 

ги  претставиме условите за работа и 

начинот на изведување на некои постапки 

во Сплошна болница Ново Место –

гинеколошко-акушерско одделение.



Наши први забелешки беа дека хигиената е на 

многу високо ниво.

Пред секоја болничка соба има дезинфекционо 

средство монтирано на ѕидот со распрскувач,за 

дезинфекција на раце.  

Во секоја болничка соба на акушерски оддел има 

по 2 кревета и 2 детски креветчиња.



 Во собата има мијалник, средство за миење

и средство за дезинфекција на раце, хартија

за бришење на раце, влажни марамчиња,

памперси, влошки, лосион за заштита и нега

на раце.

 Сите средства што се користат за хигиена се

еколошки и со пријатен мирис.

На секои 2 соби има бања со туш и тоалет.

 Секоја родилка додека е во болница добива

по 3 пакетчиња влошки и памперси за

бебето.



 Во склоп на акушерско одделение има 

детски оддел опремен со ехо т.е.ултразвук 

за снимање на колковите на бебињата.

Ултразвукот го прави педијатар вработен 

на акушерско одделение, на секое бебе 

кое наполнило 2 дена старост.



Што е? - Апаратче(billichek) со кое 

транскутано се одредува процентот на 

зафатеност со физиолошка жолтица кај 

бебињата.

Цел – се изведува со цел да се избегне 

стресот кај бебињата.

Кај нас - се испитува со земање крв од 

вена за анализа на билирубин и бебето  е 

изложено на стрес.  



апарат за следење 

на дишењето и 

работата на срцето 

кај сомнителни 

бебиња  со ризик 

од 

кардиоваскуларни 

заболувања.



На секое бебе се 

тестира и слухот 

после пораѓај со 

посебно апаратче.

Крв од папче за 

анализа на PH-

вредноста на 

крвта.Крвта се 

поставува на  

анализатор.



 Секој родилен бокс е во 
посебна просторија, 
целосно опремена за 
водење на нормален 
спонтан пораѓај.

 До секој бокс има(Ц.Т.Г.) 
CTG-апарат на кој е 
поврзан апарат за мерење 
на притисок,монитор за 
следење на сите витални 
функции(сатурација,пулс,д
ишење).

 Вормер на кој се поставува 
бебето по раѓањето голо и 
се поврзува транскутано да 
се загрева до оптимална 
телесна температура.



 опремена со реквизити за телесни 
вежби и релаксација на трудницата 
пропратено со музика.

 Во текот на бременоста,трудницата 
посетува обука  со цел за полесно 
породување- начин на дишење,како 
да се однесува додека има болки и 
на самиот чин на раѓање.

 Заради побезболен пораѓај на секоја 
трудница, при чинот на раѓање кога 
е отворена 4 ц.м. и се аплицира 
ампула долантин интра мускулно.



Се регулира брзината на

течење на инфузијата. На

акушерско одделение

инфузиоматот е потребен

затоа што треба да течат

одреден точен број на капки.

Кога се вклучува индукција на

трудницата со декстроза и

ампула синтоцинон треба

бавно да тече почнувајќи од 5

капки во минута и како

напредува раѓањето така се

зголемува и бројот на

капките.

Ние тоа овде го правиме

рачно и ги броиме капките со

часовник.



 Имаат централна стерилизација. Сите употребени инструменти во 

текот на која и да било интервенција се собираат во 1 компреса и 

се испраќаат на миење, дезинфекција и стерилизација во 

централната стерилизација. Таму ги комплетираат во сетови, го 

пакуваат речиси секој инструмент посебно, прават газички,

тупфери и ги распоредуваат по сите оддели.

 Aкушерските ракавици се спакувани само по една и тоа само 

десна,додека кај нас сите ракавици се спакувани по две во пар 

лева и десна. Бидејки акушерски преглед се прави често во текот 

на раѓањето,се употребува едната ракавица,а левата може да се 

загади.



 Сè се внесува во компјутер,секоја 

инервенција,секој преглед, секој даден 

лек.

 Сите податоци за родилката и за бебето 

како на пример: време на раѓање,пол на 

бебето,тежина,должина се печатат во 5 

примероци и излегуваат како налепници. 

Се лепат на бразлетните кои се ставаат на 

двете раце на бебето и една на раката на 

мајката, една на историјата, една на цтг 

записот.



Од целиот наш престој во “Сплошна болница”-

Ново Место гинеколошко-акушерско одделение 

заклучивме дека хигиената е на многу високо 

ниво, персоналот е љубезен, внимателен и со 

почит кон пациентите. Одговорноста и 

организираноста исто така се на високо ниво.



Имаат доволно персонал од сите профили;

Гинеколози - Акушери, педијатри,

специјализанти. На гинеколошко -

акушерски оддел има една главна

медицинска сестра со високо образование;

посебно има друга главна сестра на

гинеколошки оддел, посебно друга на

акушерски оддел, посебно на детски

оддел, посебно во родилна сала. Во прва

смена има 5 сестри од кои 2 со високо, 3

со средно образование. Има и 1

администратор, 2 хигиеничарки и 1

транспортер. Сите имаат униформи

соодветни на нивната положба за да се

разликуваат.


















