
 

 

                                     

 

                                          ЕДУКАЦИЈА  во  “ Сплошна  Болница  “ 

                                Ново  Место    Словенија  во  период  од 

                                              27.04.2015г. до 22.05.2015г. 

                                      ТРПКОВА  ТИНА   анестетичар – техничар 

 

 



 

 

Во вторник 28.04. имавме средба и запознавање со : 

Гл.сестра на болницата – в.м.с.Јожица Решети 

Помошник на гл.сестра – в.м.с. Наташа 

Сестра за средување на документацијата – в.м.с. Марта 

Инжењер по О.Н.О. – Алеш Крајешек 

Началник на хирургија – Др. Бранимир Ивка –ортопед-трауматолог 

Истите не запознаа со работата на болницата , со капацитетот  , кои 

гранки и одели ја сочинуваат ,со документацијата која се води , како и 

со тоа дека еднаш годишно се изведуваат вежби со кои персоналот се 

обучува  за спасување на пациентите во случај на пожар во соработка 

со  T.П.П. Служба . 
 

Следните работни денови предводени и организирани од гл. Сестра на 

анестезија – в.м.с. Бернарда и началничката на анестезија  - Др. Рената 

Хрибар имавме можност да се запознаеме со работата и 

функционалноста , како и да учествуваме во истата ,на следниве 

организациски единици : 
 

 

                             ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАТИВЕН БЛОК 

Централниот оперативен блок се состои од филтер зоната [чист и 

нечист филтер] , од 6 оперативни сали , Recovery room  и т.н. црвена 

[нечист дел]зона . 
 

 

 

Филтер зоната е оној простор каде доаѓаш од надворешноста 

[нечистиот дел] и каде се облекуваш зелена чиста  униформа  и 

кломпи  , кои се дезинфицирани [чистиот дел]. 
 



 

 

Оперативните сали шест на број се состојат од соба за припрема на 

пациентот за анестезија предоперативно [ поставување на i.v. kanila  

инфузионен раствор и премедикација ],од просторија за перење на 

хирурзите , од самата просторија за оперативен третман и од една 

комуникациска просторија меѓу две сали . Апаратите за анестезија се 

Datex – Ohmeda , се работи скоро се во Е.Т.А. со голема примена на I –Gel 

maska , како и да видам употреба на MC COY , AIRTRAQ ,Bronhoskop и 

CELL SEYVER – Autolog . Се користат само затоплени расвори од 

т.н.infusio-therm. После секоја операција анестетичарот со 

susp.Microzid  ги дезинфицира каблите од мониторот и манжетата . 

ДЕЛ ОД 

СОБАТА ЗА ПРИПРЕМА ЗА АНЕСТЕЗИЈА И INFUSIO - THERM 



 

 

OПЕРАТИВНИ САЛИ –

собата за припрема и просторијата за перење на хирурзите 

Recovery Room   -    Post Anesthesia Care Unit  е просторијата во која се 

пренесува пациентот од оперативната сала откако  ќе се разбуди од 

анестезијата  , каде виталните знаци на пациентот се следат на секои 

15 мин. и се мери VAS [болката] со оцена од 0 до 10 . Болката се купира 

со опијат amp.Dipidolor[Piritramid]. Кога VAS  е со оцена 0 тогаш 

пациентот се испраќа на одделение. Пациентот е приклучен постојано 

на монитор  и имa назална маска  за проток на О2 .  

Тука работат анестетичари –

техничари под раководство 

на др. анестезиолог . 

 

 

 

 

 

RECOVERY ROOM – јас и 

колегата анестетичар – 

техничар  

 

 



 

 

 

 

Црвена зона или нечист  дел  тоа е всушност комуникацијата на 

централниот оперативен блок со останатите оддели , тука всушност се 

носат пациентите што се за оперативен програм , како и од тука се 

изнесуваат веќе оперираните пациенти .                                          

 ОВА Е ТОЈ ПРОТОК   

МЕЃУ ЦЕНТРАЛНИОТ ОПЕРАТИВЕН БЛОК И НЕЧИСТИОТ ДЕЛ 

 А ОВА Е ПРОТОКОТ МЕЃУ RECOVERY 

ROOM И НЕЧИСТИОТ ДЕЛ 

                         

 

 



 

 

                    СОБА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА  ИЛИ  ШОК СОБА 

                                                    Се состои од четири простории од кои две се 

наменети за потешките случаи ,поточно за витално загрозените ,кои 

се повеќето вклучени на респираторни машини , една е т.н. септична 

или MRSA просторија , за инфективните , септични случаи и четвртата 

за оние полесните случаи кои поминуваат само една ноќ во 

интензивна. Во секоја просторија работи една в.м.сестра и една сестра  

со средно медицинско и по еден др. анестезиолог . Се води 

реанимациски лист каде виталните знаци се евидентираат на секој 

половина час , како и тоа колку дена се поминати откако е поставена  

i.v. kanila ,flebo kateterot , C.V.K. , инфузиониот систем , колку дена е 

интубиран пациентот ,колку дена се цревата на респираторната 

машина и тн. бидејќи се знае колку денови смее да се употребува секое 

од набројаното .Сите раствори и лекови одат на инфузомати и на 

перфузори. Во интензивна имаат и свој апарат за EHO sonografija , кој 

го употребува др. анестезиолог . 

 СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 



 

 

  

 

РЕСПИРАТОРНА МАШИНА , ИНФУЗОМАТИ И ПЕРФУЗОРИ  

 
 

 



 

 

                          ПОСЕТА НА ФАБРИКАТА “ КРКА  Д.Д. “ – НОВО МЕСТО 

Во текот на едукацијата имав можност со целата екипа од Македонија 

,предводени од в.м.с. Наташа , да ја посетам фабриката КРКА д.д. 

водечка компанија во фармацевтската индустрија , велелепно здание 

и да се запознаам со нејзините почетоци , нејзините создавачи , со 

нејзиниот развој во текот на годините.   

ВО 

ФАБРИКАТА  
 

 

 

 

                Ова е само мал дел од  впечатоците кои се големи и има да се 

презентира уште многу од севкупната едукација .  
 

                   ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ до Министерството за здравство , 

посебно до министерот Никола Тодоров и до сите инволвирани во 

организацијата на едукацијата да биде успешна и што ми овозможи јас 

да бидам дел од овој проект. 


