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Едукација од 15.09.2014 до 10.10.2014

Болница Токуда Софија

Акушерко одделение е дел од болницата Токуда. Во него работат доктори, гениколози-акушери, 12 
акушерки и друг помошен персонал. Овде сите акушерки можат да работат во родилна сала, на 
оддел и како инструментарки во операциона сала која е во склоп на одделението и е исклучиво за 
царски резови. На ова одделение годишно се раѓаат околу 1 000 деца од кои околу 60% се со царски 
рез, а останатите се спонтани раѓања со или без епидурална анестезија по избор на родилката. Во 
склоп на акушерското одделение се наоѓа и неонатолошкото одделение во кое работат Др. 
педијатри и медицински сестри.



Предродилна сала

• Акушерското одделение има една предродилна сала која е индивидуална. Овде може да присуствува и 
сопругот на родилката. Овде родилката е под надзор на доктор и акушерка. Се следат контракции и тонови 
на бебето периодично со апаратот за ЦТГ, а во меѓувреме родилката може да користи родилна топка или да 
шета и додека тече инфузија со oksitocin со помош на сталак кој се движи на тркалца и овозможува на 
жената слободно движење. Во предродилната сала се става и епидурален катетер доколку жената одлучи 
да раѓа со анестезија. Во предродилна сала жената останува до самиот чин на раѓањето на бебето кое пак 
се одвива во родилна сала.



Родилна сала

• Родилната сала е индивидуална. Овде покрај жената присуствуваат Др. акушер, акушерка, Др. педијатар, 
медицинска сестра и доколку е со анестезија Др. анестезиолог и техничар. По раѓање на бебето се сече папната 
врвца и бебето го превзема сестрата и го остава на топло и суво односно на бебитермот на фротирна крпа. Др. 
педијатар го аспирира и прегледува. Потоа бебето се става на мајката кожа на кожа. Сестрата и ги покажува и 
двете белегзии па потоа ги става едната на мајката, а другата на бебето. Епизиотомија се прави доколку се 
процени дека има потреба. Шиењето на епизиотомијата се прави со анестезија. По раѓањето на постелката се 
средува родилката и се носи во соба. Бебето се носи во просторија за манипулација каде се прави тоалета на 
папче, се мери, а потоа се остава два часа на монитор. Кај мајката се носи после два часа од раѓањето.



Операциона сала

• Операционата сала се наоѓа во склопот на акушерското одделение и се користи исклучиво за царски 
резови. Во салата се наоѓа операционен стол, апарати за анестезија, бебитерм, аспиратори, материјали и 
инструменти, инфузиони раствори и друг материјал. Жената за царски рез се приман а одделение еден ден 
пред операција. Се прави припрема за операција. Се зема комплет лабораторија, ЕКГ, алерго тест, се мери 
притисок и се прави ЦТГ. Кога ќе се внесе во операционата сала на жената и се уклучуваат инфузии и се 
дава спинална анестезија и Др. акушер и става катетар и се започнува со операција. Постапката со бебето е 
исто како и кај спонтаното раѓање. По завршување на операцијата жената се префрла во соба.



Во склоп на одделението се наоѓа и многу убаво и пријатно 
катче со многу икони, слики и цвеќе кое родилките го 
користат за одмор.

Спонтано породените жени прв пат стануваат по два часа од породувањето со помош на акушерки. Жените 
породени со царски рез одкако ќе се внесат во собата се уклучуваат на монитор и се мери притисок и пулс, 
првиот час на 15 минути и се следи крварењето. По три часа од операцијата почнуваат со пиење на 
течности. Првото станување е со помош на акушерка после 12 часа. Доколку се пожали на болки кај жената 
се уклучува инфузија PARACETAMOL и AMP.TRODON. Катетерот се вади првиот ден, се прави преврска и се 
става со водоотпорна лепенка за да може да се капи. Првиот ден започнуваат со течна и кашеста храна, не 
примаат инфузии и можат слободно да стануваат и да шетаат. Породените со царски рез остануваат во 
болницата пет дена, а спонтано породените три дена.



Гинеколошко одделение

• На дел од ова одделение се сместени трудници со ризична бременост. Другиот дел од одделението се 
користи за гинеколошки оперирани. Жените спремни за операција се симнуваат во операционата сала. По 
операцијата се враќаат на одделот и 24 часа остануваат во собата за интезивна нега, а потоа се носат во 
соби кои исто така се со четири кревети или луксузна соба во зависност од изборот на пациентката.


