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 I. Болницата Газиосманпаша почнала со работа во 1992 година со капацитет од
50 кревети, со континуирано инвестирање и проширување на дејности денес
претставува една од најпрестижните болници од Истанбул.

 Во неа се извршуваат операции од повеќе хируршки гранки меѓу кои и
трансплатација на бубрег,успешно се извршуваат дневно по 1-2 трансплатации.

 Застапени се трансплатации од кадавер или од жив донор.



II ЕКСПЛАНТАЦИЈА НА БУБРЕГ

 Доколку се работи за трансплатација од жив донор се припрема

материјалот кој е потребен за вадење на бубрегот:

 Стерилен веш;

 Решетки со инструменти;

 Потребна апаратура;

 Сутурен материјал;

 Дезинфекциони средства;

 Изотонични раствори;

 Мраз и друг материјал.



III   ПЕРФУЗИЈА НА БУБРЕГ

 Откако ќе се извади бубрегот хирургот ја прави

прфузијата со “Sol. Kustidiol” на бубрегот кој се

става во мраз.



IV ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА БУБРЕГ

 Откако е извршена перфузијата на бубрегот тој е спремен

да се трансплантира. Претходно кај реципиентот е

направена подготовка на крвните садови и се преминува

на анастомоза на истите. На крај се прави анастомоза на

уретер со бешика. Кога ќе се добие урина

трансплантацијата е успешно завршена и следи затварање

на пациентот по слоеви. На крај пациентот се носи на

одделение за интезивна нега.



V   ИСКУСТВА ОД ПОСЕТАТА НА БОЛНИЦАТА
GAZIOSMANPASHA- ISTANBUL

 Имавме можност да присуствуваме и активно да

учестувавме во извршувањето на овие операции и се

стекнавме со знаења кои ги применуваме на нашата

клиника. Голема благодарност до Министерството за

здравство што ни ја овозможи оваа едукација. Преку

неа се стекнавме со големо искуство кое ќе ни

користи во понатамошната работа.
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