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Од страна на Министерството за здравство ми 

беше обезбедена обука од областа на ортопедијата 

како инструментарка во ортопедска сала во 

универзитетската клиника Cerrahpaşa во Истанбул.



Со следните слајдови на 

кратко ќе ве запознаам со 

оваа болница и нивниот 

начин на работа.



Универзитетската клиника Cerrahpaşa е 

формирана во 1967



Клиниката е лоцирана во областа Fatıh

на самиот брег на Мраморно море.



Ортопедското - трауматолошкото одделение брои 42 

болнички соби.

 I – Спрат

16 Двокреветни соби

8 Еднокреветни соби

 II – Спрат

16 Двокреветни соби

12 Еднокреветни соби

Вкупно 84 болнички кревети



5 - Операциони сали од кои 3 работеа постојано со редовен 

оперативен програм со по 3-4 операции во сала и две 

оперативни сали за AHIL- итен оперативен програм.

- Операционите сали функционираат понеделник и вторник, 

среда е ден за генерално чистење на салите,а четврток, петок 

се продолжува со работа.

- Ова не се применува за летниот период затоа што бројот на 

оперативните интервенции е намален





Работното време на персоналот во 

операционите сали е од 8 до 16 часот.

За итните операции одлучува шефот на 

дежурниот тим на лекари.

Приправноста за итните случаеви ја 

менуваат на месец. Амбулантскиот дел го 

сочинуваат четири амбуланти + една 

амбуланта за приватни пациенти и посебен 

оддел за физикална терапија



Операционите сали почнуваат со работа во 8 часот. Пациентот се носи 

од одделение во оперативниот блок до филтер и од тука се превзема 

на ротационен стол до просторијата за премедикација (просторија 

обезбедена со 5 кревети)



Во оваа просторија се прегледуваат сите анализи за пациентот.

Тука се консултираат ортопедот и анастезиологот за видот на анестезија, 

положбата на пациентот.

Пациентот се внесува во операциона сала.

Комплетното досие на пациентот е достапно на компјутер. Во компјутерот се 

сите снимки,анализи и испитувања кои се направени за пациентот.



Положба на пациентот

Пациентот го припремаат два доктори асистенти на 

операторот, инструментарка и болничар.





Чистење на оперативното поле се врши со 10% Povidon jod.

Се користи ислучиво веш за една употреба.

Чистењето и покривањето на оперативното поле се изведува со стерилни 

мантили и ракавици.





Само за еден момент сакам да ве “одведам” до нивната сала и заедно да го 

погледнеме нивниот начин на работа.

Тие претендираат да го пренесуваат искуството на помладите, постојано 

зборуваат, пренесуваат и испрашуваат.

Во наредните неколку слајдови ќе не видите нас, како дел од тимот – вклучени во 

оперативна интервенција – артроскопија на рамо. 



Причинуваше задовлство и навистина пријатно изненадување да се 

биде дел од тимот.





Во седиштето на фирмата Smıth&nephew во текот на првата недела беше 

обезбедена едукативна програма.



Doç.Dr. Nuri Aydın, Dr. Mustafa, 

Dr. Gevaidin & Dr. Jovceski



Принципи во работењето

Операторот одлучува со која фирма за остеосинтетички материјал 

ќе соработува.(Најчесто се соработуваше со фирмите 

‘Smıth&Nephew’ и ‘Biomet Orthopedics’.

За секоја оперативна интервенција присуствуваат стручни лица од 

избраната фирма.

Еден од нив е дирекно вклучен во оперативниот тим додека трае 

специјалниот дел  на операцијата.





Интервенции кои се извршуваа во операционите сали

Протеза на колк

Протеза на колено

Артроскопија на рамо

Артроскопија на колено

Артроскопија на скочен зглоб







Ја применуваа методата double bundle

ACL reconstruction со semitendinozis gracilis graft. Ја применуваме и кај 

нас таа метода меѓутоа во многу потешки услови.



Заклучок

Во однос на принципите и начинот на изведувањето на оперативните 

интервенции ние сме многу блиску до нив- скоро на исто ниво. Но во однос 

на условите на работа и опременоста сме многу далеку. Нашата апаратура е 

застарена, со нова би работеле многу побрзо и попрецизно.



Моја желба е да имаме барем една операциона 

сала опремена како кај нив.

И за крај сакам за кратко да ве прошетам низ 

Истанбул кој навистина е премнугу убав.





ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВАШЕТО 

ВНИМАНИЕ


