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Оддел за Неонатологија(Интензивен сектор и сектор за
здрави новородени)

Три неделната едукација на Неонатолошкиот оддел помина во одлична
едукативна и работна атмосфера.Секојдневни работни обврски-следење
на здравствента состојба на новородените во интензивниот и секторот
за здрави новородени.Дијагностички протоколи,терапевски интервенции
одредување на терапија и сл.Прво прифаќање и обработка на новородени деца(вкупно 36 од кои 29 породени со царски рез а 7 по природен пат.
Кај сите новородени реализирани скрининиг ЕХО прегледи на ЦНС(трансфонтанелно) и Ехо прегледи на абдомен и урогенитален тракт(под стручен
Надзор од Д-р.Калајџиска,Д-р.Денева и Д-р Масларска.).
Имунизација по календар.Работа во консултативен кабинет.
За време на претстојот учествував во четири транспорти на ризични новородени како кон болницата Токуда од др.здавствени установи,така и на две
новородени за хируршки третман во болницата Пирогов – Софија.

Од многуте карактеристични интензивни случаии на ризични новородени кои беа хоспитализирани на одделот ќе издвојам еден кој
во кратки црти ќе го презентирам.
Породено машко дете со интраутерино дијагностицирана голема
дијафрагмална хернија лево кај кое интраутерино во 30 г.н.била
направена терапевска интервенција-поставување на ендотрахеана
балон оклузија.На ден пред породувањето бил отстранет балонот
(за која интервенција беше повикан и ја спроведе детски хирург од
Италија) за да во 38 г.н со царски рез се породува машко новородено
во искључително тешка здравствена состојба APGAR 1/3.Следеа низа
на реанимациони и терапевски постапки,новороденото интубирано,
поставено на механичка вентилација,дадена соодветна терапија,реализирани потребни дијагностички инвестигации и со стабилни витални
параметри по предходен договор со детски хирург од Софиската болница Пирогов за понатамошен хируршки третман новороденото беше
префрлено во Болницата Пирогов -Софија.

Заклучоци/Научени лекции

Обемот и квалитетот на едукацијата беше на задоволително
и професионално ниво.Љубезен и стручен персонал,кој многу
придонесе на овој трнинг курс одлично да се вклопам со моето
предходно стручно и долгогодишно работно искуство и степен
на образование.
-Прво прифаќање и обработка на новородено.
-Згрижување на оддел за здраво или ризично новородено.
-Протоколи(дијагностички ,терапевски)
-Скрининг методи(Вовед во Ултрасоногравска дијагноза-ТрансФонтанелна и абдоминална ехографија)
Ова се дел од обновените и новостекнати знаења за време на
едукацијата.

