
Едукација од обаста на детска 
ревматологија

ЈЗУ Општа болница Охрид

Датум на презентација: 21.12.2015год. 

Д-Р. Добрила Зимоска специјалист педијатар обука во период од 19.04 до 17.05. 
2015год.

CERRAHPASA UNIVERZITETSKA BOLNICA ISTANBUL TURCIJA



CERRAHPASA BOLNICA



Ментор: Проф. Д-р. Озѓур
Проф. Д-р.Назим Атаоглу
Асс. Д-р. Амра

Едукацијата се одвиваше во Клиниката за педијатрија со 
акцент на одделот за неонатологија, оддел за ревматологија, 
оддел за кардиологија како и амбуланта за ургентни состојби.



Одделот за интензивна неонатологија е опремен со 
најсовремена апаратура и во него се згрижуваат новородени и 
прематурни почнувајки од 22 ГН и родилна тежина од 400гр. 
Престојот на новородените на одделот завршува со постигнување 
на тт од 1500гр, дишење без кислородна поддршка и можност да 
се храни со доење.



За време на престојот на одделот за ревматологија кај 
Проф. Д-р. Озгур се зпознавме со голема инциденци и голема 
разновиднодст од областа на ревматологијата. Една од најчетите 
со најголема инциденца е Фамилијарна медитеранска треска која е 
распространета низ цела Турција и во болницата гравитираат деца 
од цела Турција. Лекувањето кај најголем број  на деца е успешно 
но е доживотно со перорална примена на цитостатска терапија, 
редовна физикална терапија.



Во Ургентната амбуланта се примаа деца со најразлична 
патологија, со неколку дневен престој во одделот и по 
поставување на дијагноза се хоспитализираа во соодветниот 
оддел за понатамошно лекување.



Благодарност до Министерството за здравство што ни го 
овозможи престојот во Черапаша Клиника, како и до нашите 
ментори кој сесрдно ни го пренесоа своето искуство и знаење.
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