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Болницата “Чапа” е во склоп на Медицинскиот факултет при 
Универзитетот во Истанбул.

Мојата едукација од областа на интензивно лекување беше спроведена во 
централната единицата за интензивно лекување и реанимација. 



Под менторство на Доцент Д-р Еврен Сентурк, најпрвин бев запознаен со 
просторната и кадровска организација на единицата за интензивно 
лекување, како и со типовите на апарати кои се користат (апарат за 
механичка вентилација, хемодијализатор и апарат за вено- венска 
хемофилтрација).

Единицата за интензивно лекување беше сместена 1 кат испод ниво и 
располага со капацитет од 15 кревети распоредени во два одделни оддели 
(оддел А и оддел Б). Два од креветите се поставени во посебни апартмани 
(изолација).

Секој од креветите имаше засебен апарат за механича вентилација (тип 
MAQUET), монитор(тип NEC), апарат за сукција, сталак за инфузии, 
инфузомат и перфузори, посебно биро за листи за терапија и сл.



Покрај активните учества во утринските визити и вообичаените работни 
обврски, посебно би ги издвоил следниве случаи кои се од посебно 
значење за мојата едукација поради комплесниот начин на третман:

1. Третман на пациент со ARDS

Третманот на пациентот со ARDS меѓу другото опфаќаше и лекување во 
”pronе” позиција и употреба на recruitment maneuver. За 
споменување е и дека пациентот беше приклучен на инвазивен 
мониторинг- PiCCO



Лекување на ARDS во prone позиција



recruitment maneuver



2. Постоперативен третман на пациент со трансплантација на 
црн дроб

3. Изведување на тестови за утврдување на мозочна смрт кај 
пациент во арефлексна кома

4. Прием, третман и подготовка на пациент со цистична фиброза 
и терминална фаза на функцијата на белиот дроб.     

Прием и примарно згрижување на пациентот, поставување на истиот на          
ECMO апарат, (запознавање со функциите, поставување и менаџирање на 
ECMO) и подготовка за трансплантација на белиот дроб на пациентот 



Поставување на пациентот на “ECMO”



Во склоп на едукацијата, присуствував на предавање со тема 
“Бронхоскопија кај пациенти во интензивно лекување”,

како и на два стручни состанока со тема:

- “Chronomics in ICU: circadian aspects of immune response and therapeutic 
perspectives in the critically ill” и

- “Fluid challenges in intensive care: the FENICE study”
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