
СПИНАЛНА ХИРУРГИЈА

ЈЗУ Клиничка Болница Штип

Датум на презентација: 30.12.2015 

Д-р Даница Дончовска, специјалист по ортопедија

Едукација на Ортопедска Клиника,
Универзитетски Клинички Центар Љубљана, 23 ноември – 19 декември 2015 година



Ортопедска клиника Љубљана

4000 пациенти годишно
4 операциони сали, во кои се извршуваат околу 
3600 интервенции годишно

• Оддел А - ендопротетика

• Оддел В – ендопротетика и тумори

• Оддел С – спортски повреди, артроскопија и 
ендопротетика

• Оддел за спинална хирургија

• Оддел за детска ортопедија



Оддел за спинална хирургија – заболувања кои 
се третираат:

• Hernia disci
• Дегенеративно заболување на дискусот
• Спинална стеноза
• Нестабилности на рбетниот столб, дегенеративни сколиози
• Сагитален дисбаланс
• Инфекции на рбетен столб
• Примарни и метастатски тумори на рбет
• Сколиози – примарни, невромускулни
• Остеопоротични вертебрални фрактури



Оддел за спинална хирургија –
интервенции

Околу 700 интервенции годишно

•Хемиламинектомии, фораминотомии, микродисцектомии, 

декомпресии

•Ендопротетска замена на дискуси 

•Транспедикуларна фиксација на сите сегменти

•Спинална фузија – ТЛИФ, ПЛИФ, АЛИФ

•Предни пристапи за патологијата на рбетниот столб

•Предни и задни пристапи за третман на сколиози

•Вертебропластика



Придобивки – научени лекции

•Опсежни познавања за дијагностичките и терапевтски протоколи 

за заболувањата на рбетниот столб

•Тренинг за самостојно вршење на интервенции како: 

декомпресии, дисцкетомии, локални спинални инфилтрации

•Основен тренинг за интервенции од типот на спинални фузии, 

вертебропластика, хирургија на вратниот сегмент

• Значајни сознанија за организација на работата на одделот, 

постоперативната нега како и работата на операционите сали

•Поврзување со колеги со можности за понатамошна соработка на 

стручен и научен план



Заклучоци/Научени лекции

Потребно е:

•Набавка на инструменти за микродисцектомија и декомпресија, основни 

потрошни материјали од типот на вазостиптици и сл., за непречено и 

безбедно извршување на овие интервенции

•Потребно е подобрување на условите во операционата сала на одделот 

за Ортопедија во ЈЗУ Клиничка Болница Штип, со што би се намалил 

ризикот од инфекции и би се зголемила безбедноста за пациентите

•Потребни се јасни протоколи за пред и постоперативна нега на 

пациентите со прецизно дефинирани должности на целиот медицински и 

помошен персонал

•Набавка на импланти за спинални фузии
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