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• Медицинското училиште е основано на 14 Март 1827 година во
склоп на кое е започната наставата на француски јазик, за
време на ерата на Sultan Mehmet II по пример на
западноевропските медицински училишта

• Во тек на својот развој претрпела неколку реорганизации, што
ќе доведе до формирање на основа на Истамбулскиот
медицински факултет

• На состанок одржан 07.01.1967 година донесена е одлука за
поделба на медицинскиот факултет на 2 факултети, а со
резолуција на Универзитетскиот сенат 27.07.1967 основани се 2
медицински факултети во склоп на Универзитетот во Истанбул:
Истанбулски медицински факултет и Cerrahpasa медицински
факултет.



• 1967 година издаден Cerrahpasa Journal of Medicine
• Целиот кампус се состои од 20 згради кои се

простираат на простор од 350.000 м2
• 1900 год. Направена е првата гинеколошка операција
• 1933 година Универзитетски реформи од страна на

Мустафа Кемал Ататурк кои се однесуваат на
Медицинскиот факултет во Истанбул

• 1987 година воведен е медицински факултет на
англиски јазик



Наслов



• 300 амбулантски пациентки дневно
• 1300 хоспитализирани пациентки
• Во просек 2000 болнички кревети
• 400.000 пациенти годишно од кои 30000

хоспитализирани
• 1500 царски резови годишно
• 420 професори, 150 вонредни професори, 6 доценти,

89 специјалисти
• Одделот за гинекологија и акушерство располага со

4 најсовремено опермени операциони сали (1
акушерска, 2 гинеколошки и 1 сала за изведување на
LPSC/HSC)
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• Годишно 2500 раѓања, од кои 70 % завршуваат со
царски рез

• Во склоп на клиниката функционира најсовремена
единица за неонатална интензивна нега

• На одделот за Гинекологија и Акушерство има 20
професори, 2 доценти, 24 асистенти, 3 перинатолози,
3 онколози и 14 гинеколзи

• Раководител на одделот за перинатологија е Проф.
Д-р Ампај Гезер

• Перинатолози: Проф Џ. Шен, Проф. Сејфетин
Улудуг, Проф Риза Мадизли



• Одделот за перинатологија располага со 3 родилни
бокса, 1 операциона сала, 13 болнички соби за
бремени жени

• 22 соби – пуерпериум
• Гинеколошкиот оддел 16 соби,
• 2 сали за онколошка гинекологија,
• 1 приемна амбуланта со 2 апарати за

кардиотокографија и 2 УЗ апарати
• 2 гинеколошки амбуланти и 1 ендокринолошка
• Дневно има околу 25 перинатолошки прегледи, околу

500 прегледи во тек на еден месец и 5500 прегледи
годишно



• Годишно има околу 120 амницентези и 50 CVS
• 30 ласерски операции кај васкуларни анастомози кај

монохориати
• Сите интервенции се изведуваат во присуство на

професор





• Во текот на мојот престој имав можност да се
стекнам со нови знаења за пристап и третман на PE,
ласерска аблација кај TTSy, следење на бремености
со застој во растот, кордоцентеза, доплер во I и II
триместар, менаџмент на гестоза, пациентки со
дијабет, скрининг за фетална аномалија, третман на
пациентки со placenta praevia

• Импресионирана сум од нивната организација,
поставеност и несебичност во пренесување на
знаењето и поддршката кон помладите колеги
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Благодарност до Министерството за здравство 
и Управата на Универзитетската Клиника за 
Гинекологија и Акушерство за укажување на 

можноста за престој и стекнување со знаења на 
Cerrahpasa Медицинскиот Факултет во 

Истанбул.
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