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Општи информации за болницата
• Клиника Cerrahpasa Istanbul – Р. Турција се состои од 20 одделни
згради кои се проспособени за: Деканат со канцеларија за деканат,
аудиториум, менза, централна библиотека, поликлиники,
поликлиника за итни случаи, ортопедија, педиатрија,
неврохирургија, зграда на интерна медицина во која се наоѓаат
одделенија за сите интернистички медицински гранки, медицински
музеји итн..
• Интерната медицина се состои од повеќе главни одделенија, како:
Судска медицина, оддел за фамилијарна медицина, педиатрија,
дерматологија, фармакологија, оддел за физикална терапија и
рехабилитација, кардиологија, нефрологија, нуклеарна медицина
радиологија и др.

• Основните оддели на Cerrahpasa Медицинскиот
факултет се состои од 8 големи науки и оддели:
•
•
•
•
•
•
•
•

Анатомија
Физиологија
Микробиологија
Биохемија
Биофизика
Деонтологија
Медицинска биологија
Хистологија - ембриологија

Воведен дел
• Мојот четиринеделен престој во Универзитетската клиника
Cerrahpasa беше организиран од мојот ментор проф.д-р.
Teoman Soysal (хематолог) кој беше ангажиран за моето
движење и организирање во клиниката.
• Првата недела бев распределен во оддел за трансплантација
на хематологија.
• Втората недела на гастроентерохепатологија во оддел за
колоноскопија и ендоскопија
• Третата недела во оддел за Ендокринологија – Кабинет за
дијабет
• Четрвртата недела во нефрологија

ХЕМАТОЛОГИЈА
• На одделот за хематологија/трансплантација, бев со препорака
на мојот ментор кој го водеше одделот за трансплантација.
• Тоа што ми остави впечаток е организираноста на работата и
ангажираноста на докторите и медицинскиот персонал кои се
занимаваа со лекувањето и негата кон пациентите.
• На одделот за трансплантација се работеше трансплантација на
коскена срцевина и матични клетки.
• При моето присуство имаше шест (6) активни заболени
пациенти од Morbus Hodqkin и Multiplemiloma кои беа
трансплантирани и редовно се следеше нивното подобрување

Гастроентерохепатологија
• На одделот за Гастроентерохепатологија, бев присутен една
недела при што активно ја следев практичната настава и
активноста
на
докторите
специјалисти,
заедно
со
специјализантите
• Во салите за Колоноскопија и Ендоскопија секојдневно се
дијагностифицираа околу 20 до 25 пациенти на кои што работеа
доктори специализанти додека пак професорот беше само
надзор и по потреба помош.

Ендокринологија
• На одделот за Ендокринологија – Кабинет за дијабет, бев
присутен третата недела, каде се започнуваше со визита на
пациенти прво од страна на доктори специализанти и стажанти,
потоа доктори специализанти во присуство на доктор професор.
• Одделението повеќе беше опфатено од лежечки пациенти
заболени со дијабетис Тип1 на кој им се одредуваше
инсулинската терапија и спречување од понатамошни
компликации (диети, совети за здрава исхрана и сл.)
• После завршувањето на визитата присуствував во центарот за
дијабет со одговорниот доктор за тој ден.

Нефрологија
• Последната недела од мојот престој го поминав во одделот за
бубрежно болни и хемодијализа.
• Предводен од страна на Доц.Д-р. Sinan Trabulus нефролог,
успеав да го запознам одделот за хемодијализа во кој
започнувајќи од 08:00ч секојдневно се дијализираа околу 45
пациенти по четири часа во три смени кај кои што имаше и
HbSAg+ сала и HCV+ сала.
• Посебен впечаток ми остави тоа што кај повеќето од пациентите
кај кои што неможеше да се постави AV Фистула им беше
поставено Jugularen Kateter.

Заклучоци/Научени лекции
Оваа обука и стручно усовршување е од големо позитивно
професионално искуство за мене. Би препорачал нови слични
можности да им се пружат на сиот медицински персонал за да
можат да доведат иновации, техники и запознавања од
различни земји во здравствениот систем, да се унапреди
медицинската професија, да се носат тимски одлуки, да се има
можност за соработка со колегите од другите институции од
земјава и странство во помош и прилог на пациентите.

ПРАШАЊА???

Ви Благодарам

