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Првиот ден од едукацијата ни беше одржано 
предавање за одржување на хигиената и санитетските 

услови во болницата.Предавањето го држеше 
главната мед. сестра на Сплошна болница-Ново 
Место која објасни дека со правилна хигиена и 

одржување на правилата за стерилност успеале за 
50% да ја намалат инциденцата на интрахоспиталните 

инфекции.Приоритет е одржување а хигиената на 
раце .





• Средства за дезинфекција на раце



Пластични кеси за нечисти униформи



РАСПОРЕД И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
АНЕСТЕЗИОЛОШКИ И ХИРУШКИ ОДДЕЛ 

Централен оперативен блок

Централниот оперативен блок се состои од филтер 
зоната (чист и нечист филтер), од 6 операциони сали , 

Recovery room и т.н. црвена (нечист дел)зона .

Филтер зоната е оној простор каде доаѓаш од 



-Оперативните сали се 6 на број и се состојат од соба 
за припрема за пациентот за анестезија 
предоперативно ( Поставување на I.V kanila  
инфузионен раствор и премедикација). 
-Просторија за перење на хирурзите 
-Просторија за оперативен третман и од една 
комуникациска просторија прмеѓу две сали . 
Апаратите за анестезија се Datex- Ohmeda, се работи
скоро се во Е.Т.А. со голема примена на I – Gel маска
како и употреба на MC COY , AIRTRAQ 
BRONCHOSKOP I  CELL SEYVER -Autolog.Се
користат само затоплени раствори со susp. Microzid ги
деџинфицира каблите и манжетата.



Д  Д     
АНЕСТЕЗИЈА  и infusio- term





OПЕРАТИВНИ САЛИ –собата за припрема и 
просторијата за перење на хирурзите



Recovery Room   - Post Anesthesia Care Unit 
е просторијата во која се пренесува пациентот 
од оперативната сала откако  ќе се разбуди 
од анестезијата , каде виталните знаци на 
пациентот се следат на секои 15 мин. и се 
мери VAS (болката) со оцена од 0 до 10 . 
Болката се купира со опијат 
amp.Dipidolor(Piritramid). Кога VAS е со оцена 
0 тогаш пациентот се испраќа на одделение. 
Пациентот е приклучен постојано на монитор  
и имa назална маска  за проток на О2 .



Црвена зона или нечист дел – тоа е всушност 
комуникација на центр.алниот оперативен дел со 
останатите оддели , тука всушност се носат 
пациентите кои се за оперативен програм а воедно и 
се изнесуваат веќе оперираните пациенти.



ПРОТОК МЕЃУ ЦЕНТРАЛНИОТ 
ОПЕРАТИВЕН БЛОК И НЕЧИСТИОТ ДЕЛ



Протокот помеѓу делот за 
опоравување и нечистиот дел 



СОБА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА  ИЛИ  ШОК 
СОБА

Се состои од четири простории од кои две се наменети за потешките 
случаи ,поточно за витално загрозените ,кои се повеќето вклучени на 
респираторни машини , една е т.н. септична или MRSA просторија , за 
инфективните , септични случаи и четвртата за оние полесните случаи 
кои поминуваат само една ноќ во интензивна. Во секоја просторија работи 
една в.м.сестра и една сестра  со средно медицинско и по еден др. 
анестезиолог . Се води реанимациски лист каде виталните знаци се 
евидентираат на секој половина час , како и тоа колку дена се поминати 
откако е поставена i.v. kanila ,flebo kateterot , C.V.K. , инфузиониот систем 
, колку дена е интубиран пациентот ,колку дена се цревата на 
респираторната машина и тн. бидејќи се знае колку денови смее да се 
употребува секое од набројаното .Сите раствори и лекови одат на 
инфузомати и на перфузори. Во интензивна имаат и свој апарат за EHO 
sonografija , кој го употребува др. анестезиолог







Заклучоци/Научени лекции

Едукацијата ми овозможи да обновам некои од моите 
претходни знаења 
Благодарност до министерството за здравство
заради можноста да ја посетувам оваа едукација .
Стекнатото знаење го пренесов на моите колеги во 
ИМП -ВЕЛЕС.
Поздрав од Др. Слободка Ристовска
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