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Програма на обуката на лекарите од ИМП 

При престојот во тренинг-центарот во Урла,Измир , Р.Турција , 
лекарите од службите за ИМП од Р.Македонија имаа можност 
да се запознаат со следните теми: 
1. Запознавање со системот за итна медицинска помош во 

Измир (112), принципи на работа,опрема и кадар 
2. Пристап кон ургентен пациент и менаџирање на местото 

на несреќа 
3. Основно срцево-белодробно оживување (BLS) , со 

практична имплементација на квалитетна кардио-
пулмонална реанимација 

4. Напреднато срцево-белодробно оживување (ALS) – 
алгоритам на ALS, пристап на тимот кон ALS 

5.     Сценарио со Cardiac arrest – со и без сведок 
6.   Практични процедури – дефибрилација, менаџмент на    

дишни патишта,нарушувања на срцев ритам 
7.   Пристап кон пациент со траума на глава, 

рбет,абдомен,екстремитети 
8.     CRUSH Syndrome 

 
 



 9.   Прехоспитална неонатална ресусцитација 
10.  Пристап кон педијатриски ургентен пациент 
11.  Запознавање со системот за менаџмент на 
масовни несреќи и природни катастрофи во Р.Турција 
12.  SALT тријажа (Sorting,Assesing,Life 
Saving,Treatment,Transport) 
13.  Подготовка на медицинските установи за 
справување со катастрофи 
14.  Практична вежба за тријажа при масовни несреќи 
15.  Практична вежба за организација на 
медицинските установи во услови на масовна несреќа 
16.  Демонстрација на делување на UMKE тим 
17.  Посета на Државната болница Ататурк – 
запознавање со болничкиот систем за прием и 
згрижување на пациенти 
  - Запознавање со работата на хеликоптерската 
единица на ИМП во Измир 
18.  Посета на здравствен дом во Бајракли ,Измир и 
запознавање со работата на семејните лекари 
19.  Посета на Координативниот центар на Итната 
медицинска помош во Измир  
20.  Посета на истурена единица на Итна медицинска 
помош во Урла, Измир 
 



Заклучоци/Научени лекции 

Престојот во тренинг-центарот во Урла,Измир беше солидна 
можност да се запознаеме со предностите и недостатоците на 
системот на ИМП во Р.Турција , да се запознаеме теоретски и 
практично со многу актуелности од областа на прехоспиталната 
ургентна медицина. При тоа, ја увидовме потребата од делување 
на еден сличен едукациски центар во Р.Македонија каде што 
медицинските работници од службите за итна медицинска помош 
од нашата земја би можеле постојано да ги обновуваат и 
надградуваат своите знаења. 
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