
ЕДУКАЦИЈА ВО ИСТАНБУЛ   
ДР. ХРИСТИНА КРАИНОВИЌ  



ВОВЕД 

 

• Др. Христина Краиновиќ  

• Специјализант по Ургентна медицина  

• Вработена во ЈЗУ Здравствен дом Куманово 

 



ВРЕМЕ И МЕСТО НА ЕДУКАЦИЈА  

• Од 24.01.2016 год. до 19.02.2016год. 

• Универзитетска Клиника “Capa” Истанбул 

• Ургентен хируршки центар 

• Ментор Проф. Др. Чемалетин Ертекин 

• Едукатор Др. Гизем Онер 



ЦЕЛ НА ЕДУКАЦИЈА 

• Запознавање со организација на Ургентниот центар  

• Работа во Ургентниот хируршки центар 

• Примена на стекнатите знаења кај нас 



ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА УРГЕНТНИОТ ЦЕНТАР 

Ургентниот центар во Универзитетската Клиника е составен од: 

• Ургентен хируршки центар  

• Ургентен интернистички центар   

• Ургентен педијатриски центар 

• Ургентен невролошки центар 

Сите се сместени во иста зграда но со различни влезови 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА УРГЕНТНИОТ 
ХИРУРШКИ ЦЕНТАР  

• Амбуланта за ургентна општа хирургија 

• Амбуланта за ургентна трауматологија и ортопедија 

• Амбуланта за ургентна пластична хирургија   

• Ургентна рентген и КТ дијагностика 

• Ургентна биохемиска лабораторија  

• Ургентна гастроскопија и колоноскопија 



ПАТОЛОГИЈА ВО УРГЕНТНИОТ ХИРУРШКИ ЦЕНТАР  

• Политрауматизирани и повредени пациенти 

• Пациенти со акутна абдоминална болка, акутен абдомен, илеус 

• Паценти со карцином на желудник, дебело црево, панкреас и др. 

• Пациенти со холелитијаза и билијарна колика 

• Пациенти со акутно крварење  

• Оперирани пациенти 

 

 



МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ВО УРГЕНТНИОТ 
ХИРУРШКИ ЦЕНТАР  

• Утринска визита во поликлиничкиот дел 

• Прием и тријажа на пациенти 

• Земање на анамнеза и физикален преглед 

• Поставување на дијагноза и диференцијална дијагноза 

• Ординирање на терапија 

• Реанимација и ресусцитација 

 

 



ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ ПОСТАПКИ 
 
• Анамнеза и физикален преглед 

• Пласирање на iv канила 

• Ректално туше 

• Поставување на назогастрична сонда  

• Поставување на уринарен катетер 

• Интерпретација на ЕКГ 

• Сутура и обработка на рани 

• Реанимација и ресусцитација на пациенти 

• Работа во поликлиничкиот дел со оперирани пациенти 

• Работа со пациенти во терминална фаза од болеста 



СОБА ЗА РЕАНИМАЦИЈА И РЕСУСЦИТАЦИЈА  

• Комплетно опремена за прием на сите ургентни случаи 

 

 

 

 

 

 



ДНЕВНА БОЛНИЦА И УРГЕНТНА АМБУЛАНТА 

 

• Комплетно опремени за прием и престој на пациенти 



ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ  

• Биохемиската лабараторија 

• Рентген и КТ томографија 

• Ургентен хируршки центар  

• Брз пристап до сите резултати на пациентот 

 

 

 

 



КАРТОН ЗА БОЛНИЧКИ, ПОЛИТРАУМАТИЗИРАНИ 
ПАЦИЕНТИ И ТЕРАПИСКА ЛИСТА 



РЕАНИМАЦИЈА РЕСУСЦИТАЦИЈА И ОБРАБОТКА НА 
РАНА 



ЗАКЛУЧОК 

• Добро организиран ургентен центар 

• Опремен со најсовремени апарати за дијагноза и терапија 

• Добро организирана работа со пациенти без непотребно чекање и шетање на пациентите 

• Многу нови постапки за дијагноза и терапија што би можеле да се применат кај нас 



БЛАГОДАРАМ 

Презентацијата беше одржана на 01.03.2016год. 

Во РЕ Итна медицинска помош ЈЗУ Здравствен дом Куманово  
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