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Работа на кожно одделение, визита на 
пациенти и хируршки зафати во 

манипулациона просторија 

Неделни активности: 
 
Прва недела 
• Запознавање со ментор 
• Регистрација во канцеларијата за научен кадар во самата болница 
• Визита на пациенти со различна форма на болести(acne fulminans, 

erysipelas, sy raunaud, psoriasis vulgaris, atopic dermatit) 
• Интервенции во манипулациона просторија 

 Преврска на опериран spinalioma 
 Биопсија на basalioma(користење на електротермокаутер за 

коагулација на крвта, односно запирање на крварење) 
 Тотална ексцизија на basalioma со сутура 
 Shaf excisio на nevus и користење на електротермокаутер 
 Ексцизија на fibromi 



Неделни активности: 
 
Втора недела 
• Визита на нови пациенти(pemphigus vulgaris, pemphigoid bullosus, 

neurodermatit, siffilis) 
• Интервенции во манипулациона просторија 

 Оперативен зафат со електротермокаутер и локална 
анестезија на nevus 

 Тотална ексцизија на basaliom 
 Хируршки зафат на unguis incarnatus со скалп и 

електротермокаутер  
 Ексцизија на потна жлезда без пустулизација со скалп и 

електротермокаутер 
 Shaf ексцизија на acrohordon во вратна регија, со скалп, со 

ножички 
 Punch ексцизија на нодуларна промена на нос 



Неделни активности: 
 
Трета недела 
• Визита(пациент со granulomatosna sarcoidosa, пациент со EEM 

асоцирана со бременост, psoriasis vulgaris на metotrexat) 
• Интервенции во општа амбуланта 

 Премачкување на condylomi accuminata со трихлороцетна 
киселина  

 Премачкување на verruce vulgaris со течен азот 
 Дермоскопски прегледи  
 Препишување на имуномодулаторна терапија 
 Земање на уретрален брис 

• Интервенции во манипулационата просторија 
 Отстранување на fibroma reg. palpebrae со локална анестезија, 

ножички  
 Отстранување на fibroma reg. colli со ножички  
 Хируршки зафат на verruca reg. nasi со употреба на локална 

анестезија и електротермокаутер 
 



Болницата Токуда Софија 



Електротермокаутер за коагулација 



Заклучок 

• Лекарите специјалисти дерматолози се обучени да  работат 
на сите апарати како и со хируршки зафати во 
манипулациони простории 

• Постои одлична комуникација помеѓу персоналот на 
одделението, истовремено и со пациентите 

• Хигиената на одделението е на високо ниво 
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