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Болницата за мајчинство и лекување на деца др.Сами 
Улус,постои од 1950 год.  

 Др.Сами Улус работел во болницата од 1963-1965 год. 
По неговата смрт болницата го добила името. 

Оттогаш па до денес болницата бележи развоен 
подем,во моментот располага со  416 болнички 

кревети , 969 вработени лица,со капацитет за 8500 
операции годишно , најсовремена опрема, згрижува 

годишно околу 270.000 пациенти и во своето 60-
годишно постоење е една од најдобрите детски 

болници во регионот. 



Неонатолошкиот сектор се состои од две 
интензивни единици D и C, и неонатолошка 

единица во родилно оделение. 
 

           Единица D – згрижени прематурни 
новороденчиња , новороденчиња со RDS , 
NEK , сепса , SGA , макросомни бебиња , 

неонатални жолтици, дехидрации , 
пневмонија и др. 

 
 Единица C – згрижување на 

новороденчиња со конгенитални срцеви 
аномалии 

 
Неонатолошка единица во склоп на родилно 

оделение 
 



Активности во тек на престојот : 
- следење на прематурни новородени 
-следење на новородени со  RDS ,NEK,сепса,новородени 
од мајки со дијабет,SGA,пневмонија и др. 
-следење на пред и пост-оперативни новороденчиња со 
конгенитални срцеви аномалии 
-опсервација на поставување на CVK 
-опсервација при поставување на умбиликален катетар 
-поставување на НГС ,уринарен катетар 
-опсервација на катетризација и балона-дилатација на 
новородено со коарктација на аорта 
-опсервација при поставување на катетар за перитонеална 
дијализа кај новородено со акутна бубрежна 
инсуфициенција 
-опсервација на реализација на езофагограм кај дете 
суспектно за трахеоезофагеална фистула 
-третман на новородени во родилна сала 
-обука за интубација 



ЗАКЛУЧОК: 
-можност за едукација и работа по 
најсовремени стандарди 
-тимска работа 
-несебично гостопримство и менторство и 
покрај јазичната бариера 
-тим кој е пријател и семејство на 
новороденчињата во тек на престојот во 
интензивната единица 
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