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Прием и третман на ургентни случаи во Универзитетската 
клиника ÇAPA CERRAHPAŞA  

• Парамедици 

• Оддели за итни случаи (хирургија, урологија, интерно, 
неурологија, детски, ортопедија и кардиологија) 

• Протокол за поставување на дијагноза 

o Рутинска постапка (крвен притисок, гликемија, температура, 
крв за лабараториски испитувања, компјутеризирана 
томографија) 

o Специфични постапки (гастроскопија, колоноскопија, 
биопсија ...) 



Прием и третман на некои ургентни случаи 

• Пациент со политраума добиена во тепачка (fraktura nasi, fraktura 
osis maxilaris et contuzio bulbi oculi) 

• Пациент со политраума во сообраќајна незгода (VLC.r. frontalis, 
fraktura nasi, comotio cerebri, contuzio r. Coli) 

• Пациент со повреда при пад на глава. Направена КТ на глава 
(нема НIC). Dg. Comotio cerebri  

• Combustiones 

• Rectovaginalna fistula 
 
• Gastrointestinalna hemoragija (мелена); 

• Perforacio recti 

• Поставување на централен венски катетер во v. jugularis за 
апликација на хемотерапија 



Опис на  ургентен случај 

Gastrointestinalna hemoragija  

 Крварење од дигестивниот тракт (ДТ) - сериозен проблем кој во 
најголем број на случаи бара хоспитализација 

 Акутните гастроинтестинални крварења поради драматичната 
клиничка слика налагаат ургентни тераписки и дијагностички 
процедури, кои се со висок приоритет и итност на прехоспитален 
и хоспитален третман 

 Гастроинтестиналните крварења се делат на крварења од горни 
партии на дигестивен тракт и на крварења од долни партии на 
дигестивен тракт  

 



Акутно гастроинтестинално крварење од горни партии на ДТ 

• Пациент на возраст од 60 години 

• Во шокова состојба, зачувана свест, хематемеза 

• Брза проценка на губиток на крв 

• Витални параметри (ТА, пулс, број на респирации и оксигенација 
на крвоток) 

• Поставување на две венски линии во антекубитална регија и 
земање крв за лабораторија за определување на крвна слика и 
крвна група 

 

 



• Апликација на Ringer lactat и инхибитор на  протонска 
 пумпа 

• Апликација на плазма експандер 

•  Апликација на назогастрична сонда 

• Апликација на уринарен катетер 

• Ректално туше - мелена 

• Лична анамнеза (минати заболувања – ОП -  коронарен  
 baypass, на терапија со аспирин) 

• Сомнеж за акутно крварење од горни дигестивни  патишта 

• Хоспитализација 

• Ендоскопија 



Врз основа на:  

a) клиничка слика 

− Хематемеза и мелена 

− Хиповолемичен шок (бледа кожа оросена со ладна пот, 
површно забрзано дишење, пулс ˃ 100, систолен 
притисок ˂ 100 mm Hg) 

b) Лабораториски наод 

− Акутна анемија (хемоглобин под 50 %) 

c) Едоскопски наод/дијагноза 

− Крваречки Ulcus bulbi duodeni 

 Средно тешко крварење од горни партии на ДТ 



Третман 

− Итна реанимација 

− Итна ендоскопија 

Со конзервативен третман воспоставена хемодинамска 
стабилизација и успешна ендоскопска контрола на крварење  

Пациентот пратен на домашно лекување 

Лековите за примарната болест да се земаат заедно со 
инхибитори на протонска пумпа 



Забелешки 

Во текот на едукацијата во Универзитетската клиника ÇAPA 
CERRAHPAŞA особен впечаток ми остави:  

• Рутинското користење на компјутеризираната томографија при 
поставувањето на дијагноза и покрај огромната фреквенција 
на пациенти  

• Често користење на ендоскопски методи при поставување на 
дијагнози 

• Поставување на централен венски катетер кај онколошки 
случаи за апликација на хемотерапија од страна на 
специјализанти по општа хирургија 

• Континуиран мониторинг на пациентот 
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