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  Во склоп на проектот на Министерството за Здравство 
на Р. Македонија  за едукација на лекари, во периодот од 
24.01.2016 до 19.02.2016 год. престојував  во 
Универзитетската Клиника за Психијатрија  „Џерахпаша“ 
во Истанбул. 

 Со клиниката раководи Проф. Др. Алатин Дуран 

 



Во  оваа  реномирана клиника  постојат: 
 
Оддел  за  Консултативна - Лиазон  

психотерапија, 
 Геропсихијатриски оддел, 
Oддел    за  ЕКТ    
Форензички  оддел 



 
За  време  на  мојот  престој  се   запознав  со 

дејностите  кои  се  обавуваат  на 
одделенијата  и во  поликлиничките  
ординации, кои  ги има 12 на број и се 
распоредени  по  соодветни оддели. 
 

Во  болничките  простории  има  кревети  за  
сместување  на  24  мажи  и  24  жени. Во  
времето  на  мојот  престој беа  
хоспитализирани  18 пациенти и 12  
пациентки.   
 



Моите активности се состоеа од:  
 присуство  на  утринските  рапорти, 
 визити  на  хоспитализирани 

пациенти,  
 присуство на  предавања  и  

презентации  за  искуства  и  ефекти  
на психијатриски  препарати,  

 активности во  поликлиничко- 
амбулантски  ординации, каде  се  
обавуваа  прегледите  на  
надворешни  пациенти  со  
депресивно,  анксиозно,  биполарно 
растројство и психози - нивно  
дијагностицирање,  следење  на  
состојбата  и  терапија. 
 



Имав  можност  да  следам : 

 
  апликација  на  електро  конвулзивна  терапија  

( ЕКТ) со  давање  на  анестезија, 
 

 психолошки тестирања кај  пациенти суспектни 
за деменција, 

 
 окупациона психо-терапија  кај 

пациентите  со  анксиозно,  депресивно  и  шизо 
френо растројство, во која активно  се вклучив. 
 



    

Заклучок 

 
Во однос на дијагностицирањето на психијатриските 
растројства, не постои значителна разлика бидејќи се 
користат со истите меѓународно утврдените критериуми.  
 

Во фармакотерапискиот пристап се разликуваат во 
поголемиот избор на лекови, особено од поновата 
генерација. 
 
Задоволна сум од мојот едукативен престој, бидејќи го 
проширив  своето знање и се стекнав со нови контакти кои 
ќе ми бидат од полза во консултациите и примената на 
нови здравствени практики. 


