
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОД ЕДУКАТИВНИОТ 

ПРЕСТОЈ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ,,CAPPA-

CERRAHPASA” , ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЈА

Др. Роза Ковилоска, спец. Педијатар во неонатолошко 

одделение во Општа болница ,,Борка Талески” Прилеп



• Обуката траеше од 03.04 2016 до 22.04.2016 година

Универзитетскиот клинички центар ,,Cappa-Cerrahpasa”

во Истанбул потекнува од пред 200 години. Се наоѓа 

во областа Аксарај. Во негов склоп се 45 клиники, 

5000 вработени од кои 500 професори, има годишен 

проток од 1-1,5 милион пациенти.

По пријавувањето во деканатот од нивниот претставник 

бевме распоредени кај нашите ментори. Јас кај 

проф. др. Asuman Coban, и проф.др. Zeynep Ince , во 

одделот за перинатологија







Оддел за здраво новороденче

Спонтаните раѓања ги извршуваат акушерки во посебна 

сала и не е задолжително присуството на педијатар. 

Но на S.C. задолжително присуствува педијатар во 

операционата сала каде се згрижува новороденчето 

и ако има потреба се реанимира на лице место и се 

зема kks. jonogram, glikemia, ABS. Се мониторира , 

се дава каде што има потреба и кислород и по 

стабилизацијата на состојбата се носи во одделот 

за здраво новороденче. Спонтано родените се 

испишуваат после 48 часа а тие со S.C по 72 часа.







Кај сите новороденчиња се прави скрининг за:

- Hypothireoza

- Fenil ketonuria

- Cisticna fibroza

- Biotinidaze deficiens(ензим кој се испитува кај бракови 

склучени меѓу блиску роднини.

При испис кај секое новороденче се прави 

1. Скрининг за слух- со отоскопски тест

2. Скрининг за откривање на кардиопатии или 

пулмонални оштетувања- со pulsoksimetrija- со која 

се одредува сатурација на O2 во артериската крв.





Деца родени од мајки кои биле со ризична бременост,

како што се: мајки со Diabethes melitus, со Lupus

eritematodes, со неконтролирани бремености, со

фамилијарно оптеретени кардиопатии, повозрасни

мајки – беа сместени во посебен оддел и се правеа

рутински лабораториски, ехо прегледи на CNS, UGT,

cor и друго по потреба.

На одделот се сретнавме со случај на новороденче со

Aplasio cutis congenita. После направените испитувања

локално беше третирано со крема.

Исто така имаше и близначе родено со Agenesio renis,

кај кое се правеа соодветните испитувања.





Оддел за интензивна нега и терапија 

Посебен оддел опремен по сите стандарди и норми, 

хигиената на раце и апаратура е како во хируршка 

сала. До секој инкубатор има централен довод на 

кислород, монитор, респиратор. Исхраната на 

новороденчињата е со орогастрична сонда исклучиво 

со мајчино млеко-свежо или одмрзнато од лактариум. 

Има инфузиони пумпи за парентерална исхрана-ова е 

контролирано од персоналот 24 часа дневно. Кога има 

потреба се носат подвижни ехо и RTG апарати.







Во овој оддел беа сместени прематурни

новороденчиња каде имаше од 24 g.n TT 550 gr.

асфиктични со RDSy , со различни SY, со Hidrocefalus,

церебралчиња, како и многу други на кои им беше

потребна кислородна поддршка и посебна нега.

Инциденцата на прематуритетот е околу 12%, а кај нас

3-5%. На визитите рапорт за состојбата за

новороденчињата поднесуваа специјализанти,

професорите одредуваа терапија и следување и се

друго што е потребно

Ние активно се вклучувавме во дискусиите,

разменувавме искуства, собиравме нови информации и

знаења.











Фототерапијата се прави во посебен барабан каде што 

е спречено излегувањето на зраците во надворешна 

средина и на тој начин побрзо се чисти жолтицата.

Одредување на висината на билирубинот е спрема 

посебни табели и дадени референци.





ЗАКЛУЧОК

Со мојот престој во оваа болница се стекнав со нови

знаења, разменивме искуства за терапија, нега,

исхрана на новороденчиањата. Редот и дисциплината

ни оставија посебен впечаток. Исто така и централно

поврзаното снабдување со лекови од аптеката

овозможува навремено почнување со терапија.

Посебна благодарност до Министерството за здравство

кои ми овозможи да го надополнам моето знаење како

и да се запознаам со одредени методи кои ќе ги

пренесам и спроведувам во мојата средина . Една од

тие кои кај нас се применува е ,,Ран скрининг со

пулсоксиметрија- како нова метода



Колку повеќе има можност за едукација и надградување 

на нашите знаења толку поголема е придобивката за 

нашите деца а тоа ни е основна цел на сите.


