
                  Тина Трпкова  медицинска сестра – 

анестетичар техничар при ЈЗУ Општа Болница 

Велес , пратена на едукација во Болница Токуда 

Софија Р.Бугарија , во период од 15.05.2016 г. до 
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Првиот работен ден имавме запознавање со службените лица 

во болницата кои ја организираат беспрекорната работа, 

функционалност и безбедност на болницата . Истите не 

запознаа со работата на болницата , со капацитетот ,кои гранки 

и оддели ја сочинуваат , со документацијата која се води , како 

и со тоа дека се изведуваат повремено вежби како треба да се 

однесува персоналот во случај на пожар . 



Следните работни денови бев распоредувана во операционите 

сали од страна на мојот ментор гл.мед.сестра Рени на 

централната реанимација ,поточно О.Р.И.Л. ,и  на 

анестетичарите –техничари , каде активно бев вклучена во 

извршувањето на работните задачи ,кои ги извршува 

анестетичарот –техничар. 

Во болницата постојат четири оперативни блока A,B,C и D блок 

со вкупно 22 операциони сали каде се вршат интервенции од 

следниве оперативни гранки – абдоминална, торакална 

хирургија , урологија, акушерство , гинекологија, 

неврохирургија , кардиохирургија, максилофацијална 

хирургија, ОРЛ, очно, ортопедија и трауматологија. 

Секој оперативен блок се состои од чиста и нечиста зона. 

Во чистата зона (зелен филтер) се облекува персоналот во 

зелена чиста униформа и дезинфицирани кломпи и се влегува 

во операционите сали .Каде постои централна климатизација 

,аеродезинфекција и централен довод на гасови . 

Нечистата зона е протокот помеѓу оперативните блокови и 

централната реанимација и одделенијата, до тука се 

донесуваат пациентите за операција  и од тука се изнесуваат за 

понатамошен третман. 



Ова е просторот пред лифтовите 

и од тука се влегува на сите четири страни во оперативните 

блокови. 

А ова е просторот пред централната реанимација 

(О.Р.И.Л.),пред реанимацијата за кардихируршките болни, 

пред централната стерилизација на блок А и пред влезот на 

зелениот филтер на оперативниот блок А . 

  Треба да нагласам дека секој оперативен 

блок е поврзан со своја централна стерилизација.  



     

о 

Овие две фотографии се приказ на еден зелен филтер (чиста 

зона). 

  

Двеве погоре фотографии се приказ на внатрешноста на еден 

оперативен блок ,ходникот пред опративните сали . 

А овие две подолу се приказ на таа нечиста зона ,всушност 

црвената линија е границата меѓу операционите сали и 

надворешноста ,одделенијата и реанимацијата . 



  

 Ова 

е дел од една операциона сала кога станува збор за 

анестезилошкиот дел. Во болницата апаратите за анестезија се 

на DATEX – OHMEDIA и на DREGER FABIUS . 

Пациентите претежно се водат во Е.Т.Анестезија ,како и со 

ларингиална маска и доста се применува кај деца каудалниот 

блок,потоа кај возрасни субклавикуларниот блок кој се 

изведува со помош на Ехосонограф, како и паравертебралниот 

блок. Венски пат и премедикација се аплицира во самата 

операциона сала пред вовед во анестезија ,а кај деца 

премедикацијата се дава на одделението пер ос. Кај 

подолготрајни оперативни зафати се аплицира централен 

венски катетер и тоа со помош на Ехосонограф по воведот во 

анестезија.По будењето на пациентот од анестезија се префрла 

на носилка и се транспортира се до црвената(нечиста)зона од 

каде  или до централната реанимација или до матичното 

одделение .Во секоја операциона сала има ладилник во кој се 

чуваат медикаменти и се лади физиолошки р-р. и има инфузио 



терм , каде се затоплуваат раствори.По секоја завршена 

анестезија се врши дезинфекција на апаратот за анестезија , 

мониторот , каблите и манжетата, а пак шпатулата од 

ларингоскопот ,ларингиалната маска и маската за кислород се 

оставаат во дезинфекционо средство Секусепт форте 30 

минути. 

 

Централната реанимација (О.Р.И.Л.) се состои од 15 легла , каде 

претежно пациентите се уклучени на респираторни машини .За 

пациентите ,за нивната навремена терапија и нега се грижат 

медицински сестри и сестри за нега (болничари).Тука се наога и 

работното биро на гл . сестра Рени . 

До оваа просторија се наоѓа и реанимацијата , каде се 

згрижени кардиохируршките болни и опфаќа 12 легла. 

 

 

Ова е само мал дел од впечатоците кои се големи и има да се 

презентира уште многу од севкупната едукација . 
 

 

ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ до Министерството за здравство , 

посебно до министерот Никола Тодоров и до сите инволвирани 

во организацијата на едукацијата да биде успешна и што ми 

овозможи јас да бидам дел од овој проект. 

 

Со почит и голем поздрав. 

 


