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Универзитетска Клиника “Capa” 

Истанбул

На 10 новември 2016 год. Комеморациона церемонија пред 

биста на Ататурк  на влез на Медицински факултет



Функционирање на Универзитетска

Клиника во Истанбул

Поседува 66 одели , 

Во Универзитетска Клиника “Capa” Истанбул

се изведуваат 1 300000 еден милион и 

тристаилјади  прегледи годишно податок од 

02.11.2016 година.



Предавања со презентација на Доктори на 

специјализација на Медицина на Труд 



Проценка за ризик во една фабрика за производство на леб

Се запознав со технолошкиот процес за производство со наше присуство во фабриката, 

разгледување на работните места на вработените, 

условите за работа и

изложеноста на работниците на професионалните штетности и опасности. 



За одредување на вредноста на ризикот- користен метод по Kinny.

Проценка на ризик со активно учество на Доктор по медицина на Трудот.

За одредување на вредноста на ризикот според методот на Kinney користени се три

фактори:

Р = В x П x Ф 

Р – Вредност на ризик

В – Веројатност на повредување

П – Последици од повредувањето

Ф – Фреквенција и траење на експозиција на секое  работно место.

Се препорачаа мерки и активности за техничко технолошки, лична заштита средства како и времетраење на 

изложување на работниците со организациони мерки - Ротација на персонал како и поголем внес на 

течности на одредени работни места.



Професионални заболувања

во Турција

• Пнеумокониози

• Хемиски

• Физички

• Hepatit B 



Болницa за Професионални заболувања во Инстанбул

Хоспитализација се одвива во 20 оддели со 52 болнички кревети

Годишно се хоспитализирани 1000 професионални болни пациенти.

Дневно се обавуваат околу 400 прегеди,

Хоспитален оддел започува од 1976 год. 



Кабинет за Ромберг



Кабинет за психолог



Кабинет за Аудиометрија



Еден дел од лабаратори во болницата



ПОСЕДУВА И ПОСЕБЕН КАБИНЕТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, 

ПОВРЕДИ НА РАБОТА, ОТСУСТВО ОД РАБОТА, ЗА ПЕРОНАЛ ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА “CAPA” , ЗА СТУДЕНТИТЕ, И ПЕРСОНАЛ 

НА ЕДУКАЦИЈА

Оделот на Медицина на Трудот во Универзитетска 

Клиника



Акредитација на Одделот 



Офталмологија



Спирометрија





Лабараторија 



Тосиколошка лабараторија
Одредување на тешки метали 

кадмиум,манган,кобалт,алуминиум, жива



Голема Благодарност до Министерство за здравство на Република 

Македеонија

за овозможената едукација

Благодарност до Директорот на Ј.З.У.Здравствен Дом Куманово


