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ДЕФИНИЦИЈА

Терминот миокарден 

инфаркт претставува 

состојба на ненадејна 

исхемична некроза од 

ненадаен прекин на 

коронарен проток во 

различн регии на 

миокардот.



КЛИНИЧКИ СИМПТОМИ

• ГРАДНА БОЛКА

• ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ 

• БОЛКА ВО ЛЕВА РАКА 

И ГРБ

• БОЛКИ НА ДОЛНА 

ВИЛИЦА

• СЛАБОСТ

• ВРТОГЛАВИЦА И 

ПОТЕЊЕ 



ДИЈАГНОЗА

• 12 КАНАЛНО ЕКГ не 

подолго од 10 мин од 

првиот контакт со 

пациентот и истиот да 

се постави на ekg 

мониторинг

• Брзи тестови за 

одредување на маркери 

на миокардна некроза



СРЦЕВИ ПУЛМОНАЛНИ ВАСКУЛАРНИ ОРТОПЕДИЈА

Кардијална 
траума 
Миокардит
перикардит

Пнеумонии
Пнеумоторакс
Пулмонална  
емболија
Плеуритис

Церебро-
васкуларни 
заболувања
Аортна 
дисекција
Аортна 
аневризма

Мускулни повреди
Цервикална 
дископатија



Прехоспитален третман

Поставена венска линија

Даден интравенски опиоид- morphine

(обезболување)

Аплицирана маска со кислород 2-4 l во минута

Таблетa aspirin 300 mg

Аплицирана нитроглицеринска пумпа

Дадена фибринолитичка терапија со предходна

консултација со кардиолог- 5000и. е хепарин

Комуникација помеѓу тимот на ургентната

амбуланта и болницата каде ќе се врши

реперфузија на пациентот

Транспорт на пациентката до кардиолошкиот

центар со соодветен тим и апаратура.





Научени лекции

• Прием и преглед на 

пациент во  

интернистичка и траума 

ургетна амбуланта

• Хирушки амбулантски 

постапки

• Опсервација на 

интернистички пациенти

• Воспоставување на 

артериски пристап за 

гасни анализи

• Интравенозен пристап 

во вратна вена

• Декомпресија со игла 

при тензионен 

пневмоторакс

• Обезбедување на 

дишни патишта со 

ларингеална маска





Третман на рани со помош на лепило и 

сутурирање на рани со

помош на Braun manipleр, со што ке се намали 

работата во хируршките амбуланти.



Заклучок

Благодарност до министерството за здраство што ми ја 

овозможи оваа едукацијата во У.К Церапаша -Истанбул.

Она што може да се примени во нашиот здравствен 

систем е секако начинот на комуникација кој се обавува 

преку мрежен систем во кој се опфатени сите три нивоа 

на здраствена заштита.Морам да нагласам дека 

задоволство ми беше што присуствував на неделни 

семинари. На кои што  вработените од ургетниот оддел 

презентираа по еден случај од тековната недела под 

надзор на раководното лице.




