
04.09.2016год. до 30.09.2016год.

Др. Марјан Жежоски,

Специјалист инфектолог, ЈЗУ Општа Болница 
Борка Талески, Прилеп,

Република Македонија



За време на мојот четиринеделен престој на 

Клиниката за инфекции и клиничка 

микробиологија на Медицинскиот факултет на 

Првиот универзитет во Истанбул, 

се запознав со работата,

процедурите за дијагностицирање и 

поставување дијагноза и протоколите кои 

секојдневно ги применуваат, и  потоа начинот на 

одредување на терапијата.



Одредувањето на потребната терапија пред 
добивање на исследувањата се врши само по 
протоколи и медицина базирана на докази, а после 
добивањето на лабораториски и микробиолошки 
исследувања ако има потреба истата се дополнува 
или корегира.

Давањето на третман од аспект на инфектологијата 
(антибиотици, хемиотерапевтици, антивиротици, 
фунгициди и.т.н.) се врши во согласност со 
добиените микробиолошки, вирусолошки и 
серолошки резултати. 



Овие резултати ги добиваат од 

сопствената клиничка лабораторија за 

микробиологија, која е  најсовремено 

опремена за бактериолошки и некои 

серолошки исследувања додека 

останатите исследувања, вирусолошки и 

исследувања за габи ги вршат во 

заедничката клиничка лабораторија. 

Истите стигнуваат во најкраток можен рок.





За време на престојот се запознав со 

исследувањата, дијагностиката и 

третманот на одредени инфективни 

болести и синдроми посебно кај пациенти 

со имун дефицит, кои познавања за овие 

пациенти ќе ми бидат од корист во мојата 

понатамошна секојдневна работа. 



Дијагностицирање и третман на:  

- туберкулозен менингоенцефалитис, 

- туберкулозен менингитис кај пациент со 

ХИВ/СИДА

- ендокардитис септичен постоперативен, 

- пациент со ХИВ/СИДА пнеумонија со само 2 Ле, 

- вирусни  пневмонии, 

- фебрилни состојби после оперативен третман на 

скршеници, 



- микотичен спондилодисцитис,

- мукормикозис менингитис,

- херпес енцефалитис

- аспирациона пнеумонија,

- Е.коли сепса после    

кардиохируршка интервенција

- ХИВ+ пациент со билатерална 

бронхопнеумонија,               

- токсоплазмоза кај ХИВ+ пациент,



- Присуствував на предавање за 

дијагностика и третман на многу ретки 

синдроми од областа на 

гастроентерохепатологијата, 

и инфективен васкулитис кај пациент со 

полиартеритис нодоза. 



Мојот престој во Истанбул ми овозможи да го 

видам начинот на работа, дијагностиката и 

третманот на пациентите, 

- особено на пациентите кои се 

имунодефицитни, 

- хроничните пациенти, 

- пациентите со инективни постоперативни 

компликации  и

- зголемен број на пациенти разболени од 

условнопатогени агенси.


