Презентација од
едукативен престој во
К.Б.Ц.Звездара - Белград

Ургентен центар од 03.10.2016год до 28.10.2016год
Ј.З.О.Здравствен дом Велес
Виша мед.сестра Славица Ордевска
Вработена во ИМП Велес
Датум на презентација 05.11.2016год.

•

•

К.Б.Ц.Звездар постоји уште од 1935год.Овој објект е подарок за граѓаните
од богат белградски трговец . Првобитно скромен објект со околу 100
болнички кревети,била прва болница.Во 1963год.Англиска фондација на
болницата им поклонува уште три павиљони со по 123 кревети наменети за
геријатриски болни,што преставува почеток на герантологија како нова
медицинска наука на овие простори.
Од тогаш КБЦ Звездара со децении се развива во голем здравствен
гигант.Од 1952год.е наставна база на Медицинскиот факултет а подоцна и
на Стоматолошкиот факултет и на Виша медицинска школа.

Ургентен центар КБЦ Звездара
Службата за ургентна медицина е организирана единица која работи 24 часа
и ги прифаќа сите итни случаеви од општина Звездара. Ургентниот центар
секој втор ден во неделата е дежурна за цел град. Во склоп на оваа работна
единица има повеќе оддели:

1.Приемно одделение –Тријажа
2.Интернистички итен прием
3.Хирушки итен прием
4.Уролошки хитен прием
5.Ортопедски итен прием

ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ-ТРИЈАЖА
•

Секој пациент кој даѓа во ургентен центар мора да се пријави на
приемно одделение. Тука се прави тријажа на пациентите према
итност (црвено,жолто, зелено), а не према време на чекање. Секој
пациент се внесува во протокол и во копјутер каде понатаму
електронски се проследува во зависност на кој оддел ќе биде
препратен и према приоритетниот упут. Може да остане неколку часа
на опсервација и да си замине дома.

ИНТЕРНИСТИЧКИ ИТЕН ПРИЕМ
•

Во склоп на овој оддел работи интернистичка амбуланта каде доаѓаат
пациенти со приоритетен упут, контроли и итни случаеви кои ги носи
службата за ИМП. Составена е од работна соба за интервенции,
амбуланта и соба каде се обсервираат пациентите и добиваат
адекватна терапија под целосен мониторинг. Остануваат додека се
стабилизира состојбата, во спротивно се примаат на интерно
одделение или на геријатрија. При прием на болен обавезно се прави
ЕКГ, венска линија (браунила) и вадење на крв за анализи. Во склоп на
овој оддел има соба за изолација (каде се изолираат пациенти со
заразни заболувања) и соба за егзитус (каде остануваат на
опсервација 4 часа).

ХИРУРШКИ ИТЕН ПРИЕМ
•

•

Специјалистичка Хируршка амбуланта работи за пациенти кои доаѓаат
со приоритетен упут, итни случаеви и контроли. Располага со 4
кревети за обсервации и интервенции. Се примаат пациенти кај кои е
потребно да се направат мали хируршки интервенции како шење на
рани, обработка на рани исто и контроли на веќе оперирани пациенти.
Се работи во строго стерилни услови. Постои централна стерилизација
на инструменти и завоен материјал.
Овде остануваат на обсервација, нејасни хируршки случаеви додека
стасаат резултати од крвните анализи, РТГ, ЕХО и др. Се поставува
венска линија (браунила), се зема крв за анализа и се дава
ординирана терапија. Тоа се прави на секој пациент кој е примен во
овој оддел.

УРОЛОШКИ ИТЕН ПРИЕМ
•

•

Овој оддел работи исто за итни случаеви донесени од страна на ИМП
како и пациенти со приоритетен упут. Во овој оддел нема болнички
кревети за обсервација, има ултразвук и се прави на секој пациент кој се
јави на преглед, а према индикации се прави и цистоскопија.
Во главно овде доаѓаат пациенти кои имаат проблеми со катетер, се
мести или се испира катетерот, пациенти со други уролошки проблеми
кај кои се прави цистоскопија или ултразвук. И овде кај секој пациент се
поставува венска линија и се зема крв за крвна анализа и урина.

ОРТОПЕДСКИ ИТЕН ПРИЕМ
•

Во овој оддел исто нема соба за обсервација, се примаат случаеви од
секој град секој втор ден кога дежураат. Доаѓаат пациенти со
приоритетен упут, итни случаеви донесени од ИМП како и од контроли.
Претежно се пациенти со фрактури на колк, на екстремитети како и
повреди на локомоторниот апарат (лигаменти и тетиви). Присуствував и
учествував во поголем дел од овие интервенции, како и асистирав на
лекар при одредени интервенции.

ЗАКЛУЧОК
•

•

За време на мојата едукација имав прилика да видам и да учествувам
во работата на сите овие оддели во склоп на Ургентен центар. Видов
нешто малку поразлично од она што го работиме, но во суштина
техничкиот дел од работата на медицинската сестра е ист, условите за
работа се поразлични како и организацијата за работа. Сепак ова е
голем ургентен центар кој покрива поголем дел од градот, а работи
секој втор ден за цел град.
Во оваа работна единица има вработени 50 медицински сестри, 11
лекари специјалисти и 7 хигиеничарки.

Оваа едукација за мене значеше ново искуство во мојата долгогодишна
работа, каде имав прилика да видам како функционира здравството во
еден голем Клинички центар како Звездара и да разменам искуство со
моите колешки од Ургентен центар. Обемот и квалитетот на
едукацијата беше на професионално ниво.
Голема благодарност до Министерството за Здравство на Република
Македонија за проектот – едукација на медицински персонал надвор од
државата со желба за негово поуспешно продолжување.
Благодарност и до раководниот тим на ЈЗО Здравствен дом Велес за
пружената можност да и јас бидам вклучена во овој прокет.

