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ПЕРИНАТАЛОШКИ ОДДЕЛ



Гинеколошко –Онколошки Оддел

Одвоена од Оддел за  Перинатологија во 1987 година



Медицинското училиште е формирано на 14-ти Март 1827год.во

периодот на владеењето на Sultan Mehmet II по пример на

западноевропските медицински училишта

•По направени неколку реорганизации се формира Истамбулскиот

Медицински Факултет во 1933 година и една од болниците е

наречена Cerrahpaşa Hospital,во чест на хирургот Mehmet Paşa кој

што служел во дворецот во времето на владеењето на Султан

Мурат трети и Султан Мехмет трети

На 07.01.1967 година е поделен Медицинаскиот факултет на 2

Факултети во состав Универзитетот во Истанбул-

Истанбулски Медицински Факултет и Cerrahpasa Медицински

Факултет



• 1967 година издаден е Cerrahpasa Journal of Medicine

• Кампусот има 20 згради на простор од 350.000м2

• 1900 год.-направена е првата гинеколошка операција

• 1933год.универзитетски реформи од Мустафа Кемал

Ататурк на Медицинскиот Факултет во Истанбул

• 1987год.воведен е медицински факултет на англиски

јазик



Годишно има  2000-2500 раѓања,од кои 50% 

завршуваат со царскирез

Во состав на клиниката функционира современа 

единица за неонатална интензивна нега

На одделот за Гинекологија и Акушерство има 21 

професор,3 доценти,24 асистенти,3 перинатолози,3 

онколози и 14 гинеколзи

Раководител на  одделот за перинатологија е 

Проф. СејфетинУлудуг

•Перинатолози:Проф.Џиат Шен,Проф. Д-р

Ампај Гезер,Проф.Риза Мадизли





• годишно околу 120 амницентези и 50 CVS

• 35 ласерски операции кај васкуларни анастомози кај

монохориати

• сите интервенции се изведуваат во присуство на

професор

• секој четврток доаѓа детски кардиолог за

прецизирање на ултразвучна дијагноза кај сомнение

за фетална кардипатија





• Одделот за перинатологијаима 3 родилни бокса,1 

операциона сала,13 болнички соби за бременижени

• 22соби–пуерпериум

• 1 приемна амбуланта со 2 апарати за 

кардиотокографија и 3 УЗ апарати

• Дневно има околу 20 перинатолошки прегледи,

• Просечно  450 прегледи во тек на еден месец и 5500 

прегледи годишно





Гинеколошки  оддел-16 соби,

2 сали за онколошка гинекологија,

2 гинеколошки амбулантии1ендокринолошка



Заклучоци/Научени лекции

Во текот на претсојот  имав можност да се стекнам со 

нови знаења за 

пристап и третман на прееклампсија,ласерска аблација 

кај TTSy, следење на бременост со застој во растот на 

плодот,кордоцентеза,детална ултразвучна евалуација 

и доплер во I и II триместар,менаџмент на пациентки со 

дијабет 

скрининг за фетални аномалии,третман на пациентки 

со placenta praevia

•Важноста на пренаталното советување и разговор со 

пациентката и можните исходи за следните бремености



Благодарност до Министерството за здравство и

Управата на Универзитетската Клиника за

Гинекологија и Акушерство за укажување на

можноста за престој и стекнување со знаења на

Cerrahpasa Медицинскиот Факултет во Истанбул


