
МЕДИЦИНА НА ТРУД И  ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ЗАБОЛУВАЊА ВО ТУРЦИЈА

ЈЗУ ЗД “ ЖЕЛЕЗНИЧАР” СКОПЈЕ 

Датум на презентација: 28.12.2016

Др. Маја Панајотовиќ Радевска

CAPA HOSPITAL, ISТANBUL UNIVERSITY (НОЕМВРИ 2016)



CAPA UNIVERSITY HOSPITAL ISTANBUL

• Чапа - универзитетска болница Истанбул основана 1933 год.

• 66 оддели

• 1 300 000 прегледи годишно



ОДДЕЛ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ И МЕДИЦИНА НА ТРУД

• Специјалисти по јавно здравје и субспецијалисти по медицина на труд

• Прегледи и евиденција на повреди на здрвствени работници

• Контрола на интерхоспитални инфекции

• Организација и координација на заразни болести во колаборација со WHO

• Едукација на специјалисти, субспецијалисти и докторанти по медицина на труд

• Истражувачка работа и биостатисика



ИСТРАЖУВАЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

• Тешки метали (олово, хром, цинк, жива, манган и др.) – примерок крв и дел од коса

• Витамин Д кај возрасни и деца ( регуларни анализи)

• Сите трудови се објавуваат во списаниа со импакт фактор



АГЕНЦИИ ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

• 80 000 агенции во Турција

• 36 000 индустриски доктори

• Докторите и инжињерите се вработени во агенциите

• 2000 работници на еден доктор

• On-line евиденција на секој прегледан работник и на секоја проценка на ризик во 

Министерство за труд

• On-line пријава на секоја повреда на работа и професионално заболување

• Едукација на работници за заштита при работа



ПОСЕТА НА ФАБРИКА И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК

• Најмодерна фабрика за леб во Турција

• Производство на леб за цел Истанбул, вработени само 200 работници

• Комплетно автоматизирана (OXAS SISTEM)

• Индустриски доктор вработен во фабриката



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

• Само две болници во Турција – Истанбул и Анкара

• Во Истанбул основана 1976 година

• 20 оддели , 52 болнички кревети

• 400 прегледи дневно

• 1000 хоспитализации годишно на пациенти со професионални заболувања

• Најчести професионални заболувања во Турција – пневмокониози, акутни и хронични 

интоксикации со тешки метали (олово), физички повреди на работа, Hepatitis B (кај 

здравствени и комунални работници), мускулоскелетни заболувања



КАБИНЕТ ЗА АУДИОМЕТРИЈА И РОМБЕРГ ТЕСТ



КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГ

• Тестирање на мануелни и визуелни команди (професии со висок ризик)

• Тестирање на возачи (пилоти, машиновозачи, возачи на тешка механизација)



ЛАБОРАТОРИЈА
• Токсиколошка лабораторија

• Биохемиска лабораторија



АРХИВА
• Документација за професионални болести се чува доживотно

• Останата документација 20 години (возачи, пилоти и др.)



ЗАКЛУЧОК

• Институт за јавно здравје и медицина на труд – врши прегледи на здравствени 

работници (повреди на работа, боледувања) и едукација

• Периодични прегледи ги вршат Агенциите за здравје и безбедност при работа –

индустриски лекари ( on line евиденција и формулари во Министерство за труд)

• Дијагноза, лекување и рехабилитација во специјални болници за 

професионални заболувања (on line евиденција во Министерство за здравство)


