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Вовед

Лапараскопската хирургија како диагностичка и 
лековита метода во нашата земја е релативно нова 
метода во третманот на хируршките болести. Во 
нашата земја е внесена пред околу дваесет години и 
продолжува да авансира како лековита техника 
обидавајќи се да ги стигне современите трендови на 
нејзината употреба што се однесува на повремени 
едукации на лекарите во Специализираните 
Европски и светски Институции за да бидат во чекор 
со времето.



Во нашата болница оваа техника е 
релативно нова односно пред 3 
години, и успешно авансирала на 
употребувањето на оваа хируршка 
метода и конечното решение на 
хируршките случаи. 



ПРЕДНОСТИТЕ НА ЛАПАРАСКОПСКАТА ХИРУРГИЈА

• Трауматските повреди како од физичка така и од 
психолошката страна се помали споредувајќи ги со 
класичната хирургија

• Деновите на лежење на болните во болница е пократок

• Времето на рехабилитацијата на болниот и неговото 
враќање на работа е пократок

• Гледајќи од горенаведените три точки вредноста 
косто/ефективност е по ниска



РОБОТИЧНА ХИРУРГИЈА

• Брзиот развој на оперативната технологија и 
откривањето на роботичните апарати на 
хируршките третмани

• Да Винчи апаратите на хируршките третмани



ХИРУРШКИОТ ТРЕТМАН НА MORBUS OBESITAS

• ,,Case report” – SLEEVE GASTRECTOMY(Dr.Hasan 
Altun)

• Превенција на Diabetes Mellitus

• Метаболичните нарушувања

• Срцевите нарушувања

• Hiperkolesterolemia

Ресекција и екстирпација на 2/3 на желудникот на 
лапараскопски начин, губење на тежина на пациентот од 
околу 20кг на првиот месец после операцијата

,,Morbus Obezitas “ како соовремена болест и нејзиниот 
хируршки третман



Case report : Параортална Limphadenectomia 
paraortale,paracavale,parailiaca до мала карлица. Третман на 
роботичен начин.( Prof.Faruk Kosu)

ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА СИТЕ ДЕБЕЛОЦРЕВНИ НЕОПЛАЗМИ
НА ЛАПАРАСКОПСКИ НАЧИН
(Prof.Oktar Asoglu)



Заклучок

Можностите за учење и работа при мојата едукација во ЛИВ Хоспитал беа добри.
Апаратурата беше меѓу најсоовремената. Персоналот беше многу љубезен и 
професионално доста спремен. Времето на едукацијата од 3 недели беше многу кратка 
и покрај добрите можности за да се аксептираат последните трендови посебно на 
лапараскопската хирургија. Што се однесува до роботичната хирургија во нашата 
земја уште не е експлорирана, со надеж дека во иднина ке се експлорира и ова поле.
Што се однесува до мојата едукација во ЛИВ Хоспитал мислам дека едукацијата треба
да трае околу два месеци за да можат да се абсорбираат сите нови трендови на 
лапараскопската и роботичната хирургија посебно на лапараскопскиот третман на
Morbus Obesitas како модерна болест. 


