
Во периодот од 04.03.2015 до 04.04.2015 обавив

обука во ендоскопскиот тренинг центар

Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Рим   - Италија



" AGOSTINO GEMELLI "







топол ходник

поврзаност  на  клиниките  со  топол  ходник





Во светот има15 ендоскопски тренинг центри еден од нив е и 
AGOSTINO GEMELLI . Редовно се одржуваат курсеви за 

ендоскописти ( сестри и лекари ).Интервенциите се изведуваат нa 
прасиња.



Ендоскопија со хирургија се состои од 8 ендоскопски сали 
ehogastroskopia 1; gastroduodenoskopia 2; colonoskopia 2; RCP 1; 
bronchoskopia 1; histeroskopia 1;.



чекална за преглед



чекални за ендоскопиа



гардероба за пациенти



ендоскопските сали се со комплетен 
мониторинг



потрошен материјал за една употреба и веш има во 
доволни количини



со суфистицирани ендоскопи се изведуваат комплицирани 
хируршки интервенции со комплетна анестезиолошка 
екипа и апаратура ( респиратор , дефибрилатор )



Се 
користат 
ендоскопи  
PENTAX и 
OLIMPUS

аспираторите се 
за една 

употреба





Ecocain 10% Nebulizzatore 
Molteni
локален анестетик



формалин ехо гел

ехо гел во туба за полесна 
апликација на ендоскопот



како премeдикација се користи
интрaвенски спазмолитик - Buscopan®



интрaвенски анестетик кој го аплицира
медицинска сестра

Petidina Midazolam



интравенски анестетик кој задолжително го 
аплицира анестезиолог

XYLOCAINE                          PROPOFOL



Антидот на
анестетикот



за секоја медицинска интервенција како и 
ендоскопија се препорачува да се користат 
ракавици со гел кој се фиксираат за раката



припрема на ендоскоп
Од првиот ден на едукацијата колегите 
ми го објаснија начинот и постапката 

на работните задачи во ендоскопските 
сали и комплетно бев ангажирана во 

секоја интервенција



проверка пред интервенција



Припрема на пациент  



Асистирање при интервенција



Земање биопсија



Замање  биопсија



Recovery room



Recovery room



Просторија за дезинфекција на
колоноскопи



Стерилизација се врши
машински



Ендоскопите се чуваат во соодветни ормани



Орманите се отвараат со картичка



После секоја интервeнција се
врши дезинфекција со

варакина која ја имаат во
форма на шумливи таблети



Селектирање на отпад и веш



Гардероба и тоалет на персонал



Кујна за пресонал



Бифе   и  ресторан



Flaminija beli       нашиот ментор



Персоналот на ендоскопскиот кабинет



Благодарност до персоналот на

" AGOSTINO GEMELLI "   

за успешната соработка



Презентацијата ја изработил

Даница Бошкоска

висока медицинска сестра

Вработена во

Клиниката за

Инфективни болести
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