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Обукате беше спроведена на одделот за ГЕХ и
Пулмологија-при Втора интерна клиника, под
менторство на проф.Др.Стоинов, едукатор
Спец. Гастроентерохепатолог П.Караѓозоф

 Од 20 април 2015 год до 15 Мај 2015 год
 Ендоскопски оддел под раководство на 

Др.П.Караѓозоф 
 Абдоминален ултразвук со неинвазивна и 

инвазивна дијагностика под раководство на 
Др.Цонев



Ендоскопски оддел
Во ендоскопскиот оддел се изедуваа сите гастроскопски- ендоскопски процедури за

дијагностика и тераписки примени ( дијагностика и биопсија на промени во
хранопровод,желудник, дванаесетпалачно црево) третман ан акутни
горнодигестивни крварења со клипсирање инфилтрација со адреналин.Исто така
се изведуваше и колоноскопија со сите придружни интервентни постапки (
полипектомии, биопсии, мукозни ресекции..) . Се изведуваа ЕРЦП во соработа со
анестезиолошки тим –решавање на опструктивен ктерус, стентирања на
д.холедохус кај бенигни и малигни состојби на панкреас кои вршат опструкција на
д.холедохус, дијагностички ЕРЦП...

 Во текот на престојот присуство  и асистирање при:
 Повеќе од 90 гастроскопии со:

-биопсии, полипектомии
-третман на акутно горнодигестивно крварење
-балондилатација на езофагус
-стентирање на езофагус, лигатура на варикси на езофагус

 Повеќе од 60 колоноскопии со:
-биопсии, полипектомии, мукозни ресекции

 Повеќе од 15 ЕРЦП со екстракција на холедохолитијаза, стентирања на д.холедохус, ПТЦД



Ендоскопски оддел – гастроскопија колоноскопија ( најчесто 
изведувани под анестезија на пациентот) 



Гастроскопија
Ca ventriculi – гастроскопија со биопсија
акутно горнодигестивно крварење  со клипсирање
Балондилатација на езофагус при ахалазија, секундарни стенози поради 
карцином на езофагус или медијастинум и секундарни стенози поради 
корозивни оштетувања- интоксикации 



ERCP-ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија која се користи 
за дијагностика и терапевтски пристап кај опструктивен иктерус.Најчесто 
поради холедохолитијаза, секундарни промени кои прават компресија и 
опструкција или стеноза на д. Холедохус.



ERCP- во операциона сала под општа анестезија 
1-папилотомија кај холедохолитијаза
2-ревизија на клипсирање кај акутно горно дигестивно крварење
PTHC—перкутана трансхепатична холангиодренажа ( кај опструкции на  ж. 
Патишта кои неможат да бидат отстранети или решени со  ERCP



Екстракција на калкул од холедох со ERCP кај холедохолитијаза 
со секундарен панкреатит и поставување на стент во 
панкреасен канал и во д. Холедохус 



Акутно горнодигестивно крварење – итен ендоскопски  
третман ( клипсирање) со стаза на крварењето



Абдоминален ултразвук со 
инвазивна дијагностика
Абдоминалниот ултразвук најевтина , наједноставна и најчесто

користена за дијагностика и скрининг на промени на
органите во абдоминалната празнина .Со помош на слепа
биопсија и насочена биопсија на црниот дроб и промени во
абдоминалната празнина овозможено е и хистопатолошко
докажување на видот на промените и следење на
хроничните болести на црниот дроб

 Присуство  и асистенција при повеќе од 40 дијагностички  
ултразвук на бдомен 

 Присуство , асистенција и детално едуциран од страна  на 
Др. Цонев за слепа биопсија на црн дроб ( повеќе од 10 слепи 
биопсии ) 

 Присуство и асистенција при повеќе од 10 насочени биопсии 
на секундарни промени на црн дроб под абдоминален 
ултразвук



Оддел за абдоминален ултразвук
Ултразвук на абдомен со контраст-хепатални промени-
диференцијално дијагностички



Слепа биопсија на црн дроб- за следење на дифузни 
заболувања на црниот дроб( алкохолна болест, хронични 
пепатити,компензирана цироза, нејасна хепатомегалија)



Насочена биопсија на црн дроб под абдоминален ултразвук
Најчесто се користи кај солидни промени на црниот дроб за 
хистопатолошко докажување на нивното потекло, исто така и за 
следење на хронични заболувања  и нивниот третман



Асцит
 Насобирање на поголема количина на слободна 

течност во абдоминалната празнина
 Најчеста причина е цироза на црниот дроб , акутно 

црнодробно попуштање, карцином во 
абдоминалната празнина , срцево попуштање, 
нефротски синдром, нарушувања на панкреасот. 



Хроничен третман  на асцит кај декомпензирана хепатална цироза-
поставување на силиконски катетер преку кој со едукација 
пациентот во домашни услови самостојно прави  секојдневна 
дренажа на асцитот 



 Обуката беше успешно спроведена, со усовршување 
и оспособување за дијагностичка и терапевтска 
горнодигестивна ендоскопија, абдоминален 
ултразвук како за неинвазивна така и за инвазивна 
дијагностика под абдоминален ултразвук 

 Во текот на престојот на одделот за ГЕХ активно
бев запознаен со најновите пристапи и
терапевтски можости за лекување на
Гастроентерохепатолошките заболувања.



Тимската работа ги дава најдобрите успеси  и ги совладува и 
најголемите препреки  во третманот и на најсложените 

пациенти
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