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ISTORIJAT  ZA BOLNICATA Bambino Gesù -
RIM, ITALIJA

• БАМБИНО Gesù е најголемaта педијатриска болница и 
истражувачки центар во Европа, која има конекција со 
водечките меѓународни центри во светот.

• Болницата има персонал од речиси 2.600 лица 
вклучувајќи лекари, научници, медицински сестри, 
техничари и клинички канцеларија на персоналот.

• Обезбедува сеопфатна и високо-квалитетна здравствена 
заштита за повеќе од 1 милион здравствени услуги 
секоја година на деца и адолесценти од целиот свет.

• Болницата БАМБИНО Gesù е позната како болница за 
деца и болница на Папата.



ISTORIJAT  ZA BOLNICATA Bambino Gesù -
RIM, ITALIJA

• Болницата е дизајнирана "детето да биде во 
центарот", за сите оние деца кои се наоѓаат, не по 
свој избор,  туку  по случајни околности да 
престојуваат дел од својот живот во болницата.Ова 
е причината зошто БАМБИНО Gesù нуди вистински 
“добредојде третман", кој вклучува врвна 
медицинина, како и голем број на услуги: 
гостопримство, хотелско сместување, соби за 
играње, соби за релаксирање на мајките, културно-
лингвистичка медијатори и социјални работници. 



ISTORIJAT  ZA BOLNICATA Bambino Gesù -
RIM, ITALIJA

• Болницата е основана во 1869 година со акт на 
љубов од страна на семејството Salviati. 
Се започнало од една соба со четири кревети, која 
со текот на годините и благодарение на напорите на 
илјадници вработени, станува врвна медицинска 
институција,  сопственост на Светата Столица 
Ватикан.

• Болницата постојано обезбедува континуирано 
подобрување на дијагностиката и лекувањето нови 
методи поддржани од научни истражувања, со цел 
да се постигне повисоко ниво на услуга.



Факти и бројки

Бројките подолу претставуваат 365 дена работа со најмладите пациенти децата, 
и се она што се случува секојдневно во Ospedale Pediatrico Bambino Gesù :

607          кревети

40            специјалности

27.000     хоспитализации

83.000     амбулантно процедури

352.000   амбулантски посети

1.139.450 клинички посети

71.000      итни случаи 

25.000      хируршки процедури



Факти и бројки

Трансплантации

247 трансплантација насрце и белите дробови од 1986 до денес

257 трансплантации на бубрег од 1993 до денес

72 трансплантации на црн дроб од 2008 до денес

140 Трансплантација на коскена срцевина

30 Трансплантација  на корнеа 

Прва трансплантација на црево во 2010 година



View from Hospital!



Едукација
Во текот на мојата едукација , имав можност активно да бидам 
вклучен во околу 300 различни интервенции на деца од 
различни возрасни групи од различни  оддели на Болницата
"Bambino Gesù" , и тоа од одделот за абдоминална и 
ендоскопска хирургија, неонатална хирургија, општа и 
торакална хирургија, урологија, пластична хирургија, траума и 
ортопедска хирургија и др.

Работев со одлични хирурзи, големи учители, како и големи 
ментори.
Научив  како се менаџира различна патологија  во детската 
хирургија, што значи совршеност во грижата за пациентот и 
клиничката обука.





Заклучоци
• Во текот на мојот престој од три месеци на одделот за 

ендоскопска абдоминална хирургија, под менторство на 
Prof.Dr.Luigi Da’ll Oglio детски ендоскопски хирург, бев 
активно вклучен кај интервенции на деца од различни 
возрасни групи и тоа операции од ендоскопска 
дигестивна хирургија од различна патологија, 
вклучувајќи стратегија и третман на воспалителна 
болест на цревата како улцерозен колитис, стеноза на 
хранопроводот по езофагеална атрезија, 
гастроезофагеален рефлукс и вршење Nissen 
фундупликација лапароскопски, третман на 
Hirschsprung болест трансанално, перианалниот апсцес 
и многу други операции на абдоменот од различна 
патологија.



Заклучоци
Во текот на едукацијата ги посетив сите оддели и бев 

активно вклучен со асистенции на повеќе операции и тоа :
• операции во неонатална хирургија, езофагеална атрезија 

со трахеоезофагеална фистула long gap, малформации на 
белите дробови лобектомија, клоакална малформација, и 
други,

• уролошки операции –пиелопластика при стеноза на 
уретеропиелитичен спој, стриктура на уретрата, 
позиционирање на JJ sondage, хипоспадија, екстрофија на 
мочен меур,

• пластична хирургија - palatoshisis (изведени од светски 
познат Проф. Sommerland Bian Clive од Велика 
Британија како гостин на болницата), билатерална 
мастектомија поради гинекомастија, бенигни и малигни 
тумори на кожата,реконструктивна хирургија после траума 
и друго.



Заклучоци

• трауматологија и ортопедија- фрактури на 
подлактица, фрактури шака, фрактури 
надлактица како и фрактури на фемур, 
епифизиолизи на фемур, конгенитални 
аномалии на стопало, и друго.

• општа и торакална хирургија-различна 
онколошка патологија,  торакална тумори на 
ѕидот и белите дробови изведени минимално 
инвазивно и торакоскопски, тумори во 
абдоменот од различно потекло и сл.



Заклучоци

• За време на мојот престој имав можност да видам  
комплетен менаџмент на трансплантација на црниот 
дроб(експлантација од донор лапароскопски) и два 
случаи на трансплантација на бубрег.

• Исто така присуствував на околу 50 интервенции од 
област интервентна ендоскопија- горна ендоскопија, 
колоноскопија, исто така и ERCP, видео капсула, 
PEG (перкутана ендоскопска гастростома) и 
аноректалните ултрасонографија.



Заклучоци
• За време на мојот престој присуствував на два 

конгреси :
Првиот за воспалителна болест на цревата
"Malatie inflamatorie dell’ Intestino" –

Roma, 7-8 November 2014
Вториот за трансплантација на црниот дроб, 
"Colestasi neonatale e trapianto di fegato

pediatrico“
Roma, 5-6 December 2014

• Како и неколку презентации во болницата.



УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ



БЛАГОДАРНОСТ!
• Изразувам посебна Благодарност до Министерството 

за Здравство на Р.Македонија што ми ја даде 
можноста да бидем дел од овој едукативен процес за да 
се стекнам со нови вештини и техники, и секако 
Благодарност до Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
што ми овозможија пријатен и успешен престој во 
болницата.

• Се надевам дека соработката меѓу Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù и Министерството за Здравство на 
Р.Македонија ќе продолжи и понатаму, бидејќи на тој 
начин сето она што е научено ќе биде имплементирано, 
сите вештини и техники ќе бидат соодветно и несебично 
пренесени на моите колеги и соработници.
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