
Извештај  од едукацијата во Токуда Болница 

–Софија, Република Бугарија

Градска општа болница „8 септември“ - Скопје

Токуда Болница –Софија, Република Бугарија

Д-р Владимир Миновски

11.06.2014



Почеток на едукацијата на 

27 јануари, 2014 година -

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МИНИИНВАЗИВНА  И 

ЛАПАРАСКОПСКА ХИРУРГИЈА
проф. Др. Владимир Димов и др. Јавор Дренски.



I.недела –
период од 27.01.2014 година (понеделник) до 31.01.2014 

година (петок)

1. Запознање со  организацијата и работата на 

Одделението за миниинвазивна хирургија и со 

операционите сали. 

2. Запознавање со апаратурата и инструментариумот 

за изведување на лапараскопски - миниинвазивни  

операции.



II.недела –
период од 03.02.2014 година (понеделник) до 07.02.2014 

година (петок)

1. Запознавање со изведувањето 

на дијагностичката  ендоскопија 

на дигестивниот тракт 

2. Запознавање со можностите на  

ERCP апаратурата и изведување 

на процедурите. 



III.недела –
период од 10.02.2014 година (понеделник) до 14.02.2014 

година (петок)

1. Запознање и асистирање на лапараскопска 

cholecystectomija. 

2. Присуство на тотална gastrectomia изведена 

лапараскопски, која се уште кај нас не се работи.



IV.недела –
период од 17.02.2014 година (понеделник) до 21.02.2014 

година (петок)

1. Присуство и асистенција на лапараскопска 

apendectomia. 

Оваа метода за мене е ново искуство бидејќи 

досега не сум работел по неа.



V.недела –
период од 24.02.2014 година (понеделник) до 28.02.2014 

година (петок)

1. Присуство и асистенција на лапараскопски 

операции – hernioplastici. 

За мене  оваа метода исто така е ново искуство.



VI.недела –
период од 03.03.2014 година (понеделник) до 07.03.2014 

година (петок)

1. Присуствo на операции од доменот на 

аноректaлната хирургија

2. Ресекција на дебело црево која за мене е ново 

искуство.



VII.недела –
период од 10.03.2014 година (понеделник) до 14.03.2014 

година (петок)

1. Присуство на ендоскопско лекување на камења во 

жолчните патишта-холедохолитијаза. 

Оваа метода кај нас обично ја прават 

интернистите, па затоа и ова беше ново искуство 

за мене. 



VIII.недела –
недела – период од 17.03.2014 година (понеделник) до 

25.03.2014 година (вторник)

1. Присуство и асистенција на лапароскопија



Заклучоци

1. На 25.03.2014 ни беа врачени сертификатите за успешно 

изведување на обуката.

Сакам да додадам дека ова 

беше уште едно искуство и 

запознавање со 

достигнувања во модерната 

медицина, кое сметам дека 

ке допринесе во 

подобрување на резултатите 

во мојата работа.

Искрено Ви се 

заблагодарувам, што ми 

овозможивте да прстојувам 

во една клиника од таков 

ранг и за мене беше ново 

искуство во следењето на 

современите тенденции во 

хирургијата, особено во 

миниинвазивната хирургија.

Др. Владимир Миновски


