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МЕНТОР:ДОЦ.Д-Р МУРАТ АКИЛДИЗ
КАБИНЕТ ЗА ЕНДОСКОПИЈА (ГАСТРОСКОПИЈА, 

КОЛОНОСКОПИЈА)

Во периодот од 01-
27.09.2013г преку
Министерство за
здравство на
Р.Македонија
престојував во
болницата Флоренс
Најтингел (Шишли), 
Истанбул, Р.Турска на
едукација за
гастроскопија и
интензивно лекување
под менторство на

Доц.д-р.Мурат
Акилдиз, 
гастроентерохепатоло
г, 

кој е истовремено еден
од докторите во тимот
за трансплантација на
хепар.



Групацијата Флоренс Најтингел основана 1989 г под телото
на Турската Кардиолошка фондација , како прва болница
за кардиоваскуларни болести во регионот.

Денес, со 4 општи болници, медицински центар, болница за
одржување настава и клиничко истражувачки центар, со
2500 мед.персонал и 700 доктори на медицина

-Истанбул ФН хоспитал
-ШИШЛИ ФН ХОСПИТАЛ
(300 кревети, 12 операциони сали)
- Гајретепе ФН хоспитал
-Кадикој ФН хоспитал
-Медицински центар Ѓоктурк ФН



ШИШЛИ ФН ХОСПИТАЛ
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ШИШЛИ ФН ХОСПИТАЛ
(300 кревети, 12 операциони сали) Истанбул ФН хоспитал



 Групацијата ФН е целосно посветена на
професионалниот развој на вработените преку
едукации и обуки –реномираниот Универзитет
Билим Истанбул, основан 1998г.кој има за цел да ги
обезбеди сите можности за едукација на млади
кадри, вклучувајќи интернационални студенти и
специјалисти по медицина кои се отворени за
истражување и иновации.

 Се вршат 30 000 операции секоја година, 
вклучувајќи 8000 ангиографии, 2000 инвазивни
срцеви интервенции, 2000 операции на срце
годишно, 2-3 трансплантации на црн дроб неделно
најчесто од жив донор и 10-12 транспантации на
стем клетки во месецот.



НОВИТЕТИ ВО РЕГИОНОТ, ЗА ПРВ ПАТ ВО НИВНИТЕ
КЛИНИКИ:

 Прва срцева стент процедура во регионот(1991)
 Прв ендоскопски третман на д.хернија во регионот(2002)
 Прва апликација на тотална диск протеза во регионот(2003)
 Прва роботска хирургија во регионот(2004)
 Прв центар за мозочен удар во регионот како приватна болница(2004)
 Прва Роботска радикална простатектомија реализирана во Турција (2005)
 Прв сеопфатен центар за канцер&Апликација на интензитет-модулирана

радиотерапија ИМРТ во регионот(2007)
 Прва задна ресекција на сколиоза на рбетен столб во регионот(2010)
 Прва трансплантација на срце во Турција како приватна болница (2011)
 Прва операција на целосно вештачко срце во Турција воедно 21-ва во

светот(2011)
 Прво видеофлуороскопско отстранување на мозочен тумор во регионот

(2011)
 За прв пат “Gamma Knife Elektra Perfextion” третман во Турција

(2012)



ЗАПОЗНАВАЊЕ СО:
 Организација на работата
 Хиерархиската поставеност во работењето
 Коректно и колегијално однесување на медицинскиот персонал
 Компјутерски внес на пациентите при нивна посета во амбулантскиот дел, со внесување

на сите потребни иследувања (лабораториски, радиолошки, ендоскопски и сл.)

 Водење на комплет медицинска документација( историја на болеста) со секојдневно
декурзирање на пациентот во компјутерски систем

 Присуствување на утрински визити кај хоспиталните пациенти , со мое активно учество
при потреба за ординирање на антимикробна терапија

 Прифаќање на итен случај, негова обработка и транспорт до соодветен оддел
 Присуствување на состаноци каде се реферираат интересни случаи( во конкретен случај

пациенти за трансплантација на хепар) каде е присутен целокупниот тим на лекари кои ја
изведуваат оваа сложена хируршка интервенција

(Нашиот ФЗО има склучено договор со оваа институција за трансплантација на хепар и
за пациенти од Р.македонија , во периодот додека престојував беа реферирани двајца
пациенти од нашата земја , кај едниот веќе беше направена оваа интервенција, а другиот
се подготвуваше)



ВЛЕЗ КОН ПОЛИКЛИНИЧКИ ДЕЛ



ПУНКТ ЗА НАЈАВА НА ПАЦИЕНТ



ЧЕКАЛНА СО ПУНКТ ЗА НАЈАВА



ЧЕКАЛНА



ЕНДОСКОПИЈА

 Ендоскопските интервенции – гастроскопија за што
и во суштина бев пратена на едукација се изведуваа
секојдневно во кабинетот за ендоскопија, лоциран во
поликлиничкиот дел на одделот за
гастроентерохепатологија.

 Бројот на интервенции се движеше од 5-12 дневно ( 
гастроскопија ,колоноскопија).



ГАСТРОСКОПИЈАТА И КОЛОНОСКОПИЈАТА СЕ ИЗВЕДУВААТ ПОСЛЕ
ПРЕТХОДНА ПРИПРЕМА И ОБРАБОТКА НА ПАЦИЕНТОТ:

 Земање на анамнестички податоци од страна на сестрата( посебно фармаколошка)
 Поставување на венски пристап
 Поставување на пациентот под кислородна терапија ( со назална маска)
 Следење на срцева акција и кислородна сатурација на монитор
 Седирање на пациентот со Дормикум, Пропофол ( со што се избегнуваат сите

нелагодности кај пациентот од самата интервенција – страв, болка, ждригање ) а на
лекарот кој ја изведува интервенцијата му е овозможена подбезбедна интервенција, како и
евалуација

 Секоја интервенција се снима со видеокамера ( ова веке е пропишано и од страна на
Министерството за здравство на Р.Македонија и се воведува во сите институции каде се
вршат ендоскопски иследувања) , се добива видеоснимка која се користи за издавање на
печатен документ со исечоци –слики од промените , или од нормалниот дел на желудник, 
колон и сл., истите се користат за едукација на млади кадри .

 Се користат доста помошни инструменти( сет за биосија) за еднократна употреба
 Дезинфекција на апаратите се одвива по посебен протокол (во специјализирана машина за

дезинфекција на ендоскопски апарати), пропишан од страна на комисија за
интрахоспитални ифекции



ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ





МЕДИЦИНСКИ ИЗВЕШТАЈ ОД
КОЛОНОСКОПИЈА



МЕДИЦИНСКИ ИЗВЕШТАЈ ОД
ГАСТРОСКОПИЈА



ЕНДОСКОПСКИ КАБЕНЕТ, ПРОСТОРИЈА ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА НА

ЕНДОСКОПИ



ПРОСТОРИЈА И ОПРЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА НА ЕНДОСКОПИ



ПРОТОКОЛИ ЗА МИЕЊЕ НА РАЦЕ,  
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, КОРИСТЕЊЕ НА

ДЕЗИНФЕКЦИОНИ СРЕДСТВА



БОЛНИЧКА СОБА ЗА ПРИПРЕМА И ПРЕСТОЈ НА
ПАЦИЕНТ ПО ИЗВРШЕНА ЕНДОСКОПСКА

ИНТЕРВЕНЦИЈА



САНИТАРЕН ЧВОР
( ВО СКЛОП НА БОЛНИЧКА СОБА)



РАБОТНИОТ ТИМ ВО КАБИНЕТ ЗА
ЕНДОСКОПИЈА



ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ



 Од изложеново, еден добар дел се применува и во
нашата институција. 

 Се надевам дека со оваа презентација , како и
презентациите од сите колеги кои имале или ќе
имаат стручен престој во друга институција,  со
користењето на медицина базирана на докази, ке се
вметнат некои позитивни постапки во нашите идни
протоколи.

 http://www.youtube.com/watch?v=oyjCLmfUq-0



ИСТАНБУЛ
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