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Ендоскопско иследување на 

проксималниот дел од 

гастроинтестиналниот тракт



� Иако првичното барање за доедукација беше од областа на

педијатриската пулмологија и бронхологија – ендскопија, од Деканатот на
Универзитетската Болница ÇAPA CERRAHPAŞA – Истанбул бев

распределена на одделот за Гастроентерохапатологија и нутриција.

� Во Одделот за детска Gastro-Hepatologija и Nutricia, мојата работа беше 
под менторство на:

• Проф.Д-р Özlem Durmaz

• Доц.Д-р M.Serdar Catez



� Покрај останатите  иследувања кои се изведуваа на овој оддел 
– Гастро,хепатологија и нутриција, како  рутински  се изведуваат  
и ендоскопски иследувања на гастроинтестиналниот тракт. 

� Во  секодневната  пракса во нашата установа – Институт за 
Белодробни заболувања кај децата ,Козле,  се среќаваме со 
болести на респираторниот  тракт кои се тесно поврзани со 
одредени состојби  кои ги има на ниво на гастроинтестиналниот  
тракт. 



� Ненавременото нивно откривање,одн. непревземањето на 
соодветни мерки за  нивен третман во голема мера 
допринесуваат за развој на трајно оштетување на белите 
дробови,како и развој на хроницитет.

� Од овие причини сметам дека ендоскопското иследување на 
проксималниот дел од гастроинтестиналниот тракт ќе 
допринесе за разјаснување на причините на одредени 
здравствени сосотјби кај децата, а би оневозмозило развој на 
трајно оштетување на белите дробови.



� Присуствувајќи  на ендоскопките интервенции  се запознав со 
техниката на нивното изведување,  потребната апаратура, 
како и со најчестите ендоскопки наоди.

� Во исто време имав можност да направам компаративна 
анализа на припремата на пациентите за изведување на 
ендоскопската интервенција,  медикаментите кои се 
неопходни за изведување на процедурата,  со соодветните 
процедури кои се применуваат во нашата установа за 
реализација на ендоскопски иследувања на дишното стебло.





� Во Институтот за белодробни заболувања кај децата 
бронхоскопијата како рутинска инвестигациска метода се 
изведува повеке од педесетина години. 

� Во овој период најголем дел од апаратурата веќе е набавен, 
како и компатибилен со евентуално набавување на нови 
апарати. 

� Доколку се одлучи да се воведе ендоскопијата на езофагусот 
,би ни била потребна следната апаратура



Дополнително  потребна апаратура 

� 2 ендоскопи соодветни за возраста
- еден за пациенти со телесна тежина под 5 килограми и      
- еден за пациенти со телесна тежина над 5 килограми).  

� Во исто време има потреба од компјутер со соодветна 
програма која ќе ни послужи за обработка и 
документирање на снимените ендоскопски наоди.





Во прилог неколку докуентирани известаи кои најдобро ја илустрираат методата, 
односно ендоскопските наоди.







Заклучоци/Научени лекции

� Се надевам дека ќе имам можност

да имплементирам во нашата пракса она што имав

можност да се го опсервирам,како и да се
едуцирам во Универзитетската Болница

– ÇAPA CERRAHPAŞA во Истанбул.

Прим.др.И.Лазаревска


