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Вовед

Обуката, во склоп на Владината програма за едукација на лекари специјалисти,
при Втората Интерна Клиника во Токуда Болница Софија, се одвиваше во период од
05.10.2015 година до 23.10.2015 година. Истата беше на тема базичен ултразвук на
абдомен , под менторство на Др. Радин Цонев, кој е Началник на одделот за
гастроентерохепатологија. Токуда Болница Софија е дел од Токушкаи Медицинската
Корпорација, која има преку 280 болници во Јапонија.



Текот на обуката

Обуката започна по еднодневното запознавање со составот и организацијата на болницата,
мерки за заштита во вондредни услови. Истата се одвиваше во ЕХО кабинетот при
интерната клиника како во кабинетот при амбулантите.



Фибро-полицистична дегенерација на хепар, кај 47 годишна пациентка, која се 
оплакува на постојана неудобност под ДРЛ



Choledocholithiasis



Дилатиран жолчен канал од цистична малформација



Покрај базичното ЕХО присуствував на изведување на ЕХО на абдомен со
контраст, како и на интервенции под ЕХО и тоа на хепатална и панкреатична пункциона
биопсија, евакуација на асцитна течност(полилобуларна).

Haemangioma hepatis



Во ЕХО кабинетоt при амбулантите следев и ЕХО на тиреоидea како и на УГТ.
Секоја среда присуствував на главната визита на ГЕХ при Втората Интерна Клиника и се
запознав со начинот на работа и организација на истата .

Полицистичен бубрег



Заклучоци/Научени лекции

Престојот во Болница Токуда ми овозможи да стекнам нови сознанија и искуства во
дијагностика и третман на првенствено гастроентерохепатолошки заболувања.

Посебен впечаток ми остави тимската работа на гастроентерохепатолошкиот оддел,
како и достоинствениот однос пациент- лекар т.е. медицински персонал.

Со обуката за ултразвук на абдомен како најевтина и најчесто користена метода
(неинвазивна или инвазивна) се стекнав со базични знаења кои се применливи во ЕХО
кабинетот на УК Токсикологија
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