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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЉУБЉАНА

• УКЦЛ  претставува врвна јавна здравствена 
институција во Република Словенија која 
обезбедува врвна здравствена заштита и нега 
и ги  згрижува најтешките пациенти од целата 
земја.

• За ментор во текот на мојот едукативен 
престој на гинеколошкото одделение   за 
едукација за лапараскопска хирургија ми беше  
одредн  ценетиот Доц Др Борут КОбал.





УКЦ - ЉУБЉАНА



• Клинички  центар Љубљана е најголема  
јавна здравствена установа во Р Словенија 
и една од најголемите во Средна Европа,со 
околу 6000 вработени и околу 2000 
болнички кревети. УКЦ Љубљана е 
формиран бо 1975год. Во 2011 е изведена 
првата операција на која асистирал робот, 
изведена на одделот за кардиоваскуларна 
хирургија.



КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
• Составена од три составни делови-
• 1.Гинеколошко одделение
• 2.Акушерско одделение
• 3.Репродуктивно одделение
• На вториот спрат на клиниката се наоѓа гинеколошкото 

одделение, со два оддела поврзани меѓу себе. Одделот 
располага со три операциони сали од кои две големи и 
една помала операцина сала каде се работеа помали 
операции и интервенции, сите три опремени со 
најсовремана апаратура.. Секојдневно  се изведуваа 10-
15 операции, и во најголем процент лапараскопски 
операции, и вагинални и абдоминални отворени 
операции. Месечно  се изведубаа250-350 операции.







Основи на Лапараскопијата во 
Гинекологија.

• Модерната ендоскопија  има големо значење во 
лекувањето на гинеколошките болни, како за 
дијагностицирање така и за лекување по хируршки 
пат. Во гинеколошката дијагностика од посебно 
значење ендоскопијата како метода најде примена 
уште од шеесете години. Со воведување на 
лапараскопијата како минимална инвазивна 
оперативна техника се намалува бројот на 
оперативните денови, заштедени се огромни 
финански средства, закрепнувањето на пациентите 
е многу побрзо и многу подобро во однос на 
класичната оперативна техника. Во гинекологијата 
ендоскопијата како метода е широко прифатена.





Технички лапароскопот 
го сочинуваат-

1.Систем за стварање и 
пренос на видеослики

2.Систем за стварање и 
одржување на 
пнеумоперитонеум

3. Основни 
лалароскопски 
инструменти



Лапараскопски операции
• На гинеколошката клиника при 

УКЦ Љубљана секојдневно се 
изведуваа повеќе 
лапараскопски и 
хистероскопски операциич-
Лапараскопска стерилизација 
на јацеводите,лапараскопска 
аднекцектомија,лапарскопска 
екстирпација на оваријални и 
параоваријални 
цисти.супрацервицална и 
тоталналапараскопска 
хистеректомиа,лапараскопска 
миомектомиа,ЛАВХ,тотална 
лапараскопска хистеректомија 
со лимфаденектомија.









Цел на едукацијата

• Цел на  мојата едукација на Гинеколошкото 
одделение при УКЦ Љубљана беше 
запознавање со техниките на изведување на 
основните лапараскопски операции . Ос прв 
ден на едукацијата бев вклучена  во 
оперативниот програм  како втор и прв 
асистент, на сите операции а посебно на 
ендоскопски изведените операции. Имав 
можност да вежбам на симулатори за 
основните лапараскопски техники и и техника 
на сутурирање во симулацискиот центар.





Заклучоци

• Во тек на едукативниот престој ги совладав 
техниките на изведување на основни 
лапараскопски операции, како и 
сутурирање при лапараскопските операции 
во гинекологијата.Сметам дека и понатаму  
да се едуцирам со цел усовршување на 
оперативните техники при лапараскопските 
операции, ке се потрудам моето стекнато 
знаење да го пренесам  на помладите 
колеги.
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