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• Имав чест и задоволство четири недели од 
мојата едукација за гастроскопија да ја 
поминам во болница која има големо 
реноме и претставува една од 
најпрестижните центри за 
Гастроентерохепатологија во Турција.

• Раководител на одделот за ГЕХ е 
Prof.Dr.Ertugrul, а на ендоскопскиот оддел 
Doc.Dr.E.Oztas



• Во одделот за ендоскопија имаше 6 сали од 
кои 2 без резервирани за гастроскопија а во 
др.4 се работеа колоноскопии.

• Интервенциите се работеа со и без 
анестезија

• Освен дијагностички процедури се работеа 
и многу посложени интервенции

•



• -биопсии
• -полипектомии
• -склерозации со аргон
• -лигации на варикси
• -клипсирања
• -субмукозни ресекции
• -бужирања(решавање на стенози)
• -екстирпации на билијарни стентови
• -поставување на назо-гастрични сонди....





Впечатоци

• Организираност на работата, 
професионалност, работа со најсовремени 
апарати, можност за едукација, хигиена на 
високо ниво

• Беше големо искуство да се присуствува и 
учествува во работата со врвни колеги кои  
несебично се трудат да пренесат колку што 
можат повеке од нивното знаење и каде 
што се пратат најновите трендови во 
современата медицина.

•



Едукација од областа на 
гастроскопија II

• Клиничка Болница Токуда

Софија, Бугарија

06.06-24.06.2016



• Во болницата Токуда поминав 3 недели на 
Ендоскопскиот оддел

• Др.П.Караѓозов беше шеф на истиот и 
заедно со неговиот тим поминав 
квалитетен престој на ендоскопскиот 
оддел.

• Имав можност да се запознаам со работата 
на одделот за ендоскопија и да видам 
многу нови методи.



• Се работи во две сали, со и без анестезија, 
како амбулантски така и на 
хоспитализирани пациенти.

• Добра организација, тимска работа, 
можност за едукација, работа и на помлад 
кадар- специјализанти. 





• Се работи со 
најсовремени апарати, 
со одлични услови за 
работа, добра 
организираност и 
просторна поставеност 
на чист и нечист дел 
во ендоскопскиот 
оддел.



• Овие едукации имаа за цел да се вратиме 
побогати, со нови знаења, со цел да 
примениме нешто ново и на нашите 
работни места а воедно и да се стремиме 
барем малку од тоа што е врвна медицина 
да спроведеме и кај нас.

• Овде не престанува нашето учење, туку 
претставува поттик и понатаму да 
продолжиме за да бидеме во чекор со 
новите трендови.


