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Во болницата Токуда уште кога пристигнав бев пријатно изненадена 

од приемот и љубезноста како и пријатниот однос на вработените во

болницата ме запознаа со редот,организацијата и функционалноста на 

болницата.Одржаа предавање за заштита при работа на која се

посветува големо внимание.Потоа бев распоредена на одделот за 

Неврологија и Неврофизиологија (ЕМГ,ЕЕГ) каде и таму се запознав со

редот и принципите на одделението.



На одделот за неврологија јас како медицинска сестра секојдневно 

присуствував на визита во болничките соби каде се согледуваше 

состојбата на болните, терапијата и медицинските процедури кои се 

направени и кои треба да се направат.Потоа следуваше подготовка 

на терапијата од страна на медицинските сестри и нивна апликација 

и нега на болни на болните како во интензивната нега така и во 

општиот дел на одделението.На овој оддел се лекуваат пациенти со 

заболување на централен нервен систем како и болести на 

периферен нервен систем.За кои се прави дијагностички 

испитувања за одделот на неврофизиологија.На електромиографија 

се дијагностицираат и потврдуваат заболувања на периферен 

нервен систем.Се испитуваат нервите и мускулите каде се оценува 

брзината на спроведување на импулсите преку нервите, за лезијата 

ако е неврогена дали е дистална или проксимална, дали се работи 

за свежа или постара лезија,за делумна или парцијална.Се 

испитуваат и повеќе мускули каде се согледува мускулна атрофија 

при разни заболувања.Така при оваа обука како медицинска сестра 

имав можност да видам за техничкиот дел за поставување на 

површински електроди како и стимулација што се спроведува кај 

голем број на заболувања како полинеуропатија, дијабетика, лезија 

на перонеус, дискус хернија како и детектирање на Х рефлекс и Ф 

одговор.







Покрај електромиографските испитувања на екстремитети се 

правеа испитувања при заболувања на фацијалните нерви како 

периферна пареза при што беше правен блинк рефлекс.



Освен на ЕМГ испитувања присуствував и на 
електроенцефалографски испитувања на главата во која посебно 
значење имаше подготовката и снимањето на пациентот како и 
интерпретација на снимката.

ЕЕГ претставува биоелектрична активност на мозокот при што 
снимката може да биде уредна или патолошка.Ова снимање се 
индицира кај пациенти каде има сомневање за заболување на 
Епилепсија,Повреди на мозок,Главоболки, Тумори на мозок и други 
невролошки заболувања на мозокот.

Во тек на едукцијата ЕЕГ снимање се направи кај пациент со 
епилептичен статус и кај кој секојдневно се правеше ЕЕГ за да се 
следи активноста на мозокот.Во тек на едукацијата видов и снимање 
ЕЕГ на пациенти во детска возраст.



При ЕЕГ снимањето редоследот на методите за активација 

беа спроведувани во поинаков тек (блокирање на очи, 

фотостимулација, хипервентилација).

Освен на овие дијагностички методи присуствував на методи 

на евоцирани потенцијали.Овие методи се примениваат при 

дијагностицирање на заболување на вестибуларно аудитивен 

апарат, сензомоторен апарат и офтамолошки каде ја видов 

техниката за поставување на методите на скалпот на главата 

како и интерпретација на самата снимка од страна на лекатот.



Во период од 11-05-2014 до 06-06-2014 при посета и престој во

болницата Токуда се стекнав со стручно знаење кое го поседуваат и ми го

пренесоа стручниот тим од сестри и лекари на одделот неврологија со 

неврофизиологија што ми претставува големо задоволство и голема 

благодарност на овој стручен тим. 

Но посебна благодарност до Министерство за здравство кое ми овозможи  да 

ја посетам болницата Токуда каде се стекнав со нови знаења и техники од 

областа на неврофизиологијата (ЕМГ, ЕЕГ). Можноста е многу голема да овие

знаења што ги стекнав ги применам на моето работно место во ГОБ 8ми 

Септември. Посебна почит кон Министерство за здравство како и кон 

институцијата во која работам во ГОБ 8ми Септември која ми овозможи да се 

стекнам со стручно знаење од друга стручна здравствена организација 

болница Токуда.

Дата:19-06-2014

Скопје                                                                   Бошковска Лакица 
медицинска сестра на Неврологија 
ГОБ 8ми Септември Скопје


