
 Врз основа на  Решението и Договорот за обука и едукација на 

Министерството за Здравство на Република Македонија број 07-7261/1 од 

01.08.2014 година,  престојував на едукација на Клиниката за 

Кардиологија во Болницата Токуда, Софија, Република Бугарија во 

периодот од 11.08.2014 година до 05.09.2014 година. За престојот го 

доставувам  следниот 

   

ИЗВЕШТАЈ 

 

Токуда Болницата  во  Софија е формирана пред 6 години, а 

нејзиното  официјално отворање било на 29 ноември 2006 година Ова е 

првата болница во Бугарија, која е 100%  со странски инвестиции. Тоа е 

дел од меѓународниот синџир  на Tokushukai Medical Corporation  и е 

именувана по неговиот сопственик  д-р  Торао Токуда  ( Dr. Torao 

Tokuda). Тој е  јапонски лекар и социјална личност,  долги години  е член 

на Парламентот на  Јапонија  и  автор на бројни книги и публикации, 

посветени на современата етика во болничките  установи и 

квалитативната грижа за пациентите. Структурата на Болницата е 

мултидисциплинарна и овде речиси сите медицински дисциплини се 

покриени. Таа има над 30 клиники и одделенија, 3 хируршки одделенија 

и 22 операциони сали, опремени со најсовремени медицинска опрема. 

Болницата има над 1000 кревети целосно прилагодени на 

индивидуалните потреби на пациентите. 

Приемот протекна  према упатството што ни беше дадено од 

одговорното лице за едукација во Министерството за здравство на РМ. 

После приемот следеше уводно  запознавање со болницата, предавања на 

тема „Противпожарна заштита“ како и  предавање на тема „ Заштитите се 

себеси за да ги заштитиш и  другите“.  

Во текот на  првата недела  бев преставена на главната сестра на 

болницата Токуда, како и  со персоналот на Клиниката за Кардиологија, 

запознавање  со организацијата на  работата на Клиниката за 

Кардиологија.  Клиниката за  Кардиологија работи 24 часа на ден, 365 

дена во годината. Деноноќно висококвалификувани екипи обезбедуваат и 

гарантираат навремени ефикасни интервенции кај пациенти со акутни 

срцеви заболувања, што одговара целосно со современите критериуми за 

почетокот на реваскуларизација (брзо  опоравува на протокот на крв во 

оштетена површина). Клиниката се наоѓа на шестиот кат на јапонската 



болница и располага со 41 легло. Благодарение на високо 

квалификуванот  персонал, современа опрема и добрата соработката со 

сите структури во Токуда, на Клиниката за Кардиологија се вршат сите 

дијагностички, инвазивни и терапевтски процедури за навремено 

дијагностицирање и современа терапија на кардиоваскуларните 

заболувања, како што се:  

  Акутен миокарден инфаркт;  

  Акутен коронарен синдром; 

  Артериска хипертензија; 

  Резистентна  хипертензија; 

  Патологија на периферните артерии - вклучувајќи стеснување 

на каротидните артерии, артериовенски малформации; 

  Стеноза и опструкција на каротидните артерии; 

   Болести  на валвулите; 

   Перикардитис; 

  Ендокардитис; 

  Аритмии; 

  Акутна и хронична срцева слабост; 

  Акутна и хронична кардиоваскуларна инсуфициенција.  

 

  На Клиниката за Кардиологија во болницата Токуда,  при 

присуството на  секојдневниот рапорт на  дежурниот  медицински 

персонал  кој  предава и  прима  должност  секојдневно  се  чита  молитва 

(заклетва)  која  гласи     ( изворно на бугарски): 

1. Нашата болница работи 24 часа в  деноношието, 365 дни в 

годината. 

2. Пациентите поверјават здравјето и живота си в нашите раце. 

3. Да оправдаем доверието на пациентите е наш врховен  долг. 

4. Нашата болница ше подпомага с медицински грижи своите 

пациенти и след  исписванието им. 

5. Ние не приемаме нерегламентирани плашчаниа и подароци от 

пациентите. 

6. Ние всички в Токуда  Болница ше  повишаваме  својта  

квалификациа, умениа и отдаденост км пациентите. 

7. Всичко, което правим, е во името на здравјето и живота на 

пациентите. 

Ова е необичен чин каде сите стојат  и ја повтроруваат молитвата ( некој 

вид заклетва). Ова го доживеав многу силно и емотивно. Секојдневно бев  



присутна  на утринска примо-поредаја на претходната и следната смена 

на сестринскиот персонал.  

  Присуствував на комплетна припрема од  страна на сестрата кај 

пациент кој беше  на програм за коронарографија, носење на болниот во 

сала и после изведената интервенција и враќањето, комплетна нега и 

грижа  во наредните 24 часа. Во оваа недела бев присустна и на  

целодневната работа на сестрите ( 2 сестри) кои се грижат за негата на  

пациентите,  планирање на терапијата на пациентите и делење на истата. 

Во третата недела, многу  возбудлива како и претходната, со 

интересни медицински настани. Присуство кај пациент со припрема на 

пациентот за апликација  на песмејкер, изведба на истата и мое лично 

присуство при изведбата на истата. Невероватна прецизна изведба  и 

комплетна  грижа за пациентот во следните критични 4 часа. Присутвував 

и на  поединечна визита на Шефот на Кардиологија на лекар  од 

Клиниката ( по избор на Шефот на Клиниката за кардиологија) за да ја 

видам улогата на медицинската сестра при оваа поединечна визита. 

При  последната недела од престојот во Болницата Токуда сакав се 

да  видам и да чујам. И оваа недела бев присутна на секојдневен утрински 

состанок, примо-предаја на двете смени на медицинскиот персонал, како 

и  присуство  на големата визита  на Шефот на Клиниката за 

Кардиологија.  Во оваа недела присуствував во припрема на болен за 

интервенција-метода  ,,Аблација на срцевиот мускул“, која ја изведуваат 

во операциона сала  двајца лекари и две медицински сестри.   При 

изведувањето на оваа метода бев присутна цело време додека се 

изведуваше во салата за интервенции. Исто така во оваа недела  бев  

присуста кон тимот каде се пласираше трета  електрода на пес-мејкер на 

срцев болесник. 

Како позитивни и необични работи би ги издвоила: 

- во Клиниката се изведуваат најсложени интервенции од доменот 

на кардилошките болести, со современи методи и со најнова 

технологија на медицинска опрема; 

- голем број на медицински персонал, особено од  сестринскиот 

песонал ( во смена  од 10-12  медицински сестри); 

- необичен чин на давање заклетва пред Директорот  на 

Болницата Токуда  или пред  и Шефот  на Кардиологија, 

секојдневно на медицинскиот персонал  при примо-предавање 

на  должноста  и извештај за сработеното и проблемите; 



- Имаат високи  стандарди кои  се поставени за добра медицинска 

пракса и контрола на квалитетот во медицинските услуги, кои  

им служат на пациентите и обука на лекарите и сестринскиот  

персонал; 

- потполно компјутеризовано водење на сите документи за секој 

пациент. 

 

Во Скопје 

23.09.2014 г.      

 

 

 

Дипломирана медицинска сестра 

       Гордана Илијоска 

 

 


