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Tokyda Medical Corporation

Софија, Бугарија

 Создадена 1975 год.

 Основач- Торао Токуда (17.02.1938г).



 Првата едукација ја обавував во Токуда Болница 
Софија, на одделот за УНГ(ОРЛ).

 Начин на работа;

 Целата болница беше поделена на три блока А Б C 
блок. 

 Ушната сала се наоѓаше во C блок во кој беа сместени 
уште 5 сали максилофацијална, неурохируршка, 
ортопедска, сала за естетска хирургија (за липосукција 
за пласирање на имплантанти на гради) и уште една 
сала во која се закупуваше по потреба.
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УТРИНСКИ РАПОРТ 
-учевствуваа сите 
началници на 
одделенија и 
главни сестри и 
други релевантни 
структури 
задолжени за 
статистичките и 
менаџерски 
активности.



 Во секоја сала работеа по две сестри инструментарки, анестезиолог и сестра и тим 
од 1,2 или 3ца доктори оператори во зависност од тежината на операцијата.

 Недостаток на анестезиолози;

 Во оваа болница имав прилика да работам со врвни доктори посебно тука би го 
споменала началникот на УНГ Др. Златков врвен хирург кој ги изведуваше сите 
посложени операции.

 Операции на кои имав можност да работам беа тонзилектомии,ставање на 
макарички или дијаболи во уво,полипектомии,ринопластика , DSN,Ca на ларингс.
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Group Florence Nightingale- Истанбул, Турција

 Болница Истанбул 
Флоренс Најтингел;

 Болница Шишли 
Флоренс Најтингел;

 Болница Гајретепе 
Флоренс Најтингел;

 Болница Кадикој 
Флоренс Најтингел и

 Медицински центар 
Ѓоктурк Флоренс 
Најтингел.



 Групацијата Флоренс Најтингел е основана во 1989 година, 

под тело на Турската Кардиолошка Фондација, како прва 

болница за КВБ;

 Уште во 1960 година, негователското училиште Флоренс 

Најтингел обучувало високо квалификувани медицински 

сестри;

 Денес, со 4 општи болници, медицински центар, болница за 

одржување настава и клинички истражувачки центар, со 

2500 медицински персонал и 700 доктори на медицина, 

Групацијата Флоренс Најтингел е една од најголемите 

болнички групи во Европа и Средниот Исток.
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Дел од внатрешниот ентериер на болницата



 Втората моја едукација беше во Болница Шишли Флоренс 
Најтингел во Истанбул, Турција;

 Имав можност да присуствувам на повеќе операции како од 
мојата област, оториноларингологија, така и од област на 
другите гранки:

Кардиохирургија;

Абдоминална лапароскопска хирургија;

Гинеколошка хирургија;

Уролошка хирургија;

Офталмолошка хирургија итн.
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 Од областа на мојата гранка, имав прилика да се запознаам со 
оперативниот тек и третман на следните операции:
 Риносептопластика;

 Мастоидектомија;

 Паротидектомија;

 Аденоидектомија;

 Тонзилектомија;

 Парацентеза на ушно тапанче;

 Од областа на другите гранки, присуствував на сл. операции:
 Бајпас;

 Митрална стеноза на аорта;

 Варицес крурис;

 Нефректомија;

ТУР;

Лапароскопска и класична хистеректомија;

Лапароскопска холецистектомија.

Катаракта со пласирање на контактна леќа;

Ингвинална и вентрална хернија итн.
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 Јас бев распределена во Шишли Флоренс Најтингел,тоа 

беше постара болница ако така може да се нарече зошто 

според хигиената и организациската поставеност како и 

сложеноста на операциите по ништо не се разликуваше од 

новата болница Истанбул Флоренс Најтингел со која ја 

делеше само еден подолг ходник хортикултурно уреден 

како некоја ботаничка градина.
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Ова се главните 
сестри Терган и 
Гунал одговорни 
за беспрекорен 
ред и најдобра 
организација во 
сите десет сали 

кои беа поставени 
на -1 спрат во 

болницата во која 
бев на едукација



Др. Гафер- имав можност да го гледам како 
работи ринопластика









инструментарска маса припремана за 
работа на срце



Ова се операции на око со пласирање на 
контактни леки





Операција на глава- се работи за површински тумор, а пациентот 

во текот на операција е под опивка но едн вид на хипноза и 

постојано контактира со докторот додека тој ја изведува 

операцијата, тоа за мене а и за колешката од клиника беше 

нешто сосема ново.



Апендектомија, но изведена лапараскопски









Дел од 
менаџерскиот 

тим на 
свеченото 

доделување на 
сертификатите



Дел од 

менаџерскиот 

тим





ЗАКЛУЧОК

 Целта на обуките и едукациите кои Министерството за 
Здравство ги спроведува е да изнајдеме начин како да ги 
примениме сите достигнувања и новитети од светските 
клинички центри, да се подобри тимската работа, зашто само 
така ќе имаме успех во работата;

 Во конкретниов случај, бидејќи мојата едукација се однесува на 
хирушкиот дел од обуката, се става акцент врз безбедноста на 
хирушките интервенции, што ќе придонесе за минимизирање 
на ризикот за компликации и несакани настани што може да се 
превенираат при вршење хирушки интервенции и заложбите 
кои нашата болница треба да ги направи за вработување на 
помлади специјалисти хирурзи од сите профили и медицински 
сестри, како и набавка на соодветна апаратура и инструменти 
кои се потребни за непречено одвивање на сите интервенции;



Голема благодарност 
до Министерот 

Никола Тодоров и 
Министерството за 

Здравство за Р. 
Македонија кои ми 

овозможија 
едукација во овие 

две еминетни 
болници.

Со почит, 

Висока медицинска 
сестра-

инструментарка 
Гордана 

Велјановска

ЈЗУ Општа болница-
Охрид


