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Ултразвучна дијагностика на око и орбита

Основна дијгностичка метода во 
Офталмологијата кај повреди и 

нетранспарентни оптички медиуми



• Токуда –Софија представува првата приватна 
Јапонска болница надвор од Јапонија

• За првпат отворена во 2006 година во Софија
• Составена од над 30 клиники и оддели, 3 хируршки 

блока, 22 операциони сали и повеќе од 1000  
болнички кревети

• Болницата е носител на бројни награди за 
квалитетот на услугите



• Од Клиниката за Очни болести имаше двајца 
представници во различни области

• На располагање ни беа сите дијагностички апарати 
како и добрата соработка со тамошниот тим во 
реализирање на обуката



• Мојот престој се одвиваше на одделението за 
Офталмологија под менторство на д-р Топов 
(светски познат офталмо-хирург) шеф на одделот за 
Офталмологија

• Престојот беше во времетраење од месец дена
• Вклучуваше 24 часовен престој во болницата и 

запознавање со целокупниот систем на работа
• Во болницата бев дел од групата лекари од 

Македонија испратени на едукација од различни 
специјалности



• Мојата обука се сочинуваше основно од
- Набљудавње на оперативни техники
- Офталмолошка ултрасонографска едукација
- Оптичка кохеретна томографија на задниот 
сегмент на окото
- Дневни амбулантски прегледи и контакт со 
пациенти
- Траснплантација ( апликација на корнеосклерален 
графт)
- Апликација на Авастин кај прематуритет



• Обуката представуваше убава можност да се 
запознаам и да го видам напредокот на 
офталмологијата во светски рамки

• Можност да размениме идеи како и сугестии за 
продлабочување на нашата сооработка

• Воведување на нови методи на Клиника како и начин 
на нивно имплементирање



Во прилог дел од апаратурата и тимот при 
Токуда-Софија















• Заклучоци/Научени лекции

• За време на престојот во Токуда се запознав со основите на дијагностиката 
во повеќе дијагнози во областа на Ултрасонографијата

• Успеав да запознам повеќе колеги како и контакти кои понатаму планирам 
да ги искористам да го продлабочам моето знаење и во други области од 
Офталмологијата

• Видов и повеќе техники во областа на фако хирургијата како нивна  техника 
на класична хирургија на катаракта

• Комбинирана хирургија на фако и глауком во еден акт
• Искрено се надевам дека дел од ова искуство ќе можам да го применам на 

Клиниката за Офталмологија во Скопје 
• На крај би сакала да изразам голема благодарност до Министерството за 

Здравство што ми овозможи за едукација во престижен центар како Токуда
• Се надевам дека ова е само почеток и дека и понатаму ќе можам да бидам 

дел од континурианата медицинска едукација
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