


Болницата Токуда во Софија е изградена пред 8 години и е првата 
болница на Д-р Токуда надвор од Јапонија. Со изградбата на оваа 
болница и сите нејзини иследувања се решил проблемот не само на 
граѓаните на Софија туку и на цела Бугарија, бидејќи предходно за 
истите испитувања морале да одат во други Болници низ државата па 
дури и надвор од неа. Болницата се простира на површина од 27.300 m2
и има 500 + 500 легла.



Токуда болницата изобилува со модерна технологија, има одлични 
услови за работа, се разбира многу високо квалифицирани 
специјалисти лекари. Има многу современа и софистицирана 
дијагностика: клиничка, микробиолошка, имунолошка, вирусолошка 
лабораторија, централна реанимација и интензивен сектор, 
офталмологија, ОРЛ, хирургија, акушерско, гинекологија и се друго што 
е во зависност од потребите на пациентите.

Болницата е изградена на IX ката и секој од нив има по 4 блока (A, B, C, 
D) и 1 кат под земја каде се наоѓа болничката аптека, патологијата, 
физикалната рехабилитација заедно со фитнес центар и гардеробите за 
сите вработени во болницата поделени на Машки и Женски Блок. На I 
кат се сите кабинети и сета можна апаратура со која располага 
болницата..



..на II кат се операционите сали со одделот за реанимација. Потоа од III па до VIII 
кат се распределени сите други оддели: хемодијализа, гинекологија, 
неонатологија, превентива, акушерско, урологија, ортопедија, неврологија, 
неврохирургија, кардиологија, кардиохирургија, васкуларна медицина, интерна 
медцина, дерматологија...На VIII кат се наоѓа педијатрија.

Едно месечниот престој беше точно на овој оддел. Целта на педијатријата е 
укажување на деноноќна високо квалитетна, специјализирана, консултативна, 
амбулантска, болничка и итна помош на болните деца. Во оваа клиника по 
педијатрија се врши дијагностика и лекување на најчестите заболувања кај 
децата на дишни патишта, гастроентеролошки, нефролошки, ревматолошки, 
неврологични, дијабет и ендокринолошки, како и некои ретки заболувања. За да 
се постигне сето ова прегледи се вршат во амбулантно поликлинички установи, 
стационар, диспанзер и консултации во рамките на одделот. Дијагностички 
процедури кои можат да се извршат во токуда се горна и долна ендоскопија на 
гастроинтестинален тракт односно гастроскопија и колоноскопија, белодробна и 
црнодробна биопсија, бубрежна биопсија (сето ова се прави под анестезија), ЕЕГ, 
ЕКГ, ехо на штитна жлезда, абдомен, спирометрии и други дијагностички 
процедури.



Детската клиника работи со 10 високо специјализирани доктори. Сите 
се педијатри со субспецијалност, гастроентеролог, невролог, 
ревматолог, ендокринолог, нефролог. Исто така на одделот има 15 
високо квалификувани сестри обучени за работа со доенчиња и мали 
деца. Целиот персонал е високо квалификуван во областа на 
педијатријата и работата со компјутери. Одделот има ВИП соби 11 со по 
1 кревет 2 ЛУКС соби, интензивна нега со 2кревета и 6соби со по 4 
кревета, има вкупно 21соба.

Потоа има манипулациона соба, лекарски и сестрински кабинет, млечна 
кујна, медицински склад и просторија за санитарно-технички персонал.



Се работи по клинички патеки во различни области на педијатријата, наплата се 
врши на приватно и можност за договор со одредени дополнителни здравни 
фондови. Основните принципи на одделот е да ги распознае здравствените 
проблеми, да им се помогне истите да се надминат и да им ги врати насмевките 
на децата.

За време на престојот во болницата бевме активно вклучени во работата на 
сестрите на одделот. Приемот од страна на пациентите, се разбира и од 
персоналот беше на завидно високо ниво. Организацијата на работата е исто 
така на високо ниво. Во текот на работното време точно секој си ја знае својата 
работна задача и си ја извршува најсовесно што знае и умее.



Културата на однесување е обострана и кај пациентите и кај персоналот. 
Секој си ги знае правата, но и обврските кога стапнува на овој оддел. 
Едноставно владее хармонија која допринесува за уште поголема љубов 
кон работата на одделот. Нам ни беше овозможено да работиме и да 
научиме се што сакавме да знаеме.

Бевме една недела и во амбулантите. Кабинетите се опремени со се што 
е основно неопходно за преглед за тројца доктори и една сестра.



Една недела поминавме и на неонатологија каде навистина има што да се 
научи. Има дел каде се сместени физиолошките новородени и интензивен 
оддел каде се наоѓаат новородените деца со патологија. Работата е секаде 
тимска, пред се помеѓу доктор и сестра, а помалку изостанува оваа врска 
плус пациент. Пациентите во секое време се известени за состојбата на 
нивното дете. Значи како што предходно спомнав соработката е на завидно 
највисоко ниво. Материјали има во изобилие.

Точно секој кој ќе стапне во оваа болница било да е персонал или пациент си 
ги знае правата, обврските и должностите кои ќе допринесат оваа болница 
да биде исто како денес и по многу, многу години. Има да се пишува уште 
многу, но навистина вреди да се види Токуда, па и да се биде дел од 
персоналот барем на кратко, па и да се украде некоја манипулација, некоја 
тактика, се во интерес на здравјето на децата.

Голема благодарност до Министерството за Здравство и Министерот 
Никола Тодоров кој ни овозможи да ја поминеме едномесечната едукација 
со успех. Се надеваме на понатамошна соработка

Со Почит, Петрова Даница и Тодороска Жаклина


