
ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЈА

Др Славица Јакимовска –
специјалист по радиодијагностика

ЈЗУ Општа Болница - Куманово



Од 7 мај до 7 јуни 2013 бев на едукација за 
компјутерска томографија во Токуда Болница 
Софија.



Токуда Болница е клиничка болница со сите 
одделенија.



Во склоп на болницата за потреба на 
пациентите, кои се од други краеви на Бугарија 
и од цела Европа, има и продавници, 
ресторан, банка, туристичка агенција, аптека, 
кафетерии и многу кафемати функционални 24 
часа. Во болницата има и хотелски соби за 
потреба на пациентите и нивните 
придружници во кои бевме сместени 8 лекари, 
сестра и технолог од Македонија.



Влезниот хол на приземјето каде има деск за информации и 
регистрација на сите пациенти кои пристигаат



Ресторан и кафе бар на 9-тиот кат со прекрасен поглед, со голем 
избор на јадења отворен 12 часа дневно



На влезот од болницата има слика со сите менаџери и шефови на 
одделенијата



Во склоп на болницата има амфитеатар и предавални за едукација на студенти и 
специјализанти каде се оддржуваат и конгреси и стручни состаноци. Во текот на мојот 
престој таму, јас присуствував на повеќе предавања, стручни состаноци и конгрес за 

дијагностика и болести на тироидна жлезда и најновите третмани на дијабетот.



Центар за дијагностика на дијагностика на дојка (секоја 10-та жена во Бугарија заболува од 
карцином на дојка) опремен со дигитален мамограф и современ ехо апарат каде се прават 

прегледи на пациенти со клинички манифестни проблеми и центарот е вклучен во 
скрининг програмата на државата. Се прават стерео таксични и кор-биопсии под ехо 

контрола. На ехо апаратот се прават прегледи и на сите други органи.



Работна просторија на радиолозите



Радиолозите работат во две 
простории (во едната има 

компјутерска томографија и 
магнетна резонанца, а во 
втората конвенционална 

радиологија) и соба за ехо 
дијагностика. На сликата до 
мене е доц. Кирова, шеф на 
радиодијагностика и главен 
едукатор. Карактеристична е 

тимската работа на сите 
радиолози и специјализанти и 
можност шефот да го дополни 

радиодијагностичкиот извештај 
на сите специјалисти. Има 8 

радиолога и 5 специјализанти 
кои работат од 7:30 до 13:30 и 

13:30 до 19:30, сабота од 7 до 19, 
а другото време се на повик. 

Постојано радиолозите одат на 
едукации, тренинзи и конгреси 

низ цела Европа



Специјалнизанти кои работат со 
помош на ментори

Сите апарати се 
дигитални а резултатите 

се издаваат на ЦД 
дискови. Секој 

компјутер е приклучен 
на ПАК системот кој го 
има во целата болница



Главната чекална со приемен шалтер. Сите чекални се големи и удобни за пациентите. 
Пациентот може да дојде до лекарот само во придружба на шалтерскиот работник. Сите 

работни простории се затворени и недостапни за пациентите и се отвораат со електронски 
чип картички, така да лекарите можат непречено да работат. Освен шефот на радиологија, 

кој има своја канцеларија која служи и за работни состаноци, другите радиолози целото 
работно време се во работните простории и немаат свои соби



Кујна во 
рентген 

одделението 
каде секој, 

дури и шефот, 
сам си зема 

си прави кафе 
и чисти по 
себе си 



До секоја чешма во целиот комплекс има дезинфекциони средства за миење на 
раце со упатства за нивна употреба.



Командните 
пултови за 

компјутерска 
томографија и 

магнетна 
резонанца со 

одговорност на 
технолозите за 
апаратурата и 
уредност на 
работното 

место



Секој пациент пред прегледот 
потпишува согласност



За хигиеничарите има распоред 
за секој час од нивната работа и 

еднаш неделно генерално 
чистење на врати и прозорци на 

целото одделение. Во 
болничките соби за секоја соба 

одделно има посебен комплет за 
чистење. 



Хотелските простории каде бевме 
сместени со високо ниво на хигиена 

како и во целата болница, со достапен 
интернет за сите гости и пациенти. 



Групата од мај на едукација



Дел од убавините на 
Софија со прекрасни 
паркови и шеталишта


