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Актуелна терапија во 

дерматовенерологијата

Период на едукација од 20 Април до 15 ти мај 2015год

во МБАЛ ,,Болница “Токуда” во Р. Бугарија

Таа е прва приватна,најсовремена болница со 100 % странски 

капитал, сопственост на јапонскиот  Д-р Торао Токуда.

Д-р Торао 
Токуда



Клиниката за Дерматовенерологија е една од 37те клиники во Болницата 

Токуда. Во неа е ангажиран високо – професионален стручен кадар: 

Субспецијалисти, специјалисти, специјализанти и мед. технички персонал

Началник е Д-р Здравка 

Демирџиева, д.м. 

Субспецијалист по детска 

дерматовенерологија која ми 

беше ментор.

Академик Проф. Никола Цанков е 

почесен стручен соработник и 

Виш консултант.



Д-р. Људмила Попова -

специјалист по специјалност 

за дерматоскопија и хирушка 

дерматологија.

.

Доцент Д-р. Развигор 

Дрленски – специјалист 

со особен интерес кон 

алергологијата



Организациона структура на Клиниката:

 Хоспис (стационарен оддел) – со модерно опремени соби и апартмани 

прилагодени според потребите на пациентите кој се наоѓа на 6-ти спрат од 

зградата.

.



 Амбулантски оддел (амбуланти, кабинети и сали), сместен на 3ти 

спрат

 Амбуланта за детска дерматологија

 Амбуланта за дермоскопија (дијагноза и следење на пигментни лезии 

со цел профилакса на малигни меланом и др. карциноми на кожата

 Кабинет за алергологија (прегледи, тестирање, превенција и терапија)

 Кабинет за микологија и трихологија (нативни, културелни, хистолошки 

препарати )

 Кабинет за дијагностика и лекување на сексуално – преносливи 

заболувања.



Овде се сместени и: 

 дневниот центар за фототерапија

 UVA + UVB -комбинирана терапија,  која се применува особоено во најновата 

тн. “Hardering” процедура, значајна во превенцијата на алергиската рекација 

кон сончевите зраци. Се работи со специјална апаратура за Uv зраци.

PUVA- системска и локална 

UVB – терапија



 Манипулациона сала за дерматохирургија каде секојдневно под локална 

анестезија се обавуваат бројни, мали, хирушки интервенции.



 Кабинет за естетска дерматологија опремен со современ Syneron

Galaxy ласер со чија помош се работат следниве процедури:

ласерска епилација

 ласерско склерозирање на површните   

капилари, spider nevusi на лице и нозе

третирање на пигментни лезии ( лентиго, 

мелазма )

 Ласерски nail-treating на онихомикоза и 

др.заболувања на ноктите. 

Anti adge ласерски третмани



Останати современи процедури кои што овде ги работат 

дерматолозите се:

 Хемиски пилинг (alfa hydroksi kis. TCA kis., Glikolna I bademova kis. )

 вбризгување на времени пополнувачи тн. “филери” (синтетски или природни). 

Овде се работи со најновиот филер Poly-L- mlecna kis. што всушност 

претставува природна киселинска материја што ја има во нашето тело. Оваа 

процедура е со ефект до 3 год. и служи да го стимулира растот на сопствениот 

природен колаген на местото на апликација.

 Мезолифтинг – процедура која ја има истата цел, а во кожата се вбризгуваат 

витамини, анти оксиданси и чиста хијалуронска киселина. Се препорачува кај 

сите жени по 30та год. а се работат 3-4 сеанси годишно за одржување на 

помлада и посвежа кожа.



 Мезотерапија- се користи за редукција и елиминирање на 

целулоитот со помош на комплексниот технолошки систем 

“Smooth shape” што работи на принцип на синергија: ласер + 

светлосна терапија + вакуум масажа.  Овој иновантен метод 

е со докажана ефикасност и еден од најбараните од 

пациентите и најпрепорачаните од дерматолозите во светот. 

Вбризгување на Ботулинов 

токсин тип А со цел 

лекување на хиперхидроза 

како и anti adge –третмани.



Со Професорот  
Цанков и колешката 

Александра 

Строги 
дезинфекциони 

правила



Благодарност до целата екипа во 
Дерматолошката Клиника – Токуда ! 



Заклучок

 Преку овој краток едукативен престој во Болницата Токуда ми се 

отвори можност за надополнување на дијагностичките и терапевтските 

методи со нови современи сознанија. А со набавка на модерна 

апаратура потребна во областа на дерматологијата ке се овозможи 

квалитетен, комплетен и современ третман на пациентите.




