
Презентација од Периферна 
васкуларна (венска) 

ултрасонографија (Доплер)

Здранствен дом “Д-р. Димитар Арсов” Крива Паланка Македонија

14.12. 2015 година, Крива Паланка република Македонија

Д-р.Драга Стоилковска

Болница Токуда ,Софија Република Бугарија 
(15.11.2015-04.12.2015 година)



Периферна васкуларна (венска) 
ултрасонографија (Доплер)

•Запознавање со здраствената установа
•Запознавање со апаратурата
•Обука при работа со дадената апаратура 
•Теоретско и практичо запознавање со апаратурата
•Практична примена на пациенти



Запознавање со здраствената 
установа

Болницата Токуда се наоѓа на периферијата на
Софија. Во болницата има оделеија од многу
медицински гранки. Јас како Дерматовенеролог
секојден присуствува на визитата на
одделението за Дерматологија од 08:00 до
09:00 часот. Од 09 до 15 часот работев на
апаратот за Доплер на вени, кој се наоѓа на
одделението за Васкуларна Хирургија.



Запознавање со апаратурата

Апаратот е современ ехотомогравски апарат со
повеќе сонди (артериски, венски, абдоминални, за
штитна жлезда и за ехокардиограм). Инаку е
колордоплер, компјутерски.



Обука при работа со дадената 
апаратура 

Обуката ја врсев под надзор на Проф. Д-р.
Милена Станева, началник на Ангиологија.



Теоретско и практичо запознавање 
со апаратурата

Благодарејки на Проф. Д-р. Милена Станева,
која теоретски и практично ми пренесе знаења
за даденоит апарат, кои се надевам ќе ми
бидат корисни во понатамошната моја
кариера.

По усното презентирање на апаратурата,
детало ме запозна со начинот на работа во
примена на пациенти.



Практична примена на пациенти

Секојдневно под надзор на Проф.Д-р. Станева, на
одбрани пациенти (тромбофлебити, варицеси,
ХВИ, улцероварикозни синдроми и сл.) активно се
вклучував во работата со апаратот.



Заклучоци/Научени лекции
•Апаратот Доплер на вени е еден од најсовремените
апарати кој овозможува лесна едукација.
•Со овој апарат научив да гледам пациенти со повњеќе
венски заболувања. Со наученото сметам дека можам да
се вклучам активно и самостојно во работата со
апаратот Доплер на вени.



Презентација пред стручен колегиум

Презентацијата беше направена  во Здраствен дом Крива 
Паланка пред стручен колегиум во состав : Д-р. Грозде 
Спасовски, Д-р.Сретимир Николовски, Д-р.Милака Митевска, 
Д-р. Дарко Вучковски и директорот Јоско Стефановски. 
На ден 14.12.2015 година во 14 часот, Крива Паланка.
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