
ЈЗУ ЗД ВИНИЦА
Болница Токуда, Софија, Бугарија (05.10.2015 – 23.10.2015)
Др. Ката Бојаџиска - специјалист по општа медицина
13.12.2015



Вовед

Обуката на која присуствував се одвиваше во период
од 05.10.2015 година до 23.10.2015 година во болница
Токуда - Софија. Истата беше на тема Сколиоза кај
деца, под менторство на Др. Васил Јаблански, кој е
Началник на одделот за ортопедија и трауматологија.



Др. Васил Јаблански
оддел: ортопедија и 
трауматологија

Токуда Болница Софија
Дел од Токушукај 
корпорацијата, која води над 
280 болнички ентитети.



Почеток на обуката
Првиот ден од обуката беше посветен на
ориентација во болницата, запознавање со
персоналот на одделението, осознавање на
правилата и процедурите, осознавање на
основните мерки за заштита од повреда на работно
место и повреда од елементарна непогода и
слично. Вработените беа многу љубезни и
отворени за соработка, како и за споделување на
искуство и знаење.



Тек на обуката
Генерално, обуката ми беше поделена на два дела.
Еден дел се одвиваше во амбуланта, каде се
прегледуваат деца од училишна возраст кои имаат
сколиоза. Другиот дел од обуката беше на
одделението за ортопедија и трауматологија, каде
се прегледуваат пост-оперативни пациенти со
дијагноза сколиоза. Секој ден присуствував на
визита на одделението, како и на стручните
состаноци.



Случаи со кои се запознав за 
време на обуката

Halux valgus
Pedes plani
Kyphosis
Gonartrozis
Scoliosis



Заклучоци/научени лекции
 Обуката во болница Токуда ми овозможи да се 

стекнам со нови знаења и вештини. Односите 
помеѓу лекарите и пациентите се достоинствени, а 
сите медицински процедури им се прецизни и 
усовршени. Разлика помеѓу тамошната работа и 
работата во Република Македонија забележав во 
тоа што кај нас многу повеќе внимание се обрнува 
на превентива на сколиоза, особено за време на 
регуларните систематски прегледи, што доведува 
до помал број на критични оперативни случаи.
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