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Едукација во Болница Токуда – Софија



Едукација во Болница Токуда –
Софија



-Токуда Болница Софија нуди медицински услуги по највисоките светски 
стандарди
-Токуда Болница Софија е јапонски проект, прв од ваков вид надвор од 
Јапонија
-Токуда Болница Софија е дел од најголемата приватна синџир во здравството 
со над 280 медицински установи - Токушукаи груп, Јапонија

-Основана во 1973 година од страна на д-р Токуда
-Над 280 болнички институции и 66 болници
-Над 8 милиони сервисираат пациентот годишно
-Над 22 илјади сервисираат пациентот дневно

-Површина - 27 000 кв.м.
-Внатрешна плоштина - 52 000 кв.м.
-10-катната зграда
-4 крила

-Капацитет од 1000 легла, откриени 575
-37 клиники и одделенија
-22 операциони сали
-Модерен дијагностички центар
-авангардно опрема
-итна помош



Модерни технологии



-Најнапредна технологија за инвазивни третман на кардиоваскуларни заболувања -во 3 
ангиографски сали
-Опрема за електрофизиологиja
-64 мултисрезов компјутерска томографија
-МНР
-Функционална белодробна дијагностика
-Фиброскан
-Фемтосекунден ласер и систем Верион
-Холмиум ласе



ЕДУКАЦИЈА И ЗАДАЦИ КОИ ГИ ИЗВРСУВАВ ВО ТЕК НА ОБУКАТА

Во болницата Токуда во Софија во одделот Внатрешни болести
се запознав со распоредот на просториите и дневниот ред на работните задаци
на медицинските сестри.



Постапката на прием на нов пациент и сите процедури што се спроведуваа се
до исписот на болниот.



ЕХО кабинетите каде се спроведуваше мојата обука

-Ги набљудував процедурите при ЕХО преглед.



ЕХО АПАРАТИ



ПРОЦЕДУРИ ЗА КОИ ДОБИВ ЕДУКАЦИЈА
-припрема на пациент за ЕХО на абдомен

-припрема на пациент за фиброскен на црн дроб

-следење на процедурата за ЕХО кардиографија



-Припрема на пациент за биопсија под ЕХО на црн дроб, слезина и панкреас

-припема на материјал за ЕХО на црн дроб, слезина и панкреас, спроведување и 
асистирање при истата

-уцество на генерален рапорт на сите началници и главни сестри по одделите и 
администрацијата



-Бронхоскопија

-Спирометрија

На сите овие процедури беше земан материјал за хистилошки испитувања. Ми беше 
дозволено и да асистирам при процесот на припрема и спроведување на процедурите 
во ендоскопскиот кабинет.



Ендоскопскиот кабинет каде што имав прилика да 
ги проследам следните дијагностички процедури:
-Гастроскопија со и без анестезиа

-Колоноскопија со и без анестезија



БЛАГОДАРНОСТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗДРАВСТВО ШТО МИ ОВОЗМОЖИ КВАЛИТЕТНА
ЕДУКАЦИЈА ВО ПРЕСТИЖНА МЕДИЦИНСКА
УСТАНОВА А ИСТО ТАКА СЕ ЗАБЛАГОДАРУВАМ
И НА ПЕРСОНАЛОТ НА БОЛНИЦАТА ТОКУДА
ШТО БЕЗРЕЗЕРВНО ГО СПОДЕЛИ НИВНОТО
ЗНАЕЊЕ!!!


	���ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОД�спец.по санитарна екологија-м.с.�Кети Гроздановска од Клиничка болница Битола���
	��Едукација во Болница Токуда – Софија�
	Slide Number 3
	Модерни технологии
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	ЕХО АПАРАТИ
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

