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Извештај за едукацијата на Невролошки 
оддел-кабинет за Функционална дијагностика 
ЕЕГ во Болница Токуда во Софија 

Болницата Токуда во Софија работи од 2006г. и 
прима приватни и пациенти на фондовски 
терет. Работи со безбедносен систем на 
високо ниво и запазува и исполнување на сите  
нови сертификации неопходни за болнички 
услови.





Располага со 37 клиники и оддели и тоа 22 
операциони сали,ургентен центар,домашно 
лекување и помошни дејности потребни за 
нормално функционирање

Едукацијата ја поминав на одделот за 
неврологија,на одделот за функционална 
дијагностика-ЕЕГ под менторство на Д-р 
Николај Михнов



















Заклучоци/Научени лекции

Во текот на едукативниот престој имав 
можност да се запознаам со начинот на 
изведување и интерпретација на ЕЕГ кај 
поголем број на пациенти. Посебно беа 
презентирани поголем број на пациенти со 
психијатриски коморбидитет и нивни 
специфики во ЕЕГ наодите.
Од  презентираните психијатриски ентитети 
без застапени пациенти со 
деменции,зависности особено алкохолизам и 
алкохолна епилепсија, пациенти со 
подолготрајна терапија со бензодиазепини



и антидепресиви,пациенти со генерализирана 
анксиозност,со психогени напади, со 
главоболки од различна природа како и некои 
невролошки растројства, епилепсија особено .

ЕЕГ-испитувањата и неговата 
интерпретација ке најдат честа примена во 
секојдневната работа со пациентите.
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