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Токуда Болница,Софија

● Започнува со работа а 29 ноември, 2006 год.

● Болницата се протега на површина од 52.000 m2

● 11 спрата

● 37 клиники и одделенија

● 3 оперативни блока и 22 хируршки сали

● Итна медицинска помош

● Модерен дијагностички центар

● Годишно поминуваат 274.000 пациенти



  

Ехо на абдомен



  

Гастроентерохепатологија



  



  



  



  

Едукација

    Едукација од 3 недели во втора внатрешна клиника 
гастроентерохепатологија во ДКЦ Токуда-Софија

    Началник на одделение проф. др. М.Стојнов,ментор др. Радин 
Цонев.

    Изведување на обуката: 

     -секојдневни утрински консултативни состаноцич;

     -редовни визити на пациентите;

     -еднаш неделно главна визита со началник на одд.;

     -aмбулантски ехо прегледи на лежечки и амбулантски пациенти;

     -пункција на црн дроб под ехо надзор;

     -гастроскопија;

     -колоноскопија;

     -ехо на абдомен со контраст;



  

Ехо на абдомен

Најчеста патологија која ја видов беше:

● Цироза на црн дроб;

● Стеатоза на црн дроб;

● Секундарни депозити во црн дроб;

● Хемангиоми на црн дроб;

● Акутен и хроничен панкреатитис;

● Хепатитиси Б,Ц;

● Карцином на главата на панкреас;



  

Oбработка на случај

   Во амболантски ехо кабинет беше донесена 
пациентка на 62 годишна возраст,од ИМП на 
носила со отежнато дишење,отоци на нозете и 
рацете и болки во стомакот.По ехосонографскиот 
преглед се констатира дека има голем број на 
секундарни депозити во црниот дроб и голема 
количина на асцит во абдоминалната празнина.Се 
работеше за малигно заболување во терминален 
стадиум,без информација од каде потекнува 
примарниот процес.



  

ЗАКЛУЧОК

   Во однос на дијагноситката и терапијата 
нема голема разлика од кај нас.Посебен 
впечаток ми оставија утринските лекарски 
консултативни состаноци,хуманоста и  
посветеноста на професијата,желбата на 
колегите да го пренесат своето знаење и 
искуство.Голема благодарност до др. Цонев, 
др. Балабанска, др. Дечева кои несебично 3 
недели се потрудија мојата едукација да биде 
успешна. 
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