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ЕЕГ во неврологијата и ЕЕГ кај пациенти со 
психијатриски коморбидитети  

Токуда болницата во Софија почнува со работа
од 2006г. и има
- 37 клиники и одделениа
-22 операциони сали
-ургентен центар
- домашно лекување
- други сервисни дејности неопходни за 
функционирањето на бoлницата





Клиниката за неврологија e под водство на   
Доц. Д-р Иван Стаиков   

Ментор за ЕЕГ  Д-р  Николај Михнов

-располога со 30 кревети со кислород и 
вакуум
-10 кревети за инсулти
-2 за сон и опструктивна и централна апнеа
-18 вип апартмани



Дејности:

-мозочни инсулти
-медицина на сон
-интервентна неврологија во соработка со 
кардиолози ,васкуларни хирурзи и неврохирурзи
-лечење на централни и периферни невролошки 
болести



















Заклучоци/Научени лекции

Од интерес за мојата специјалност  беа 
презентирани поголем број на случаи со 
психијатриски коморбидитет и нивните 
специфики во ЕЕГ наодите.
Од презентираните случаи беа застапени 
пациенти со деменции,зависности, со 
подолготрајна терапија со 
бензодиазепини,антидепресиви, со психогени 
напади  и повеке видови на епилепсии



Овој тип на иследување,интерпретацијата на 
ЕЕГ ке најде примена во мојата секојдневна 

работа со пациенти
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