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Специфични протеини и воспалителни маркери 
– ЦРП, АСО, РФ



 Токуда Болница Софија располага со 
високоспецијализирана и модерна Клиничка 
лабораторија во која се извршуваат широка 
гама испитувања.

Лабораторијата е опремена со 
високотехнолошка апаратура и работи по 
меѓународно утврдени аналитички методи.



Испитувања:

-Хематологија
-Клиничка хемија

-Електролити и олигоелементи
-Коагулација-скининг

-Коагулација-специјализирани испитувања
-Функционални тестови

-Срцеви маркери
-Маркери на воспаление и специфични 

протеини
-Метаболни маркери

-Маркери на коскен метаболизам



-Тироидни хормони
-Полови хормони
-Други хормони
-Тумор маркери

-Имунологија/хуморален имунитет
-Автоантитела

-Алергии
-Електрофореза

-Мониторинг на лекови
-Вирусологија и серологија

-Урина
-Пунктати



Клиничка биохемија
Клиничката лабораторија располага со следнава апаратура:

-
-HITACHI ELECSYS 2010

-CELL DYN 1800
-CELL DYN 3700

-SYSMEX XN –1000
-BD SEDI –15

-OLYMPUS BX 51
-BIOSEN C –LINE

-ARCHITECT ci 8200
-ARCHITECT ci 4100
-SYSMEX CS –2000i
-GEM PREMIER 3000



-ARCHITECT ci 8200

ЦРП, АСО и РФ се работат 
имунотурбидиметриски на 
апаратот Architect ci 8200



-Лабораторијата располага со интегриран лабораториски 
информациски систем со можност за архивирање на резултатите од 

спроведените испитувања и универзален, единствен бар-код за 
идентификација на земените проби.

-Секојдневната контрола на квалитет гарантира сигурност на 
лабораториските резултати.

-Во лабораторијата постои секојдневно оддржување на апаратите, 
неделно, месечно и по потреба.

-Клиничко биохемиската лабораторија учествува во националниот 
систем за обезбедување на квалитет и во меѓународни програми за 

надворешна контрола на квалитет.



Преку медицинската едукација со која имав можност да 
разменам знаење и искуства, да се запознаам со современа 

модерна опрема.
Бев запознаена со организацијата на работа, хиерархиската 

поставеност во работењето, коректно и колегијално 
однесување на медицинскиот персонал-високо ниво на 

хоспитална култура.
Добив можност за професионална надградба и усовршување 
на знаења од мојата професија, а со набавка на современата 

апаратура ќе се овозможат современи квалитетни и комплетни 
услуги на пациентите.

-Голема благодарност до Министерството за здравство што ми 
ја овозможи оваа едукација и до персоналот на Биохемиската 

лабораторија Токуда што несебично ми ги пренесе своите 
знаења.
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