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ПЕРИФЕРНА ВАСКУЛАРНА УЛТРАСОНОГРАФИЈА
Болницата Токуда се наоѓа на периферијата на Софија.Во болницата
има одделенија од мн. медицински гранки. Јас бев распоредена за
едукација на васкуларна хирургија под менторство на Проф.др.Милена
Станева.
Апараот за ултрасонографија е современ ехотомографски апарат,
колор доплер, со неколку линеарни и конвексни сонди со различна
фрекфенција, за преглед на површински и длабоки крвни садови и
ехокардиографија.
Едукацијата ја обавував под менторство на Проф.др. Милена
Станева, спец по ангиологија и кардиологија, која теоретски и
практично ми пренесе голем дел од своиете знаења, кои се надевам ќе
ми бидат корисни во мојата понатамошна кариера.

На едукацијата учев за :
-анатомијата на крвните садови кои се испитуваат со
апаратот за ултразвук и доплер на крвни садови;
-протоколот за преглед на крвните садови на долните
екстремитети;
-одредување на скорусен дијаметар на крвните садови;
-мерење на сегментни притисоци со малото доплерче;
-одредување на педобрахијален индекс и проценка според
вредностите на истиот;
-преглед на периферни крвни садови со ултразвук и колор доплер и
поставување на дијагноза за артериска стеноза и
облитерација,флеботромбоза, хрон.венска инсуфициенција,
варикозитети, тромбофлебити, лимфедеми и сл.
-процена на реканализација кај пациенти со флеботромбоза
после примена на терапија.

Преку мед. едукација имав можност за стекнување на нови знаења
и искуства, запознавање со современа медицинска опрема. Добив
можност за професионална надградба и зголемување на знаењата
за ултразвук и колор доплер, а со набавка на нова современа
апаратура ќе имам можност стекнатите знаења да ги применам
при прегледите на пациентите.
Голема благодарност до Министерството за здравство на
Р.Македонија и Здр.дом од Делчево, што ми ја овозможија оваа
едукација, како и до Проф.др.Милена Станева од болницата Токуда,
што ми пренесе голем дел од свиоте знаења.

