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Надворешен  
изглед на  

болницата 
 

 „ТОКУДА„ 
Софија 



Првиот ден имавме запознавање на  просториите во болницата . 
Обука за безбедност. 

И запознавање со персоналот. 



 
 





 Сестринската соба е отворена и со пулт.  
  Тука се прави запис и прием на болниот  и 

подготовка на пациентот за следните испитувања .  
 Се прави ЕКГ, се поставува канила ,и се зема крв за 

крвни анализи . 
  Болниот се сместува во болничка соба.   
  Присуствував на утринските визити . 
 Спремање и делење на терапија.  
 Пациентите на ова одд.остануваат максимум 4 дена 

со исклучок на потежок случај. 
  Присуствував во кабинетот за Гастроскопија и 

Колоноскопија каде се запознав со сестринската 
работа - (асистирање при самата интертвенција која 
се изведува со анестезија ,чистење на апаратот и 
стерилизација) 

  Присуствував на одстранување на полип и биопсија  
за патохистолошки наод. 

 Присуствував на црнодробна биопсија под ехо. 
 Припрема на потребниот материјал за биопсија. 



     
 
 
 Ова одд. располага со помалку кревети . 
 Присуствував на  утринските визити. 
 На ова  одд. лежат  тешко болни со Карциноми  , 

Пнеумонии, Астма,има и пациенти на неинвазивна 
вентилација. 

 Бев  вклучена во спремање и давање на терапија. 
 Во кабинетот за бронхоскопија се правеа повеќе 

бронхоскопии во текот на денот. 
 Присуствував на бронхоскопија  - имаше пациент  

суспектен за ТБЦ, направена  биопсија  и земен  беше 
материјал за патохистолошки наод. 

 Во кабинетот за Спирометрија имаше   современ 
апарат за 

    преглед и испитувања на пациенти . 
 



 Од престојот и обуката во Болницата 
„ТОКУДА„ - Софија сум многу задоволна. 

 Ми се допадна нивниот пристап и начин на 
работа, како и нивната организираност 
хигиената во работните простории и 
болничките соби и  односот на персоналот 
кон пациентите. 

 Мислам дека овие обуки делуваат 
позитивно на медицинскиот персонал ,и 
посакувам такви услови да има и во 
Медицинскиот центар во кој работам.  
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