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Болница Токуда Софија е лоцирана во јужниот дел од град 
Софија.Истата е јапонска инвестиција,создадена од
д-р.Т.Токуда,многупрофилна болница од 37 клиники и 

одделенија во која работат висококвалифицирани медицински 
екипи во најсовремени медицински услови веќе неполни 10 
години(од 2006год)



-структура на Болница Токуда Софија



Како медицинска сестра на едукација во Софија, имав привилегија
да престојувам, а воедно и да се едуцирам на одделот за неонатологија  во 
периодот од 06.06.2016г.-24.06.2016година.



 Одделот располага со: опремени операциони сали, родилни 
сали, интензивна нега за новородените со современи 
инкубатори, ехо дијагностички кабинет, соба за механичко и 
дезинфекционо  чистење на санитарниот материјал и опремени 
соби за родилките.





 Просторијата во која се сместени е затоплена од 24 до 25 степени 
и редовно се контролира. До инкубаторот се поставени 
инфузиони пумпи и системи за парентерална исхрана. Повеќето 
од нив се хранат со орогастрична сонда исклучиво со мајчино 
млеко.



 Прематурните новородени се заштитени и сместени во 
посебни лежаи со покриени нкубатори со соодветна 
прекривка за да може да ја имитира внатрешната 
состојба на утерусот на мајкта.

 Сите лабараториски аналзи дури и ренген 
дијагностиката докторите ја добиваат по електронски 
пат со шифра. За секој инкубатор одговорна е по една 
сестра која на утринската визита ја реферира состојбата 
на новороденото. Во одреден дел од денот доаѓаат 
мајките од дома со предходна хигиенска припрема на 
рацете и мантил за една употреба влегуваат на одделот 
и ги дојат или се обучуваат како да ги хранат своите 
новородени со шприц или со сонда.





 Фото терапијата се обавува во т.н. капсула каде инфрацрвените 
зраци го зрачат новороденото од сите страни, а со тоа се скратува 
времето за ваквата терапеутска постапка. На ниво на одделот 
имаат свои протокол и за лекување на инфекти, сепси и жолтици.



 По породувањето новороденото го прифаќа неонатолог и медицинска сетра. Се 
прави преглед од страна на неонатологот, се аспирира, а потоа медицинската 
сестра го обработува папчето, го мери, го повиткува и истото го приклучува на 
монитор за следење на параметри во време траење од 2 часа. Доколку 
новороденото е во добра здравствена состојба се носи кај мајката, а доколку 
параметрите покажат некаква неправилност се предава во интензивна нега.



-Просторија за припрема на оброци на новородените





 Престојот во болница Токуда, Софија  за мене е една голема 
едукативна прилика и увид во напредната техничка медицина и 
нејзина примена во служба на здравјето на новородените.



Ви благодарам за укажаната можност  и 
доверба.


