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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ТОКУДА СОФИЈА

 Болницата Токуда е Јапонска инвестиција, која се наоѓа во јужниот дел 

на Софија. 

Токуда болницата е создадена од Др. Торао Токуда и е започната со 

работа во 2006 година. Болницата е многу профилна и располага со 

високо квалифицирани медицински кадри.



ВО СОСТАВ НА 9-ТЕ СПРАТА СЕ НАОЃААТ :

-37 КЛИНИКИ И ОДДЕЛЕНИЈА

-3 ОПЕРАЦИОНИ БЛОКА

-МОДЕРЕН ДИЈАГНОСТИЧЕН ЦЕНТАР

-БРЗА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

-КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР

-ЦЕНТАР ЗА ИНВИТРО

-ФИТНЕС САЛА

-ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ



ПЕДИЈАТРИСКИ АМБУЛАНТИ

КЛИНИКАТА ЗА ПЕДИЈАТРИЈА СЕ СОСТОИ ОД: 4 ДИЈАГНОСТИЧКИ

АМБУЛАНТИ, ОД КОИ ШТО ЕДНА Е ОПРЕМЕНА СО УЛТРАЗВУЧНА

АПАРАТУРА





ПЕДИЈАТРИСКА КЛИНИКА



Клиниката педијатрија е лоцирана на 8-ми кат, со

вкупно 32 болнички кревети

Во клиниката за педијатија работат 12 доктори специјалисти и

супспецијалисти и 20 медицински сестри

Педијатријата е поделена на повеќе сектори:

 детска пулмологија со алергологија

 детска гастро ентерохепатологија

 детска ендокренологија

 детска ревматологија

 детска нефрологија



БОЛНИЧКИ СОБИ



ПРОСТОРИЈА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ





 При приемот на пациентот на педијатриското одделение 

прво, се заведува во административниот дел, се 

внесуваат податоците на пациентот во компјутерскиот 

програм.

 Се отвора историја на болеста со комплетна докуметација 

и испечатена бела гривна со код, кој ги покажува 

податоците на пациентот во компјутерскиот програм (име 

и презиме датум на рагање и код, за терапија која ја прима 

пациентот).   

 Доколку пациентот е алергичен на некој лек е печати 

црвена гривна и се става на левата рака, како 

предупредување и се заведува податокот на гривната.





 При приемот на пациентот на одделение веднаш се
поставува веднаш се поставува I.V. канила и на неа се
запишува датум на поставување. Веднаш се извршуваат
лабараториски испитувања и други претраги. Од канилата
се земаат истовремено крв за потребните испитување и се
става адаптер и пациентот не се изложува на дополнително
боцкање за други анализи

 Визитата на болничките пациенти ја обавуваат само
лекарите без присуство на сестри. Во компјутер се
заведуваат сите претраги лабараториски испитувања и
терапија.

 Работата се одвива тимски во пријатна атмосвера
адаптирана како и за најмладите пациенти.



 Обемот и квалитетот на едукацијата беше на

најпрофесионално ниво.

 Стручноста на персоналот ми овозможи да се

вклопам во медицинските техники, да го

збогатам своето знаење и да стекнам нови

искуства во медицината.



 Педијатриската клиника има создадено одлична

организација и тимска работа, која располага со

најсовремена опрема и апаратура, со која на

персоналот му е многу олеснета работата со

пацинтите, а исто така и пациентите се многу

задоволни.





 Благодарност до министерството за Здравство на
Република Македонија

 Го поздравувам проектот за едукација на
медицински персонал надвор од државата

 Благодарност и до мојата работна организација ЈЗО
општа болница Велес

 Исто така ми беше голема чест и задовоство што бев
дел од проектот за едукација на медицински
персонал.


