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 Болницата Токуда претставува прва болница во 
Бугарија која што е 100% надворешна инвестиција. 
Таа е дел од интернационалниот ланец на болници 
Токуда е корпорација и е именувана по др. Торао 
Токуда. Оваа болница постои од 2006 и на годишно 
ниво негуваат повеќе од 200 000 пациенти. Исто 
така болницата Токуда има освоено повеќе награди 
за нејзиниот квалитет, инвестиција, истражување и 
др.



 Обуката на која што присуствував се одвиваше 
секој работен ден од 8 до 16 часот. Првиот ден од 
едукацијата ни започна со запознавање на 
болницата и нејзиниот персонал. Бев пријатно 
пречекана од главната сестра на одделот за 
ендокринологија која беше задолжена за 
распределба на кандидатите за едукацијата. По 
приемот во болницата Токуда, ни беше одржано 
предавање од инжењер по логистика за евакуација 
и заштита при пожар и поплави со соодветни 
дезинфекциони средства.Откако заврши 
презентацијата бев распределена на одделот за 
ендокринологија кој се наоѓаше на седмиот кат во 
болницата. Таму главната сестра ме запозна со 
персоналот и одделението кое може да прими од 5 
до 10 пациенти.



 Во болницата секојдневно се оддржуваа утрински 
визити. Тие визити на коишто постојано присуствував 
ги вршеа докторите на своите пациенти. Во скоп на 
визитата се изведуваа проверки на пациентот кои 
траеја од 10  до 15 минути во зависност од неговата 
состојба. Доколку докторот кој ја изведува визитата 
забележи промени во состојбата на пациентот или 
смета дека е потребно подетална анализа на неговата 
состојба тој го внесува во списокот за дополнителни 
анализи. Во зависност од информаациите кој докторот 
ги има внесено во списокот одреден лаборант 
поминува од пациент на пациент и им зема примерок 
од крв за испитување.



 При тие посети од страна на персоналот на 
болницата и пациентите постоеше одлична 
комуникација. Освен овие утрински визити имаше 
и главна визита која се одржуваше секој вротник и 
четврток. Овие визити на кои присуствував ги 
вршеа главната сестра неколку доктори и 
началникот на одделението.



 Освен што присуствував на секојдневните и 
главните визити исто така присуствував и на 
ординирање на терапија и прием на нови пациенти 
во одделението. При приемот на секој пациент се 
правеа основни мерења како висина и тежина а и 
исто така и ЕКГ. Освен при прием на пациенти 
присуствував и во ЕХО кабинет ендокринолошка 
амбуланта и гастроентерологија.



 По завршувањето на оваа едукативна посета се 
сдобив со многу пријатни впечатоци од луѓето кои 
работата во таа болница од нивната посветеност и 
пред се љубезност кон пациентите а воедно и кон 
нас.


