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Извештај за стручen престој во 
Бугарија-Софија





Во рамките на програмата за едукација на лекари специјалисти која се

спроведува од страна на Министерството за здравство на Република

Македонија престојував на тронеделен едукативен/стручен престој

(18.09.- 07.10.2016) во Клиниката за Неврологија при Болницата Токуда-

Софија, Република Бугарија.



Просторен  концепт na Клиниката за неврологија во 

Болницата Токуда



Највиталниот дел од Клиниката го чини просторот во кој е сместен работниот

пулт со вмрежен интернет и програм за конекција со сите витални единици од

Клиниката, но и од останатите клиники кои се дел од секојдневното

егзаминирање, дијагностицирање и обсервирање на хоспитализираните

пациенти



На работниот пулт сите специјалисти-

невролози, специјализанти и средниот

медицински персонал, организирано, во

рамките на своите облигации и работни

задачи учествуваат во дијагнозирањето,

третманот и следењето на болните.

На мое задоволсто, имав можност да

бидам дел од нивата екипа и да

учествувам во третманот на болните

(класичен третман, тромболиза.....).



Работен простор за невролозите и специјализантите: отворање истории за болните,

внесување наоди од направените испитувања, внес на декурсуси, епикризи,

секојдневни дискусии за дијагнозата, третманот на болните и наодите од

КТМ/МРИ/КТА/МРА.



Приказ на дел од неурорадиолошките  слики од болните  со мозочен удар со цел 

поставување стратегија за иницијален третман, контрола по реализиран третман-

тромболиза или за понатамошни експлорации, кои ги разгледувавме и дискутиравме 

секое утро.



Чекална за семејствата кои трпеливо, во мир и тишина ги 

очекуваат своите болни роднини или остваруваат средба 

со нив



Лабораторија за  доплер 

сонографија на крвните жили на 

вратот.

Имав можност да  го проследам 

протоколот за испитување на  

вратните крвни  жили во заедничка 

соработка.



Оддел за интензивна нега во кој се третираат пациенти  со

мозочен удар за кои не е потребна асистирана вентилација

(со тромболитична терапија и со неспецифична терапија).



Библиотека за стручни утрински и едукативни состаноци каде секојдневно се

дискутира, разгледува состобата на лежечките и новопримените болни и поставува

дијагностичка или терапевтска стратегија.

Воедно се одржуваат неделни предавања за специјализанти и вежби/демонстрација

за студенти од повеќе медицински дисциплини.



Секојдневен целосен невролшки преглед и разговор со пациентите од страна на  

невролозте (особено младите невролози и специјализанти).

Секојдневен физикален третман на пациент со доживеан мозочен удар со помош на 

физиотерапевт  (физикална рехабилитација на одот).



Дел од апаратурата  во единицата за интензивна 

нега која се користи за апликација на медикамент 

кај болен со  мозочен удар  (actylise-trombolitik) и 

кај болен со епилептичен статус

(depakine-antiepileptik).



Лабораторија за ЕЕГ, ЕМГ и испитување на наручувањата на сонот-каде имав можност да 

се запознаам со протоколот за детекција, апликација на  апаратурата, третман и 

обсервација на пациентите



Научно истражувачки трудови како плод од работата во лабораторијата за 

испитување на нарушувања на сонот



Дел од научно-истражувачката работа на невролозите од Клиниката (стручни трудови 

објавени во локални невролошки списанија и наградени на конгреси), срочена во 

постери и поставени во коридорите, библиотеката и истражувачките лаборатории.





Заклучоци

Стручниот престој во Универзитетската Клиника за неврологија 

при  Болницата Токуда-Софија, претставува  искуство на нови 

стратешки хоризонти на полето на невролошката наука, новините 

и вештините, одлична можност за размена на искуства и проток на 

идеи, отворена врата за едукативен линк, за взаемна комуникација  

и за соработка.


