
Organizacija na dijabetolo{ka slu`ba vo 

klini~ka bolnica

Датум на презентација: 15.04.2016год.

Назив на ЈЗУ : Клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања 

Назив на институција каде е одржана обуката: Клиника за ендокринологија,  Болница Токуда,              
Софија, Бугарија (Јануари – Февруари 2016)

Име и презиме на лицето испратено на обука: Славица Шубеска Стратрова 



Вовед – место на едукација

Клиниката за Ендокринологија, дијабетес и метаболни болести при Клиничка болница

Токуда во Софија, Бугарија се состои од Ендокринолошко – дијабетолошко одделение,

ендокринолошка и дијабетолошка амбуланта и повеќе кабинети. Мојот едукациски

престој ги опфати сите одделенија на Клиниката.



Тим за соработка 

На Одделението за хоспитални

болни на Клиниката се запознав

со искуствата од лекување со

многу широката палета на лекови

во третманот на дијабетот.



Амбулантата за Дијабетес е современо уредена и содржи :

Шалтер на кој се заверуваат сите услуги

што се изведуваат тука, како на пример :

- преглед кај лекар - дијабетолог,

- преглед на дијабетично стапало,

- преглед на очно дно (фото-фундус) и

- други кабинетски услуги.

• Ординација на доктор 

дијабетолог

• Соба за земање крв;

• Од ординацијата пациентите 

се упатуваат во кабинети за 

дополнителни испитувања



Кабинет за периферна васкуларна болест
Во Кабинетот за периферна

васкуларна болест се работи на

колор ехо Доплер апарат за

проценка на периферните артерии

особено a.dorsalis pedis и a tibialis

кај болните со дијабетес.

Исто така се одредува и

педобрахијален индекс.



Ултразвук на тиродина жлезда 
Во Кабинетот за ултразвук на тироидна жлезда се прегледуваат 

пациенти со и без дијабет со суспектна тироидна болест. 

Колор Доплер овозможува прецизна дијагностика. 



Кабинет за коскена дензитометрија и 

телесен состав

Апаратот е идентичен со нашиот,

ги споделив нашите искуства и ги

потврдив моите сознанија.



Клиничка лабораторија 
Клиничката лабораторија служи за сите клиники во болницата.

Палетата на хормонска проценка е многу широка и ги задоволува

потребите на клиниката.



Bio electric impendance

Био електричната импенданца овозможува одредување на телесниот

состав, мускулна маса, масна маса, телесна дистрибуција на масти,

вкупна телесна вода, безмасна маса и базално метаболно ниво. Се

обучив за работа на овој апарат кој и е неизмерно многу потребен на

Клиниката за ендокринологија.



Одделение за хоспитални болни 
На Одделението за хоспитални болни на

видни места се изложени разни

алгоритми и информации за разни

постапки во лекувањето на пациентите.

На ова одделение се лекуваат болни со

дијабет и ендокринолошки пациенти.

Се запознав со протоколите на лекување

на пациентите, големата палета на

лекови кои се користат во лекување на

пациентите со дијабет, клинички патеки и

друго.



Едукација на пациенти

На клиниката обавезно се врши индивидуална едукација на

секој пациент. Пациентот добива лично за себе многу

едукативни материјали и во тек на едукација се користат

повеќе разновидни едукативни материјали.



Едукација на пациенти



Едукација на пациенти



Едукација на пациенти – групна едукација

Групната едукација се одвива во групи од 6-8 лица со траење од 

2 часа. 

Се формираат групи за тип 1 и тип 2 дијабет.

Теми на едукација: 

- Етиологија и клиничка слика на дијабетот

- Акутни и хронични компликации

- Здрава исхрана

- Физичка активност 

- Сон, одмор и релаксација

- Самоконтрола

- Медикаментозно лекување



Едукација на пациенти – групна едукација

При едукацијата се користат

модели на оброци и одредени

храни.



Едукација на пациенти – групна едукација

Групната едукација ја посетував 

на Универзитетската Клиника за 

дијабет.



АКРЕДИТАЦИЈА

Во акредитацијата е обрнато посебно внимание на безбедноста 

на персоналот и пациентите



Акредитација 



ЗАКЛУЧОК

• Престојот во болницата Токуда беше за мене

корисен.

• Се запознав со протоколите на лекување на

пациентите, големата палета на лекови кои се

користат во лекување на пациентите со дијабет,

клинички патеки, клинички процедури а исто така со

организацијата на дијагностичките кабинети.

• Како нови методи кои ги усовршив се проценката на

телесниот состав со методот DXA и биоелетричната

импенданца и колор ехо Доплер проценката на

периферните артерии особено a.dorsalis pedis и a

tibialis кај болните со дијабетес.


