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Bо периодот од 18 септември до  7 октомври 2016 година, во склоп на 

владината програма за едукација на лекари специјалисти остварив 

тринеделен стручен престој  на Клиниката за Неврологија, во склоп на 

TOKUDA HOSPITAL, Софија Бугарија. 



Mентор во текот на целиот мој престој во Токуда беше Проф.Др, Иван 

Стајков, стручен раководител на Клиниката за неврологија



Во склоп на Клиниката работат 15  невролози, субспецијализирани во одделни 

подрачја од клиничката  неврологија

Др.Иван Стојанов Др.Вања Тончева Dr. Anelia Simeonova Assoc. Prof. Dr. Siyka Novachkova, PhD

Assoc. Prof. Dr. Maria Rasheva
Dr. Iliyana Zografova Dr. Natasha Toteva Dr. Nikolai Mihnev

Др. Георги Савов - отоневролог

Др.Марија Чолакова        Др.Деница Јанева          Нејко Нејков   



ХОСПИТАЛЕН ДЕЛ НА КЛИНИКАТА

Располага со 30 кревети комплетно опремени со централна оксигенација, 

аспирационен вакум систем, мултифункционален мобилен мониторинг.

Intensive Vascular Sector Stroke Unit- преставува модерно опремена 

ИНТЕНЗИВНА НЕГА за третман на најтешките пациенти со мозочни удари, 

која се состои од 10 кревети со антидекубитални душеци, од кои две 

четворокреветни соби и две еднокреветни соби. Сите кревети се поврзани со 

централен мониторинг систем, кој е под 24 часовен надзор на 2 сестри.

Polysomnographic Laboratory- се состои од два кревети наменети за 

дијагностика на sleep disorder и третман на пациенти со опструктивна и 

централна апнеа. Во протоколот е предвиден 48 часовен престој на одделот 

со вклучена континуирана полиграфија и CPAP титрација. 

Невролошко одделение- составено од 18 кревети од кои два се комплетно 

опремени апартмани, 4 еднокреветни соби и 3 четворокреветни соби.





Дијагностички процедури кои се 

изведуваат на Клиниката

Doppler Ultrasound

 EEG

 EMG

 VEP, SEP, BAEP

 Sleep Medicine Лабораторија

 Otoneurology Sector



Sleep Medicine Лабораторија

Во текот на мојот престој имав можност да присуствувам на дводневниот 

протокол за испитување и третман на пациенти суспектни за Sleep apnea

Во текот на првата вечер со помош на 

полиграф се дијагностицира појавата и 

степенот на sleep apnea. 

Во текот на втората вечер со помош на 

CPAP маска се титрира оксигенскиот 

третман на обструктивната sleep apnea. 

Пациентот преку назална маска се 

третира со континуиран кислород под 

притисок,, кој овозможува слободно 

дишење во текот на ноќта..



Oтоневролошка лабораторија

Од 2011 година под водство на Др. Георги Савов, субспецијалист 

отоневролог, во склоп на Клиниката работи и отоневролошката 

лабораторија, која е специјализирана за дијагностика и третман на 

пореметувањата на балансот.

Лабораторијата е опремена со најнова апаратура за прецизна 

дијагностика и тестирање на вестибуларната функција. 

Во неа се изведуваат стато-кинетички и тестови на координација и тоа 

функционални и комјутерски, видеонистагмогтафија е експериментални 

тестови на провокација

We offer stato-kinetic and coordination tests: both functional and computer 

based, videonystagmography, and experimental provocation tests.

Во овој кабинет имав можност да присуствувам и на специјални техники 

на репозиција за третман на позиционо ВЕРТИГО. Како и вежби за 

стабилизирање на вестибуларниот апарат. ,





 Во текот на престојот на Токуда имав можност да 

присуствувам и на дел од интервентните процедури кои 

се изведуваа.

 Во мултидисциплинарниот пристап покрај невролозите 

беа вклучени ендоваскуларни интервентни карфиолози, 

неврохирурзи и ендоваскуларни радиолози.

 Покрај ургентниот третман на мозочнитер удари со 

тромболиза, имав прилика непосредно да присуствувам 

и на третман на интрацеребрална аневризма, 

церебрален артритис и венска малформација, ,

ИНТЕРВЕНТНА НЕВРОЛОГИЈА





Заклучоци/Научени лекции

Целокупниот престој беше прекрасна можност, да се 

компарираат можностите, да се стекнат нови знаења 

и техники од кои дел можат со мали интервенции да 

бидат применливи и кај нас.


