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Многупрофилна Болница за лекување

МБ Света Софија ,,Софија - Бугарија



МБ Света Софија ,,Софија 
Поседува две Поликлиники

Една во склоп на Болницата

Другата  Поликлиника е во друг дел од Софија 



Многупрофилна Болница за активно лекување МБ ,,Света Софија’’
-Генекологија и Акушерство

-Ортопедија

-Васкуларна хирургија

-Офталмологија

-Хематологија

-Интерна медицина

-Кардиологија

-Физикална Рехабилитација

-Ендокринолог (2 пати неделно)

-Неврологија

-Дерматолог 3 пати неделно

Поседува и сопствена  лабараторија и ренген

Врши Специјалистичко-консултативни прегледи

и хоспитализација на болни



Организациона поставеност на работата

• Болните во Св.Софија се упатени од семеен доктор.

• Услугите можат да бидат од:

• 1. Национално здравствено осигурување

• 2. Приватни осигурителни фондови

• 3. Приватни



Интерно одделение

Врши специјалистички прегледи,

Прием на болнички пациенти по пакети,

ЕКГ,

Лабараториси иследувања,

по потреба РТГ и

Упатување до ГЕХ ,Кардиологија,

Хематологија и Ендокринологија.

(Резултатите се процедурираат во систем до Доктор кој ги испратил за

лабараториски анализи или /до Доктор кој го упатил за РТГ наод со ЦД за

пациент).



Кардиологија

Преглед на пациенти

* ЕКГ

* Лабараториски иследувања

* ЕХО на срце

* Поставување и читање на 

*Холтер за крвен притисок и 

*Холтер за ЕКГ интерпретација 

(24 часа мониторинг)

* Изготвување на Наод за    

Национална експертна лекарска 

комисија

* Ординирање на соодветна 

терапија по Диагноза.

* Прием на пациенти во 

Болница.



Доплер на крвни садови
–Ултразвучна сонографија е еден од основните методи за дијагностика 

на заболувањата на крвните садови.



Доплер на крвни садови

• * Доплер на артериски 

крвни садови

• * Доплер на венски крвни 

садови

• * Мерење на АБИ



Каротидна атеросклероза



Ренални стенози



Иследување на перифера циркулација на

a.dorslis pedis



Мускулно – скелетни артерии:

Спектралната крива -

трифазна крива. 



флеботромбоза – компресионна проба тромбоза на v. gastroknemia

реканализација на v. poplitea – флеботромбоза во хроничен стадиум

Доплер на венски крвни садови



Три различни ехографски наоди = три различни диагнози

флеботромбоза субфасциален хематом Бекерова циста 

с компресија на

v. poplitea



Голема Благодарност до Министерство за здравство на Република 

Македеонија

за овозможената едукација

Благодарност до Директорот на Ј.З.У.Здравствен Дом Куманово


