
ТУК ЛЕКУВАМЕ УСПЕШНО:
✔ катаракта

✔ глаукома

✔ отлепване на ретината

✔ очни травми

✔ рефрактивни нарушения

✔ диабетна ретинопатия

✔ сенилна макулна дегенерация

✔ очни заболявания в детска възраст 

В отделението по 

Офталмология на МБАЛ 

„Токуда Болница София”  

се извършват пълен 

обем диагностика и ле-

чение на заболявания-

та на окото както 

при възрастни, така и 

при деца. 

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О

ОФТАЛМОЛОГИЯ 
OCT
Апарат за прецизна образна диагностика на гла-
укома и заболяванията на макулата. Изследва-
нето с апарата е в рамките на 3 - 5 минути, 
без болка и дискомфорт за пациента. Установя-
ва максимално прецизно състоянието на задния 
очен сегмент. 
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Д-р Алек Топов – началник на 
отделение „Офталмология” 

Д-р Алек Топов е завършил Медицинския уни-

верситет - София през 1995 г. Специалност 

по Офталмология придобива през 2002 годи-

на. През 2000 година специализира в Герма-

ния. От 1996 г. работи в Очната клиника към 

Александровска болница. В екипа на „Токуда 

Болница София“ е от 2008 година, а от 24 

април 2012 година поема поста Началник на 

Офталмологията на японската болница. Пре-

минал е допълнителни квалификационни кур-

сове в областта на хирургичното лечение на 

катаракта и глаукома, както и в рефрактив-

ната лазерна хирургия (лазерно отстранява-

не на диоптри). Професионалният интерес 

на д-р Топов е в областта на микрохирур-

гията на окото.

Биограф
Безконтактен апарат 
за измерване на лещи. 
Позволява прецизно 
измерване на вътре-
очната леща и се из-
ползва за избор на 
най-подходящ индиви-
дуален имплант при 
всеки пациент. 

Аргон лазер
Авангарден апарат за 
лазерно лечение на ди-
абетна ретинопатия. 
Използването  на то-
зи лазер е златен стан-
дарт при лечение на 
периферни дегенера-
тивни заболявания на 
ретината. Процедура-
та е амбулаторна и 
изисква само капкова 
анестезия. 

Фундус камера
Това е високо специали-
зиран апарат за флу-
оресцинова ангиогра-
фия. С него се извършва 
прецизна диагностика 
на съдови заболявания 
на заден очен сегмент. 

Wave Scan 
Апарат, който дава 
възможност за точно 
определяне на диоп-
трите и показания за 
рефрактивна хирургия. 
Изключително точна и 
прецизна диагностика 
на рефракцията - диги-
тален скенер.

телефони за c п е ш е н
записване:  т е л е ф о н :

02/403 4911 02/403 4150

  facebook.com/tokudahospital

      www.tokudabolnica.bg

Отделение по Офталмология 



Отделение по Офталмология на 
МБАЛ „Токуда Болница София” 
Очните операции и процедури се извършват от високо-

квалифицирани офталмолози. Екипът на отделението по 

Офталмология има голям опит в операциите на очите с 

голяма сложност и основно предимство е мултидисципли-

нарният подход, с който се отличава работата на лекари-

те в „Токуда Болница”. Офталмолозите работят в тясна 

колаборация с колегите си от всички специалности.

Амбулаторни изследвания 
и диагностика: 
В кабинетите на отделението по Офталмоло-
гия се извършва модерна диагностика на всички 
очни заболявания при деца и възрастни. 

 Три модерно оборудвани кабинета 
за възрастни

 Детски кабинет, оборудван с мобилен 
рефрактометър

 Кабинет за високоспециализирани дейности 
– зелен лазер и Nd-Yag лазер, флуоресценова 
ангиография, компютърна периметрия 

Процедури и оперативни 
интервенции: 

 Катарактна хирургия

Отделението по Офталмология на МБАЛ „Токуда Болница 

София” разполага с уникален за страната апарат за ката-

рактна хирургия. Оборудването е последно поколение фа-

ко-машини на Alcon-Infinity Ozyl и AMO-Signаture, които са 

световен лидер в катарактната и рефрактивна хирур-

гия. Авангардната технология снижава до минимум риско-

вете от следоперативни усложнения и ускорява възста-

новяването на зрителната острота. 

Лекарите 
извършват годишно 
над 2400 очни 
операции със средна 
и голяма сложност.

Специализиран детски кабинет

В японската болница функционира и специализи-

ран детски очен кабинет, който е оборудван с 

последно поколение дигитални диагностични апа-

рати и в който родителите могат да потърсят 

консултация с детски офталмолог. Кабинетът е 

оборудван с детски рефрактометър – мобилен 

апарат за определяне на диоптрите при деца до-

ри на 6 месечна възраст. 

Отделението по Офталмология 
разполага с: 

 20 легла

 Две операционни зали, разположени на територията на 

отделението и оборудвани с последно поколение операци-

онни микроскопски системи на ZЕISS

 Консервативно 
и оперативно 
лечение на 
глаукома

 Възможност за 
поставяне на 
най-съвременни 
импланти

 Лечение на 
късогледство, 
далекогледство и 
астигматизъм

 


