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Istanbul Florence Nightingale Hospital



Istanbul Florence Nightingale 
Hospital

Со големина од 50254 m2

располага со 11 операциони 

сали, 51 кревет за интензивна 

нега и 219 стандардни кревети. 

Изградена е во 2008 по 

најсовремени светски стандарди. 

Располага со 18 спрата од која на 

кровот од болницата се наоѓа 

платформа за хеликоптер кој се 

користи за ургентни случаи, кој и 

болницата поседува свој 

хеликоптер.



1. Работат во 11 операциони сали

2.  Се работи тимски. Тимската работа е клуч за успешна работа.

3.  Резултат од хистопатолошки материјал може да се добие во истиот 

момент додека трае операцијата.

4.  Се работи за високо едуциран персонал од доктори и сестри.

5. Имав можност да присуствувам на повеќе операции како од мојот 

домен на работа така и од другите хируршки гранки.



Класични операции

- Хернии
- Bypass на коронарни артерии
- Импланти на дојка
- Тумори на мозок

Работата на инструментарката беше иста 

како кај операциите извршени кај нас. 

Разликите беа во тоа што се користеа 

компреси, чаршави, каутер, неутрал за 

една употреба. Се користеше Ligasure 

наместо нашите лeнени конци за 

лигатура.  Понекогаш инструментарката 

чистеше оперативно поле. 



Лапароскопски интервенции

- Херниа ингвинална
- Херниа вентрална
- Холецистектомии
- Хистероскопии
- Торакоскопии



Da Vinci интервенции

- Ca Pulmo
- Ca Uteri

Инструментарката го облегува роботот во 
стерилна најлонска фолија за една употреба, 
а потоа се асистира исто како и кај 
лапароскопските операции.



ПРИОРИТЕТ на Da Vinci
Робот интервенциите

• По безбедни и прецизни 

процедури

• Намалување на инвазивност 

и ризик на пациентот и на 

персоналот

• Подобрени резултати и 

подобрено опоравувење на 

пациентите



Во текот на мојот престој во Istanbul Florence Nightingale Hospital пасивно 

учествував во интервенциите што ги набројав и увидов дека работата на 

инструментарките не се разликуваше многу со работата кај нас. Разликите 

беа во:

- Располагаа со инструменти и потрошен материјал од врвни фирми.

- Користеа инструменти и апарати кои ги нема во нашата болница, а се од 

голема помош.

- Секој потрошен материјал преку бар кодот се внесува во компјутер преку 

идентификатор и се евидентира точно колку и што е потрошено.



ЗАКЛУЧОК!

Едукативниот престој во Флоренс Најтингел кој беше многу продуктивен и 

исполент со ангажмани, за мене беше едно големо искуство кое итекако 

ќе влијае позитивно во моите перспективни работни ангажмани и кариера 

во нашата установа.

Воедно најтопло им препорачувам на сите мои колешки ако имаат 

можност и желба да си го остварат правото за  доедукација во своите 

области.



ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО!!!


