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Групација Флоренс Најтингел, Истанбул           

Групацијата Флоренс Најтингел е основана во 1989 година, под телото на Турската 

Кардиолошка Фондација, како прва болница за кардиоваскуларни болести во регионот. 

Уште од 1960тата година негователското училиште Флоренс Најтингел обучувало високо 

квалификувани медицински сестри и негователки кои опслужувале не само во Турција 

туку и во многу други земји. Денес, со четири општи болници медицински центар, 

болница за одржување на настава и клинички истражувачки центар, со 2500 медицински 

персонал и 700 доктори на медицина групацијата Флоренс Најтингел е една од 

најголемите и со највисока репутација болнички групи во Европа и Средниот Исток. Со 

една интернационална репутација во клиничката пракса и појдовни инвестиции во 

најновата технологија за третман, групацијата Флоренс Најтингел е во првите редови на 

модерната медицина и хирургија во целиот регион. Во групацијата Флоренс Најтингел го 

имаат тоа пространство на него, услуги, експертиза и можност да третираат различни 

услови низ целиот спектар на медицинска специјализација. Ова овозможува да им понудат 

на пациентите сеопфатна програма на нега од дијагноза до третман. Групацијата Флоренс 

Најтингел ја одржува својата репутација со комбинирање на експертизата со највисок 

калибар на персонал и иновации во нега на пациентите, со цел да го осигура секој еден 

пациент дека го добива токму оној третман кој му е потребен. Групацијата Флоренс 

Најтингел нуди медицински услуги во своите рамки, легла за интензивна нега, легла за 

итни случаи и со новоотворената болница во 2012 година архитектонски и технолошки 

дизајнирана да биде ,,A Smart Green Hospital’’. Вкупниот број на болнички легла во 

групацијата достинува до 900. Капацитети на групацијата се дизајнирани пред се за 

пациентите. Се вршат 30 илјади операции секоја година, вклучувајќи 8 илјади 

ангиографии, 2 илјади инвазивни срцеви интервенции како и 2 илјади операции на срце 

годишно. Исто така вршат 2-3 трансплантации на црн дроб неделно најчесто од жив донор 

и 10-12 трансплантации на стем клетки во месецот. Болницата е опремена со најсовремена 



апаратура, најсовремени болнички легла, модерен ентериер, услови кои го задоволуваат и 

персоналот и пациентите, по највисоки стандарди на најнова технологија.  

 

Слика 1. Апарат кој се користи за континуирано давање на лекови, седативи и 

анестетици во текот на еден оперативен зафат 



 

Слика 2. Количка за чување на лекови и целиот медицински материјал потребен за 

работа 

   Слика 3. Болничко легло 



Со сите услови кои ги нуди групацијата и персоналот со кој располага сите 

пациенти се сигурни дека се во рацете на експерти и во комфорна грижлива, чиста и 

безбедна средина. 

 

Стекнато искуство во Флоренс Најтингел 

Престојот во Истанбул и праксата во групацијата Флоренс Најтингел траеше четири 

недели. За време на праксата присуствував на многубројни интервенции, операции, 

манипулации. Од сите нив, ќе ги издвојам најбитните и највпечатливите интервенции на 

кои присуствував. 

 Интубација со ларингијална маска  

Ларингијалната маска се користи за ефикасно инсталирање на кислород и анестетички 

гасови во дишните патишта. Присуствував на отежната интубација каде што беше 

неопходно да се користи овој вид на интубација. Пациентот беше успешно интубиран, 

воден во анестезија и естубиран и разбуден. Овој вид на интубација се користи при 

итни случаи во единиците за интензивна нега, прва помош и реанимација каде што е 

тежок пристапот кон дишните патишта. Употребата на оваа маска спречува надуеност 

и рефлукс аспирација. 

                                                                             

       

Слика 4 и 5. Изглед на ларингијална маска и интубација со ларингијална маска 



 Епидурална анестезија 

 
Епидурална анестезија претставува внесување на локален анестетик во 

епидуралното пространство. Наоѓа широка примена во хирургијата, акушерството 

и третманот на болка. Епидуралната анестезија се изведува во сала. Позицијата за 

изведување е во седечка или лежечка положба со испакнување на р’бетниот столб. 

Иглите се подебели и врвот им е закосен нагоре. Се влегува во епидуралниот 

простор и се аплицира 3-4 мл од анестетикот. Анестетикот може и да се комбира и 

со опоит ( фентанил морфиум) во зависност од тоа каква интервенција се 

извршува. Јас присуствував при поставување на епидурален катетер за пост 

оперативно обезболување и поставување на епидурален катетер кај трудница. 

 

 

        
 

Слика 6. Поставување на епидурален катетер за давање на епидурална анестизија  

 



 

 Интубација со фибероптички ларингоскоп 

Овој тип на ларингоскоп се користи при тешки интубации со вродени аномалии на 

ларингс и хранопровод. Фибероптичкиот ларингоскоп обезбедува лесна и безбедна 

интубација со помош на камера која што се наоѓа на врвот на ларингоскопот. Камерата 

овозможува прегледност и лесно поставување на ендотрахијален тубус. Присуствував на 

тешка интубација каде што анестезиологот се обиде да го интубира пациентот неколку 

пати кои што беа неуспешни и со употреба на фибероптичкиот ларингоскоп интубацијата 

беше успешно завршена. 

Слика 7. Фибероптички ларингоскоп 

 

  
Слика 8. Начин на интубација со фибероптички ларингоскоп  

 



 Водење на анестезија 

Во оваа етапа пациентот се воведува во таканаречена хирушка анестезија односно се 

одбира најсоодветниот мускулен релаксант и аналгетик. Анестетиците се аплицираат 

континуирано во текот на хирушката интервенција. Виталните параметри внимателно 

се следат во тек на целата интервенција. Апаратурата што ја поседуваат во оваа 

болница овозможува безбедно водење на анестезија и олеснување на работата на 

докторот анестезиолог и сестрите анестетичарки. 

 

                         

Слика 9. Апарат за анестезија 

 



Во групацијата Флоренс Најтингел имаат современи апарати и помошни средства кои 

што ја олеснуваат работата на персоналот и кои би било пожелно да ги поседува 

секоја болница. Некои од нив се следниве: 

Слика 10. Апарат за континуирано давање на аналгетици за обезболување на 

пациентите во пост оперативниот третман 

 

                 

 

 



Слика 11. Апарат за загревање на инфузиони раствори и постелнини за пациентите 

                        

Слика 12. Болничко легло со термичко ќебе кое служи за брзо загревање на пациентот 

                         



Заклучок 

Според приложеното може да се забележи дека Флоренс Најтингел е една модерна 

болница што може да се пофали со современ изглед, технологија и голем број на 

екперти кои секојдневно успешно ја вршат својата работа. Ми беше задоволство да 

бидам дел од оваа пракса бидејќи искуството кое го стекнав во Флоренс Најтингел е 

вистинско богатство кое треба да го поседува секое медицинско лице. Искуството е 

огромно и после оваа четиринеделна пракса во Истанбул дел од тоа би можела да го 

применам при нега на пациентите на мојот оддел. Оваа акција од страна на 

министерството за здравство е навистина успешна и корисна бидејќи медицинскиот 

персонал се здобива со нови знаења и вештини кои може да ги примени во својата 

работа. 

 

 


