
Биљана Рангелова
Допломирана Медицинска Сестра
ОБУКА ОД ОБЛАСТА НА ИНФЕКТОЛОГИЈА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ 
И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ



• Стручниот престој се одвиваше во период од 23.06.2013  до  
19.07.2013 година во Florens Nightingale Sisli Hospital  

• Болницата Флоренс Најтингајл  Шишли е членка на 
Флоренс Најтингајл Групацијата  составена од 4 општи 
болница, медицински центар, болница за одржување 
настава и клинички истражувачки центар.

• Вкупно располага со 2500 лица медицински персонал, 700 
доктори на медицина и специјалисти по различни 
специјалности. 

• Групацијата Флоренс Најтингејл е водечка организација за 
медицински третман, хирургија и истражување во Турција 
и целиот регион, низ целиот спектар на медицински 
специјалности.





• Ментор  Спец. Д-р Нури Беслен 
Специјалист по Инфективни Болести и Клиничка 
Микробиологија- шеф на микробиолошка лабораторија.

• Дипломирана Медицинска Сестра Бахрије Коркут-
одговорна сестра за интрахоспитални инфекции.

















• Поради зголемениот морбидитет, морталитет и трошоци 
за лекување предизвикуваат  посебен интерес.

• Лекарот инфектолог како и медицинскиот персонал има 
посебни задолженија во превенција, контрола и третман 
на нозокомијалните инфекции:

Дијагностика на интрахиспитални инфекции (изолација, 
идентификација на предизвикувачите, испитување на 
осетливост на антимикробни агенси).

Анализа на зачестеност на одредени предизвикувачи.
Пратење на промена на резистенција на најзначајните 

болнички патогени (MRSA, VRE, ESBL).
Пратење на промена на вируленција.







• Задачи на одговорните лица за интрахоспитални инфекции:
SCREENING на персонал и пациенти и откривање на 

клицоноси (рутински скрининг на MRSA и VRE во различни 
примероци),

Следење на хигиено-епидемиолошката ситуација (брисеви од 
различни површини, примероци од воздух.

Контрола на процесот на стерилизација и контрола на 
стерилност на предметите.

Контрола на хигиена на персонал
Испитување на ефикасност на дезинфициенси
Едукациија на здравствен персонал
Типизација на предизвикувачите на болничките инфекции.
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