


Istanbul Florence Nightingale Hospital

 Florence nightingale се наоѓа во центарот на Истанбул-Шишли таа е 
една од петте болници кои имаат добиено сертификат од 
здружението за техничка инспекција(TUV),располага со простор од 
50.254 м2 .Болницата располага и со хелиодром.

 Болницата, чија изградба започна во 2008 година , има 300 соби , 51 
кревет за интензивна нега, 12 хируршки сали , сите опремени со 
ламинарен проток на воздух и нај современа медицинска апаратура.

 Болницата исто така има и конференциска сала која овозможува 
интерактивна медицинска едукација и научната дејност.



 Во Istanbul Florence Nightingale Hospital функционираат сите 
специјалности(Кардиологија,Гинекологија,

онкологија,генетска диагностичка 
лабараторија,Радиологија,Перинатологија,

ортопедија,ИВФ центар,физикална терапија со 
рехабилитација,дерматологија,пластична хирургија,нуклеарна 
медицина).



 Во текот во престојот  во болницата имав можност да го разгледам

целиот простор  со кој располага болницата. Присуствував на 
голем број операции кои се изведуваат во оперативен блок кои има 
12 операциони сали опремени со најсовремена опрема вклучувајќи 
ги и операциите работени со робот.

Во областа на акушерство и гинекологија се работи скоро цела 
гинеколошка патологија и од аспект на диагностика и од аспект на 
оперативно лекуванје. Присуствував на S.C работени во општа и 
спинална анестезија , вагинална и абдоменална хистеректомија , 
циста на јајник и многу други лапараскопски операции.

Во родилните сали се е подредено на родилките и новородените 
каде што постои врвна здравствена услуга и нега.

Се забележува високо ниво на љубезност на целокупниот 
персонал кон пациентите како и строго почитуванје на 
принципите на асепса и антисепса. Особено впечатливо беше 
почитувањето на сите права на пациентите , почитување на 
хоспиталната култура и почитување на сите етички и 
деонатолошки принципи од страна на медицинскиот персонал.



 Се надевам искуството од виденото и наученото кои ги стекнав со 
самиот престој би можеле да се пренесат и во работата на нашите 
болници во поглед на подобруванње на квалитетот на 
здравствената заштита.

 Проектот на Министерството за здравство на Р.Македонија за 
едукација на медицински персонал во земјите со развиени 
здравствени системи се за поздравување. 

 Голема благодарност од мене до Министерството за здравство на 
Р.Македонија и до Општа Болница Кичево за тоа што ми ја 
овозможија оваа едукација во Турција.


