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Zaklu~oci , nau~eni lekcii

• Ми беше чест и задоволство да бидам 
дел од проектот на Министерство за 
здравство на Влада на  РМ – обука и 
едукација на медицински персонал во 
странство.



• Групацијата  Флоренс Најтингел е формирана во 
1989 год. и денес има 4 општи болници, медицински 
центар, болница за одржување настава и клинички 
истражувачки центар, со преку 2500 медицински 
персонал. Таа е една од најголемите и со највисока 
репутација болнички групи во Европа и Средниот 
Исток. Со дефинирање на квалитетот на услугите , 
негата на пациентите и нивната безбедност како 
врвни приоритети на Групацијата , Групацијата на 
болници Флоренс Најтингел е сертифицирана со ТУВ 
сертификат и е акредитирана од “Меѓународната 
Заедничка Комисија ( JCI) “, интернационална УС 
непрофитабилна организација што ги евалуира и 
акредитира институтите за нега на здравјето, и во 
светот се смета како “Златен Печат” во негата на 
пациентите и нивната безбедност.



За време на мојот престој се запознав со
организациската поставеност на
вработените , нивниот куќен ред, начинот
на работа со пациенти ( приватен дел и дел
со партиципација) и секако стручниот дел
за кој што бев пратена - laboratoriski, 
biohemiski analizi i sedimentacija. 



• Од целокупниот престој во болницата 
Флоренс Најтингел многу сум 
задоволна, се стекнав со лични, 
стручни и професионални искуства кои 
во одредени услови ( пред се 
финансиски )  би можела  да ги 
применам во мојата работна 
организација . 



• Голема благодарност до Министерство 
за Здравство на Влада на Р. 
Македонија , а пред се на Министерот
г-н Никола Тодоров.
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