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Ş i ş l i F lo rence
N ight inga le Hosp i ta l

Обезбедува услуги со:
12 операциони сали и
300 кревети кои се простираат на
35 000 м2 простор.

Болницата започнала во 1989 со
Кардиологија и Кардиоваскуларна
хирургија.

Во моментот е во состојба да
обезбеди третман на:
срце, црн дроб, трансплантација на
бубрези, трансплантација на коскена
срцевина, ортопедија, спинален
центар, неврохирургија, интервентна
радиологија, робот хирургија, општа
хирургија, како и третман на уво, нос
и грло.



• Во тек на нашата едукација се запознавме со работните простории, 
персоналот, како и воопшто работните задачи на медицинската 
сестра, како важен дел од тимот на оваа болница.

Одделот на кој ја обавувавме 
нашата едукација



• При прием на болен, сестрата е задолжена за 
следните постапки:

- изработка на соодветна сестринска анамнеза;
- вадење крв за лабораториски иследувања по напатствија од 

доктор;
- EKG преглед и други неопходни анализи;

- мерење на витални знаци;
- давање на премедикација;
- како и беспрекорна комуникација и љубезност, и притоа 

здобивање на самодоверба кај пациентите за самиот персонал.



• Улога  на  медицинската  сестра во пост –
оперативен третман ка ј  хирушки болен:

- по оперативниот третман, пациентот престојува во соба за 
будење неколку часа, а потоа се транспортира на оддел;

- целосно мониторирање и пратење на сите витални параметри, 
вклучувајќи ( Т.А – тензија артеријална, p – пулс, SpO2 –
сатурација, t° температура );

- пратење на диуреза, различни дренови и сонди;
- аплицирање на парентерална и пер – ос терапија назначена од 

лекар;
- асистирање и правење на соодветни преврски;
- сите работни задачи кои се извршени кај болните, се внесуваат 

електронски, и добро е да се спомене дека една медицинска 
сестра е задолжена за 4 – 5 болни !



• Апликација на парентерална и пер – ос терапија

- Парентералната терапија, претходно доаѓа приготвена од страна на 
фармацевт ( антибиотици ), за начинот на апликација е прикажан на 
следната слика: Името на пациентот, времето на апликација, како и 
сестрата која го уклучува соодветниот раствор.

- Пер – ос терапија се бележи со бар – код, и притоа се има евиденција 
за секоја потрошена таблета, капсула или слично.



• Електронска поврзаност !
Во овој дел ќе бидат опишани само дел од низата активности и техники 
кои се користат во оваа модерна болница:

Пневматски цевен систем
Со овој систем се овозможува брза, едноставна и квалитетна услуга во 
поглед на низа лабораториски иследувања, комуникација со останати 
делови од болницата, земање на резултати и сл. 



• Корисно е да се каже дека пациентот е внесен во електронски систем, 
преку кој се заштедува на време, а со само еден клик ние ги имаме 
сите податоци кои ни се потребни за било каква анализа, иследување 
или пак активност со и околу него.
- пример: на сликата може да се види една т.н етикета или налепница 
на која стојат сите генералии, која се добива со само еден клик, истата 
може да се залепи на епрувата, лабораториска листа, било каква друга 
документација за време на престојот на клиниката, со тоа се добива во 
време, на уредност – се намалува можноста од нечитко и неуредно 
пополнување и т.н



• Други простории и опрема:

Количка за преврски
Апарат за мерење 

температура



Апарат за мерење на 
гликемија

Бобан Миленковиќ (најлево)
Јасмина Бајрамовиќ (најдесно) 

со останатиот тим



Доделување на сертификати
Јасмина Бајрамовиќ лево
Бобан Миленковиќ десно 
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