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Едукација во биохемиска лабораторија во 
болницата “Florence Nightingale” - Истанбул
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Прием на биолошки материјал по вакум 
тунели





Приказ на стандардни биохемиски 
анализатори

Интегриран 
COBAS 6000



SYSMEX XT 2000i



VES MATIC 30



Апарат за концентрација на лекови
(aspirin,plavix)





За урини
URYSUS 
2400





Дополнителни простории:
т.н. Cleaning room



Комора

Апарат за дестилирана 
вода





Персонал



Мојот впечаток и видување од едукацијата и обуката во Florence Nightingale е многу 
позитивно и големо искуство за мене, пред се од етиката,културата и стручноста 
во работата на медицинскиот персонал. Медицинскиот центар располага со врвна 
апаратура со која што се обезбедува ефикасна и брза дијагноза, и која што 
целокупнита услуга кон пациентите  се одвива на многу високо ниво. Исто така бев 
воодушевена од третманот и грижата на самите вработени кон институцијата , 
односно одржување на хигиената секогаш на врвно ниво, третманот кон самата 
апаратура и меѓусебното почитување и колегијалност на самите вработени во 
целиот медицински комплекс.



Ви благодарам за 
вниманието!
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