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Запознавање со општата болница
-Болницата постои 120 години

- 380 кревети лежечки и 8 дневни болници

- 20 000 хоспитализации во една година

- 180 000 специјалистички прегледи

-15 200 дијализи



Кадровски служби:
Болницата располага со 1064 вработени, од кои има 320 медицински 
сестри со СМС (средна медицинска спрема), 156 дипломирани 
медицински сестри, 105 специјалисти и 43 специјализанти. 
Останатите вработени се дел од администрацијата 

Комисии:
Комисија за внатрешна контрола, ИХИ, Комисија за лекови и Комисија за 
администрација

Визија:
Одлична болница за пациентите и вработените

Вредност:
Задоволен пациент на сите нивоа (храна, терапија и прием)



Централенприем

-Доктори

- Сестри (кои вршат предоперативна 
припрема)

- Транспортни работници (кои вршат 
транспортирање на болните до одделение 
и ја носат крвта и урината до лабораторија

- Резултатите се враќаат компјутерски



Ортопедија

• Располага со 10 соби, од кои 3 за дневна 
терапија, 4 соби со по 3 кревети за лежечки 
болни и 3 соби за изолација
 1 соба за МРСА (1 кревет)
 2 соби за остеомиолити со по 2 до 3 кревети
 2 амбуланти за преврска во кои работат 

дипломирани медицински сестри за преврска
 2 работни соби за сестрите
 1 млечна кујна
 2 купатила за болните
 2 WC - ња



Ортопедија



ТРАУМАТОЛОГИЈА

• Располага со 1 соба за интензивна нега

• 4 VIP простории опремени со посебно WC, 
туш-кабина и wi-fi

• Има физиотерапевт



Васкуларна хирургија

• Лежат асептични хируршки дијагнози:

холецистектомии (лапароскопски и 
класични), апендикси;



Урологија со септична хирургија

• Овде се сместени уролошките болни и 
малигните заболувања (карцином на 
дебело црево, хемороиди, фисури, болни 
со метастази)

• И ова одделение располага со неколку соби 
за изолација и VIP простории

• Организација на работата



Операциона сала

• Болницата располага со 6 асептични сали и 
една септична сала (дислоцирана)

• На самиот влез од салата постојат 
простории за облекување во зелени 
униформи, кломпи, маски, капи и ракавици

• Преку зелената зона се влегува во 
операционите сали



Операциона сала



Операциона сала



Централна стерилизација

• Се наоѓа 1 спрат под операционите сали и е поврзана со 
салите преку 2 лифта (нестерилен и стерилен лифт)

• Располага со 2 автоклава и 1 плазма стерилизатор
• Има вработено 6 медицински сестри, кои ги пакуваат 

сите сетови по термичкото миење во специјални 
машини за перење

• Сетовите ги комплетираат каталози за различни 
операции 

• Централната стерилизација термички се обработува 
(машинско перење на сите садови од кујната и од 
одделенијата во болницата кои се пакуваат во компреси 
за 1 употреба и се враќаат спакувани во одделенијата)



Хигиена во болницата

• Се спроведува според највисоки светски стандарди

• Се чисти со дезинфекциони средства и средства за 
механичко чистење на одделенијата кои се поставени на 
специјални колички Greenline



Транспортни работници

• Тие ја транспортираат крвта до лабораторија, 
го враќаат требовањето од аптека и ги носат 
количките, односно количките за седење и 
носилките до одредените места каде што 
треба да бидат поставени 

• Исто така, транспортните работници го 
доставуваат чистиот веш до сите одделенија, 
храната и потоа ги враќаат назад до перална и 
кујна, во специјални контејнери 



Ви благодариме за вниманието


