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• 30.000м2

• во кои функционираат 50 оддели,

• 8 операциони сали

• и има 154 болнички кревети.

Во неа работи врвен кадар од професори, специјалисти, медицински 

сестри и останат болнички персонал кој е врвен во својата професија.

Располага со најсофистицирана опрема од сите гранки на медицината.

Liv Hospital е модерна приватна болница која се протега на

Информации за Liv Hospital





Одделенијата имаат еднокреветни соби, опремени по најмодерни 

стандарди, кои ги задоволуваат потребите на сите пациенти.

Идејата на оваа болница е да се поттикне способноста на телото за 

само-заздравување, преку обезбедување на пријатен престој.



Новина за мене беше тоа што секој оддел располага со по една 

соба со негативен притисок, за изолација на пациенти кај кои има 

болести кои се пренесуваат преку воздух.



• Осум операциони сали 

• Опремени по 

најсовремени стандарди 

и со најсофистицирана

опрема.

• Се изведуваат 

оперативни зафати од 

сите хируршки гранки на 

ендоскопски, 

лапароскопси и класичен 

начин.

• Голем број 

инструментариум и 

помошни апарати кои се 

неопходни за 

извршување на 

операциите.





• Вешот кој се користи при ендоскопски и лапароскопски

операции, најчесто е за еднократна употреба, додека при

поголеми хируршки зафати (отворени операции) се

користи стерилизиран хируршки веш.

• Стерилизацијата се врши во гама/лед стерилизатори

• За дезинфекција на оперативно поле се користи

исклучиво бетадине, а за стерилизација на веш и

инструменти се користи гама стерилизатори. За

хируршко перење на раце се користат бетадински четки

за еднократна употреба.



За TUR prostatae се користи 

монополарен и биполарен 

ресектоскоп и ласер

Ризикот од постоперативни компликации и крварења се сведува на минимум.





За прв пат во оваа 

болница   се 

сретнав со 

работата на 

роботот DaVinci и 

имав прилика да 

присуствувам на 

Robotprostatectomia



• Ендоскопски:

• TUR PROSTATAE

• TUR TU V.URINARIA

• URETHEROTOMIA INT.

• CYSTOSCOPIA EXP.

• INSTALATION J-J SONDAE

• URS

• Останати уролошки:

• VARIKOCELLAE

• URETHROPLASTICA КАЈ ВРОДЕН 

ДЕФЕКТ (ДЕТЕ СО СПОЕНА 

ВАГИНА И URETHRA)

• NEFRECTOMIA

• LAPAROSKOPSKA NEFRECTOMIA

Уролошки операции на кои присуствував:



• Освен на уролошки 

операции имав 

можност во текот на 

мојот престој да 

присуствував и на 

операции од другите 

хируршки гранки

• Sekcio Cezarea

• Laparoskopska resekcija na 

zeludnik

• Rhinonplastica

• Liposuction



ZAKLU^OK

Vo tek na ova vtora moja edukacija(prvata be{e vo

Tokuda)imav mo`nost da sporedam dva razli~ni

koncepti na rabota vo dva golemi hiru{ki

centri.Samata organizacija na rabota

organizacija na operativnite blokovi odnosot i

tretmanot so pacientite opremenosta i

stru~nosta na samiot personal.Golem del od 

nau~enite pozitivni iskustva so zadovolstvo bi 

gi primenila i na na{eto oddelenie,posebno na

mesta kade i so malku investicija i so poinakov

odnos kon rabotata bi se postignale podobri

rezultati i se nadevam deka i vo idnina ke

otidam na edukacija vo pogolem centar.


