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Safak Hospitals Group
• Формирана 1998 год и брои околу 5000 вработени
• Се состои од 4 болници –

- Avrupa Safak – специјализирана за кардиологија, 
кардиохирургија и неурохирургија

- Goztepe Safak – кардиоваскуларна хирургија, торакална 
хирургија, неврохирургија, гинекологија и ин витро 
фертилизација, дерматологија, пластична и реконструктивна 
хирургија

- İstanbul Safak – микрохирургија, хирургија на рака и 
неурохирургија

- JFK Safak - кардиологија, кардиоваскуларна хирургија, 
неурохирургија, трансплантациона хирургија, ортопедија и 
пластична хирургија







Болницата брои околу 50 кревети 
и 25 дијализни апарати



Едукација
• Во текот на мојата едукација имав можност активно да 

бидам вклучена во повеќе различни интервенции на 
деца од различни возрасни групи од различни  оддели 
на Болницата " Şafak " , и тоа од одделот за абдоминална 
и ендоскопска хирургија, неонаталогија, општа 
хирургија, гинекологија и акушерство, пластична 
хирургија, траума и ортопедска хирургија и др.

Работев со одлични хирурзи, големи учители, како и 
големи ментори.
Научив  како се менаџира различна патологија  во 
детската хирургија, што значи совршеност во грижата за 
пациентот и клиничката обука.



Заклучоци

Под менторство на Prof.D-r.Mehmed, детски 
хирург, активно бев вклучена во дел од 
интервенциите кои што се правеа во 
болницата

Оддел за детска хирургија: операции на 
езофагеални атрезии, дуоденални атрезии, 
Морбус Хиршпрунг ( Duhamel процедура), 
дијафрагмална хернија, ингвинални 
хернии, лапороскопски холецистектомии





Заклучоци

• Исто така имав престој во интензивната 
нега на неонатологија, како и 
специјалистичко – консултативна 
амбулантна дејност низ повеќе болници

• Активно учество на интервенции од 
одделот на општа хирургија и гинекологија 
и акушерство како: секцио цезареа, 
блефаропластики, хемороидектомии, 
лапароскопски холецистектомии...



БЛАГОДАРНОСТ!
• Изразувам посебна Благодарност до Министерството 

за Здравство на Р.Македонија што ми ја даде 
можноста да бидем дел од овој едукативен процес за да 
се стекнам со нови вештини и техники, и секако 
Благодарност до Istanbul Safak Hastanesi што ми 
овозможија пријатен и успешен престој во болницата.

• Се надевам дека соработката меѓу Istanbul Safak
Hastanesi и Министерството за Здравство на 
Р.Македонија ќе продолжи и понатаму, бидејќи на тој 
начин сето она што е научено ќе биде имплементирано, 
сите вештини и техники ќе бидат соодветно и несебично 
пренесени на моите колеги и соработници.
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