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Liv Hospital Istanbul





Liv Hospital Istanbul

Првата од новиот ланец на 

ултра модерни 

болници,отворена во јануари 

2013. Се наоѓа во тивка 

ексклузивна станбена област, 

на Улус. Името го добила од 

“Leading International Vision” 

т.е “Водечка меѓународна 

визија. Има 30 000 метри 

квадратни затворен простор.

Liv е од новата генерација 

паметни болници и вклучува 

најнова дигитална 

технологија. Има 163 

болнички собни, 48 

поликлиники, 8 операциони 

сали и 22 соби за интензивна 

нега.



1.Се работи во 8 операциони сали.

2.Се работи тимски и тимската работа е клуч за успешната работа.

3.Операциите ги извршува високо едуциран персонал од доктори и 

медицински сестри.

5.Во операционите сали се извршуваа операции од општата 

хирургија,урологија,гинекологија,ортопедија,кардиохирургија,офталмологи

ја и ОРЛ. Имав можност каков пасивен учесник да проследам голем број 

од нив.

4.Резултатот од хистолошкиот материјал може да се добие во текот на 

операцијата.





Класични операции

-Хернии
-Нефректомии
-Цезареи
-Ринопластики
-Холецисти
-Операции на колон

Работата на инструментарката беше иста како и работата на 

инструментарките во нашиот оддел.Разликите се во тоа што тие работат со 

компреси,чаршави и каутери за една употреба.Вешот и инструментите ги 

добиваа стерилни од стерилизација за секоја операција.На крајот од 

операцијата инструментарката само ги броеше инструментите и ги враќаше 

назад за стерилизација.

Од областа на урологијата се работеа интервенции на деца со вродени 

аномалии.





Лапараскопски интервенции

-Хернии ингвинални
-Нерфектомии
-Холецистектомии
-Хистероскопии
-SLEEVE гастректомии



Da Vinci интервенции
Ca prostate
Инструментарката го облекува роботот во стерилна најлонска 
фолија а потоа се асистира како и кај лапараскопските 
интервенции. 



Во текот на мојот престој во LIV Hospital учествував за 

жал само пасивно но сепак можам да кажам дека 

работата на инструментарката не се разликуваше многу 

од работата кај нас.

-Располагаа со инструменти и потрошен материјал од 

врвни фирми.



-Секој потрошен материјал беше со бар код кој се внесува во 
компјутер преку идентификатор и се евидентира колку и што се 
потрошило.

-По завршувањето на операцијата салата се 
чистеше и дезинфицираше и одма се 
продолжуваше со друга операција



Заклучок

Едукативниот престој во LIV Hospital за мене беше едно големо 

искуство кое позитивно ќе влијае во моите ангажмани како 

инструментарка во нашата установа. 


