
Презентација од обука во стационарен дел 

Испратено од Тушева Веска медицинска сестра во хируршко 
одделение ЈЗУ ,,ОПШТА БОЛНИЦА’’ - СТРУМИЦА

Обуката се одржува во LIV HOSTPITAL Истанбул, Турција  
од 24.05.2015 до 12.06.2015



LIV HOSPITAL
• Болницата LIV-Hospital во Истанбул е отворена во 2013 год. Располага 
со затворен простор од 30.000 кв метри, исто така болницата располага 
со 154 кревети, 50 клинички, 48 поликлинички и консултативни соби, 8 
операциони сали и 22 болнички кревети во интензивна нега .

• LIV HOSPITAL е една од најопремените болници од современ тип и 
згрижува пациенти од европскиот и азискиот дел



LIV HOSPITAL



• Моето секојдневно присуство од 24.05.2015 до 12.06.2015 во LIV 
HOSPITAL беше задолжително. Едукативниот престој го обавував во 
стационарниот дел на болницата со план и програма. Имав активно 
учество и следење во целокупната работа. Разменувавме професионални 
мислења, искуства и ставови со колегите од болницата.

Престој во LIV HOSPITAL



• Болничката соба има по еден пациент, дополнителен кревет за 
гостин, телевизор и тоалет.
• Една сестра дели терапија и нега на 3 пациенти.
• После визита сестрата врши требување за секој пациент од 
болничката аптека.



• Секој лек е со баркод и после аплицирањето баркодот се залепува 
во историјата на болести на посебна страна за тој ден
• Интервенцијата што ја извршува медицинската сестра ја запишува 
во медицинска документација – болничка документација.
• Се мерат витални знаци во првите 48 часа на секои 4 часа, а потоа 
два пати дневно.
• Со пациентот работи физиотерапевт по еден час два пати дневно.
• Земањето крв од пациент со генералии во епрувета преку мал лифт 
се транспорира во лабараторија.





• Последниот ден имавме прием кај раководнот тим на болницата каде 
што ни беа доделени сертификатите, а ние од наша страна им се
заблагодаривме за добро организираниот прием и успешно извршената 
едукација. 



Заклучок
• LIV-Hospital работи по принцип што е соодветен на нашиот, но 
разликата е во тоа што тие располагат со современа апаратура со 
која полесно ги извршуваат работните обврски. 

• Се надевам дека тоа што го видов и научив за време на мојата 
едукација во болницата LIV-Hospital во Истанбул ќе го 
применувам за поуспешна и поефикасна работа на моето 
работно место. 

• Изразувам голема благодарност до Министерството за 
Здравство што ми ја овозможи ова едукација. 


