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Име и презиме на лицето испратено на обука:
Валентина Боневска



Престој
 Во перидот од 24.05.2015 до 12.06.2015 г. бев на едукативен престој во LIV HOSPITAL во 

Истанбул-Турција.
Во овој период имав активно учество во целокупната работа на болницата, со план и програма.
Моето секојдневно присуство беше задолжително. Во стационарниот дел имав можност за 
активно следење и учество во работата со болните кој претстојуваа и размена на 
професионални мислења , искуства и ставови со колегите, директно и непосредно пред 
пациентите.



За LIV Hospital
 Болницата располага со 150 болнички соби, 48 

поликлинички и консултативни соби, 8 операциони 
сали и 22 болнички кревети во интензивна нега.



 Во секоја болничка соба има еден пациент и 
дополнителен кревет за гости, телевизор и тоалет. 

 Една сестра е одговорна и дели терапија на 3 
пациенти.

 Секој ден после визитата, сестрата требува 
лекарства од болничката аптека, за секој пациент 
посебно според дневните потреби.

 Секој лек е со свој баркод којшто после 
аплицирањето е залепен во историјата на болести 
на посебна страна за тој ден.





 Секоја интервенција што ја извршува 
медицинската сестра ја нотира во медицинска 
документација која стои во болничката историја.

 Мери витални знаци во првите 48 часа на секои 4 
часа, а потоа два пати дневно.





 Секојдневно со пациентот работи физиотерапевт 
два пати дневно по еден час.

 Пациентот има три главни оброци и две ужинки.



 После земањето на крв истата се транспортира во 
лабораторија преку “лифт”(види слика) со 
потребните генералии.



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. 
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