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Oддели во Şafak hastanesi

• Ургентен центар
• Анестезиологија и реанимација
• Биохемиска лабараторија
• Интерна медицина
• Педијатрија
• Дерматологија
• Инфективни болести
• Физикална терапија и рехабилитација
• Општа хирургија
• Офталмологија



 Гинекологија и акушерство
 Кардиоваскуларна хирургија
 Детска хирургија
 Урологија
 Оториноларингологија
 Неврохирургија
 Оддел за адултна интензивна нега
 Оддел за постоперативна кардиоваскуларна 

интензивна нега
 Оддел за неонатална интензивна нега





ОДДЕЛ ЗА АДУЛТНА ИНТЕНЗИВНА 
НЕГА

 Влезот од делот за адултна 
интензивна нега и терпаија 
каде што пристап имаат 
исклучително вработените, 
бидејќи се работи во строго 
стерилни услови.



Надгледување на 
пациентите во оделот за 
адултна интензивна нега 
и терапија кои што се под 
24 часовен мониторинг 
со најсовремена 
апаратура .



Подготвување на 
медикаментозна  
интравенска терапија кај 
адултни пациенти во 
единицата за интезивна 
нега под надзор на 
медицински техничар.











 Во текот на престојот во установата се 
запознавме со нејзината структура, предмет на 
работа и бевме активно вклучени во работата 
на тимот за адултна интензивна нега со исти 
задолженија и обврски како персоналот на 
установата

 Ја усвоивме вообичаената рутина на работа во 
единицата, како и вообичаените протоколи и 
насоки за работа



Благодарност до тимот од оделението за адултна 
интензивна нега за 

укажаната соработка во текот на едукацијата.



Благодарност до :

 Министерство за здравство на Република Македонија 

 ЈЗУ УК За Детска Хирургија – Скопје

 ŞAFAK HASTANESİ, Истанбул , Р. Турција 
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