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Florence Nightingale Hospital
nadvore{en izgled na bolnicata



Florence Nightingale Hospital
Imeto go dobila po medicinskata

sestra Florens Najtingel koja stanala
poznata po nejzinata gri`a i
posvetenost vo Krimskata vojna.
Noviot bolni~ki del vo koj jas se
educirav e izgraden 2008 godina po
najsovremeni svetski

standardi.Raspolaga so 18 spratovi od
koi ~etiri sprata se pod nivoto na
zemjata. Vo podzemniot del se
smesteni tehni~kite slu`bi peralna I
kujnata. Na krovot od bolnicata se
nao|a platforma za helikopter koj se
koristi za urgentni slu~ai. Bolnicata
poseduva sopstven helikopter.

Kapacitetot na bolnicata e 219
bolni~ki kreveti i 51 krevet za
intenzivna nega. Bele`i golem uspeh
vo lekuvawe na pacienti od celiot svet
so visoka stapka na uspe{nost na site
oddelenija.Bolnicata raspolaga so
specijalisti od site oblasti.



ОПЕРАТИВЕН БЛОК

Располага со 11 операциони сали.Во ходникот
пред операционите сали беше поставен монитор на
кој постајано се известуваше во која сала која
опрација се изведува и кој доктор ја изведува.Кога
операцијата ќе завршеше за истото одма ќе
излезеше известување на мониторот.Салите не беа
поделени на гинеколошки,хируршки или
уролошки.Само ортопедските сали беа за ортпедски
интервенции и во нив не се изведуваше никаква
друга операција.Голем впечаток ми остави првата
операциона сала каде се изведуваа операции со
робот,кој во болницата каде јас работам ги нема.



Во продолжение прикажуване слики од операциите со 
робот.



ИНТЕНЗИВЕН ОДДЕЛ

После завршената операција, пациентите ги
превземаат тим од сестри и доктори во интензивниот
оддел.Тука временски остануваа во зависност од
оперативниот зафат а потоа со лифт беа
префрлувани од интензивна нега по соодветните
одделениа.Работеше високоедуциран персонал од
доктори и сестри и работата беше тимска.Ни беше
дозволено да присуствуваме во операциони сали:
гинеколошки ,хируршки и ортопедски. Секојдневно
при доаѓање во оперативен блок добивавме чиста
униформа и кломпи.По завршувањето на работното
време , униформите и кломпите ги остававме на
соодветно место за нечист веш.



Лапароскопски интервенции
-myoma uteri
-cysti на јајник



SECTIO CAESAREA

• Царските резови ги изведуваа секојдневно со
спинална анестезиа. Начинот на работа беше исти
како и кај нас.Поставување на катетер се вршеше во
операционата сала.Работата на инструментарката
беше иста како и кај нас.Разликите беа во тоа што се
користеа компреси и чаршафи за една
употреба.Обавезно кај царските резови користеа
каутер. Згрижувањето на новороденчето беше исто
како кај нас со присуство на неонатолошка сестра и
неонатолог во операционата сала.Интересно беше
што на секој царски рез присутен беше таткото на
новороденчето облечен во соодветна униформа и
кломпи.



Во текот на мојата едукација во оваа болница,
увидов дека располагаат со најсовремена
апаратура,инструменти и потрошен материјал од
врвни фирми.



Заклучок
Сметам дека времето поминато во врвна

здравствена установа, не е залудно потрошено
време.Тоа е период кога можеш да направиш една
споредба на работењето во нашите установи и
здавствените установи во поразвиени системи.Со
сигурност ке видиш поразлични постапки и методи,
кои во секој случај не се многу разликуваат од
процедурите кај нас.Единствената разлика е во тоа
сто располагаат со многу повеќе финансиски
средства за набавки на опрема и потрошен
материјал за установите, кој момент секако дека
влијае на квалитетот и квантитетот на здравтвените
услуги.Би сакала и сметам дека е од корист секој да
помине одреден период во друга установа надвор од
Македонија како би видел што и како таму работат.
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