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ФАКТИ ЗА LIV HOSPITAL

• LIV – Leading International Vision
• Болницата во Истанбул, започнала со работа во 2013 

година
• 154 ултра модерни болнички кревети
• 8 операциони сали со најсовремена апаратура
• 50 поликлиники
• На 30000 m2

• Мисија: “Да го подобри здравјето на сите 
интернационални пациенти, поставувајќи ги 
стандардите за најдобра индивидуализирана грижа за 
секој пациент”



• Најсовремена медицинска апаратура и технологија
• Професори од сите хируршки гранки кои своето 

образование го стекнале во светски признати научни 
институции и центри

• Менторски пристап кон сите практиканти
• Почитување на пропишаните протоколи за 

сеопфатен и мултидисциплинарен третман на 
хируршките болести

• Несебичност во пренесувањето на практичните 
вештини и теоретските знаења

ШТО МОЖЕ ДА НАУЧИ ЕДЕН 
СПЕЦИЈАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЈА 

ОВДЕ 



ШТО НАУЧИВ ВО ТЕК НА 
ЕДУКАЦИЈАТА

• Употребата на лапароскопијата во третманот на 
малигните заболување на тенкото, дебелото црево и 
ректумот

• Употребата на лапароскопијата во третманот на 
акутни состојби на билијарниот тракт

• Лапароскопско лекување на ректален пролапс –
laparoscopic rectopexy

• Употребата на лапароскопската хирургија, т.е. на 
“sleeve gastrectomy” техниката во третманот на 
морбидна обезност



ШТО НАУЧИВ ВО ТЕК НА 
ЕДУКАЦИЈАТА

• Употребата на Da Vinci роботот во абдоминалната 
хирургија

• Употребата на нервен стимулатор при операции на 
тироидна и паратироидна жлезда

• Значењето на ex tempore биопсијата на пазувните 
лимфни јазли во третманот на малигните 
заболувања на дојката

• Соодветно маркирање на местото на екстрипираниот 
тумерфакт од дојка за понатамошна брахитерапија

• Лапароскопска нефректомија и бенефитите од 
лапароскопијата во урологијата



ЗАКЛУЧОК

• Асистенции: 14
• Едукатор: Проф. д-р Октар Асоглу, медицински 

директор на LIV HOSPITAL и еден од водечките 
хирурзи во лапароскопската колоректална хирургија

• Можност за работа со најсофистицирана медицинска 
апаратура

• Запознавање со предоперативната и 
постоперативната грижа на пациентите 

• Функционирањето на мултидисциплинарни тимови во 
третманот на специфични состојби и болести

• Можност за идна посета на едукативниот и 
истражувачки центар кој е во изградба во наредните 
години
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