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Име и презиме на лицето испратено на обука: Весна Гавриловска
Датум на презентација: 15.02.2014





 Групацијата Флоренс Најтингел е основана во 1989 г. и 
сега претставува водечка здравствена организација како во 
Турција, така и пошироко во регионот. 
 Денес располага со 4 општи болници, медицински центар, 

болница за настава и клинички истражувања. Има 2500 
медицински сестри и 700 доктори. Вкупниот број на 
болнички легла достигнува 900. 
 Болницата Флоренс Најтингел Истаннбул е нова, отворена во 

2012г. и архитектонски поврзана со постарата болница 
Шишли.



 Во оваа болница имав можност да ги видам 
амбулантскиот и хуруршкиот дел од областа на 
оториноларингологијата. Амбулантскиот дел е 
составен од неколку амбуланти за секој лекар засебно, 
а исто така има аудиолошки дел каде што се прават 
аудиолошки испитувања и калориски тестови. 
Хируршкиот дел се одвива во хируршкиот блок кој 
располага со 13 операциони сали. Распоредот на 
операциите се објавува на екран пред операционите 
сали и во секој момент се има увид во која операциона 
сала која операција се изведува и кој оператор работи. 
Во сите оп.сали може да се работи операција од 
секаков вид. На истиот спрат има и дел за 
стерилизација на инструменти и материјали за сите 
операциони сали. 



 За време на обуката имав можност да 
присутствувам и асистирам про ОРЛ прегледи во 
амбулантите. Во оперативниот дел се изведуваа 
повеќе операции како што се:

 -Rhinoplastica
 -Septoplastica
 -Mucotomia
 -Tonzillectomia
 -Adenoidectomia
 -Parotidectomia
 -Пласирање на дијаболи



 Операционите сали се опремени со најсовремена 
апаратура и инструментариум а посебно би го 
споменала роботот кој се користи за одредени 
хируршки зафати.



 Едукативниот престој во оваа реномирана 
болница од Истанбул, за мене е едно позитивно 
искуство и во рамките на моите можности ќе го 
применам во мојот професионален ангажман во 
нашата болница.
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