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Една од водечките интернационални болнци во 
Турција 

Прва отворена болница од Лив групацијата 
30 000м2 внатрешна површина 
48 лиценцирани бранши 
8 операциони сали 
22 соби за интензивна нега 



 
 
 
 Оддел  за Отологија – Неурологија (болести на уво, 

аудиологија и вестибуларни испитувања) 
 Оддел за Ринологија (болсти на нос и параназални 

синуси) 
 Оддел за педијатриска Оториноларингологија 
 Оддел за третман за звук, говор и проблеми со 

голтање 
 
 

 
Специјалности во одделот на ОРЛ 
 



Аудиолошки – вестибуларни 
испитувања 

 
 Тонална аудиометрија  
 Говорна аудиометрија 
 Тимпанометрија 
 Отоакустични емисии 
 Електрокохлеографија 
 Вестибуларни евоцирани миогени потенцијали 
 ВНГ (видеонистагмографија) 
 Динамична постурографија 

 
 



Ринологија 
 Во Лив болницата се користи ендоскопска синус 

хирургија, која што е затворен метод и се врши со 
внесување на едноскопи поврзани со камера во 
носот. 

 Целта на оваа техника е да се зачува здравото ткиво 
а да се елиминира заболеното ткиво. 

 Многу чести се естетските операции на носот. 



Педијатриска 
оториноларингологија 

 
 Третман на : 
 Палатинални тонзили и Аденоидни вегетации 
 Инфекции на средно уво 
 Вродени аномалии на уво  
 Вродени и стекнати губитоци на слух 
 Вродени и стекнати ларингиални и трахиални 

стенози 
 Синузити и тумори во детска возраст 



 
 Оддел за третман за звук, говор 
и проблеми со голтање 

 Третмани на : 
 Нарушување на говорот – пелтачење, брз говор 
 Нарушување на гласот – нодули, полипи, обука 

после операција на рак на грло 
 Афазија, апраксија, дизартија, дисфазија  
 Прагматични проблеми во комуникацијата 



Заклучок 
 Оваа  едукативна посета ми даде можност за да се 

запознаам со: 
 Напредокот на современата медицинска 

технологија 
 Супер современа апаратура и нејзина примена во 

пракса 
 Примена на сите мерки за спречување на 

интрахоспитални инфекции 
 Современ болнички ентериер 
 Организација на работата на највисоко ниво. 
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