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ВПЕЧАТОЦИ ОД ЕДУКАЦИЈАТА ВО 
КЛИНИКАТА LIV – ИСТАНБУЛ ( ТУРЦИЈА ) 

√ Назив на установа: ЈЗУ „Општа болница“ – 
Кавадарци 
√ Назив на Институција каде е спроведена 
едукацијата: „  LIV HOSPITAL – Истанбул“ 
 
√ Времетраење на едукација:24.01. -19.02.2016 
год. 
√ Лице кое присуствува на едукација: Др.Методи 
Ташев 
√ Датум на презентација:18.03.2016 год. 
 
 





 LIV е луксузна приватна клиника, 
наменета за давање медицински услуги 
на ВИП личности и лица чиј домашен 
буџет им дозволува или болни кои 
бараат последна шанса и надеж. 

 Ентериерот и услугата се од типот на 5 
звезди хотел 

 Најсовремена медицинска апаратура и 
технологија 

 Еминентни имиња од медицинската 
фела и високо стручен кадар. 



 Одделот за ендокринологија 
функционира со: болнички дел  и  

                          амбулантски дел 
 
   Ментор:проф.Др. Серпил Соломон 
 



 Амбулантите започнуваат со работа од 
0900 – 1430ч.  

 Пауза се користи од 1215 – 1245 ч. 
 
 Постојат 3  амбуланти со  

ехосонографски апарат. 
  
 Секоја среда од 07 – 08 часот се 

одржува стручен состанок со 
презентација на случај. 

 



 Ходниците се пропратени со 
ергономски обрасци и 
дизајнирани со инспирации на 
облици на терапевтски капацитети 
на човечки тела, а тоа е концепт 
кој се согледува низ секој детал 
во: 



 150 болнички соби 
 48 поликлиники и соби за 

консултации 
 8 операциони сали 
 22 кревети за интензивна нега 
 



 LIV болницата знае дека 
опоравувањето почнува со здрав 
разум и висок степен на доверба, 
комфор и сигурност. 



ХИРУРШКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА 

 Хируршките интервенции за 
заболените штитни и параштитни 
жлезди во LIV болницата се 
спроведуваат со користење на 
најсовремени минимално 
инвазивни техники одбегнувајќи 
големи резови и штети на 
гласните жици и другите органи 
со помош на мониторинг на 
нервите и други напредни 
технологии. 



РЕЦЕПЦИЈА 



АМБУЛАНТСКО – ПОЛИКЛИНИЧКИ 
ДЕЛ 



 Секој хоспитализиран пациент 
престојува во луксузно опремен 
апартман со модерен и практичен 
болнички мебел, тв, телефон, 
умивалник, тоалет.... 





ДНЕВНА БОЛНИЦА 



Предлози 
•Примена на колички за хигиена 

со доволно крпи за секоја 
просторија, примена на готови 
раствори на дезинфициенси со 
распрскувач, како и колички за 

чиста болничка постелнина. 





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. 



 Добрите услови за работа и 
современата апаратура го мотивираат 
персоналот, ја подобруваат работната 
атмосфера, а од друга страна будат 
задоволство кај пациентите од 
добиените услуги. 



 Можностите кои ги дава современата 
медицина и технологија се големи, 
медицински кадар во Македонија е 
високо стручен и со голем 
капацитет, сметам дека единствено 
материјалната состојба е она што не, 

ограничува. 
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