
Презентација од 
едукација во LIV 

hospital Истамбул
за период од 31.03.2016г до 20.04.2016г.

Изработи спец.по санитарна екологија –
м.с.Кети Гроздановска од Клиничка болница 

- Битола



" Водечкита меѓународна Визија" " Меѓународната Визија во здравството " 

"Животот стана нашата цел на постоење ...«



Паралелно со нашата цел на постоење,со цел да стане една од водечките здравствени корпорации во 
светот , ние самите се именувaвме по иницијалите на"Водечки Меѓународниот Визија " "Животот стана 
смислата на постоењето …



Капацитет на болницата

57.000 м2 затворен простор

250 Лекари

300 Кревети

50 кревети за интензивна нега

16 Операциони сали

53 клиники 

1250 вработени



Болнички соби





Вкупно пациенти: 312,952

 хоспитализирани пациенти хоспитализирани 181,483

 Надворешни пациенти 20,511

 Испитувања 97,918

 Операции 13.040

 Во Лив болницата се прифатени пациенти од 81 провинции во Турција. 
Нашиот тим  зборува 27 странски јазици и обезбедува услуги за 14.000 луѓе од 
124 земји.



-Aлерго  Тестови
-Eндоскопска лабораторија
-ERCP
-Gastroduodenoscopy
-Colonoscopy
-Rectoscopy
-Endosonography
-Капсуларна ендоскопија
-HD гастроскопија
-Генетски Дијагностички Центар
-Градни болести
-Bronchoscopy
-Флуоросцентна бронхоскопија
-Очни болести
-SLT - печатење со YAG ласер
-3D Оптичка кохерентна томографија 
- Ретината Преглед
-Vitrectomy 
-Cardiology
-Echocardiography 
- Ангиографија лабораторија 
-Transtelephonic Ритам Следење тест 
-Exercise 
-ECG Мониторинг 
-Holter Мониторинг
-Holter
-Arrhythmia дијагноза – Електрофизиологија

-Clinical лаборатории  
-Endocrinology
-Hematology
-Microbiology 
-Mолекучарна биологија
-Клиничка хемија 
-Serology
-Neurology
-EEG
-EMG
-нуклеарна медицина
-Gamma камера
-PET ( Позитрон емисиона томографија )
-Breast ПЕТ скенирање 
-Iodine третман
-Audiology и рамнотежа
-ABR ( Аудиторни Мозочна одговор)
-Otoacoustic емисии
-ENG Тест
-VEMP Тест
-Vorteq Тест

Дијагностика и единици за лечење



- Интероперативни консултации 
патологија
(замрзната) имунохистохемија
-Флоресан микроскопи
-Pathology 
-Cytopathology ексфолијативен 
цитологија
-Тенко иглена аспирација Цитологија -
Имплементација и евалуација
- Течност врз основа на тенок филм 
технологија 
-Cytochemistry имуноцитохемија
-Histopathology

-Radiological
-Interventional Радиологија 
-Vascular интервенции 
- eurovascular интервенции 
-Computerized томографија 
-MRI ( магнетна резонанца )
-3 Тесла ( целото тело ) 
-BI - План DSA (дигитален одземање 
ангиографија) 
-Digital флуороскопија
-Direct Х зраци 
--Коскена Густина 
-Digital Мамографија 
-Digital Панорамски Х-зраци cephalometric
-Color доплер ултрасонографија 
-4D реално време Доплер
-TCD ( транскранијална Доплер )
-Urology 
-Cystoscopy
-Stone дробилката ( ESWL ) 
-Urodynamics лабораторија
-Sleep лабораторија

Дијагностика
и единици за лечење



Одделенија
Emergency соба
Anesthesiology и реанимација
Pain клиника (Algology) 
Oral и стоматолошки здравје
Oral и максилофацијална хирургија 
Pediatric стоматологија 
Prosthesis
Orthodontics
Oral имплантологија
Endodontics 
Nutrition и исхраната 
Brain и нервите хирургија
Check-up
Pediatric здравје и болестите 
Pediatric ендокринологија 
Pediatric Гастроентерологија
Pediatric хематологија
Pediatric Кардиологија 
Pediatric нефрологија 
Pediatric алергии и белодробни 

заболувања

Pediatric онкологија
PediatricNeurology 
Pediatric хирургија 
Pediatric неврохирургија 
PediatricPsychiatry
Pediatric урологија
Pediatric Ортопедија 
Pediatric Операција на срцето
Vascular хирургија
Dermatology 
Infectious болести и микробиологија
Physical терапија и рехабилитација
General хирургија
Colorectal хирургија
Digestive хирургија 
Hepatobiliary хирургија (болести на 

црниот дроб)
Endocrine хирургија 
Breast хирургија



Одделенија
 Obesity и метаболни заболувања хирургија 

 Peripheral васкуларна хирургија

Chest болести

 Allergies и астма

 Sleep нарушувања

 Bronchoscopy 

 Thoracic хирургија

 Eye болести

 Refractive хирургија

 Laser третман

 Retina

 Glaucoma

 Oculoplastic

 Pediatric Офталмологија и Страбизам 

 Hematology 

 Internal медицина

 Internal медицина

 Gastroenterology

 Endocrinology

 Diabetes и метаболни заболувања 
Rheumatology

Nephrology

 Hypertension клиника

 Obstetrics и гинекологија 

 Gynecologic онкологија 

 Perinatalogy 

 Urogynecology

 Menopause клиника 

 Reproductive здравствена клиника / ИВФ

 Adolescent здравство

 Cardiology

 Cardiovascular хирургија

 Bone трансплантација на коскена срцевина 
Центар 

 Ear-нос, грло болести

 Глава и врат хирургија



Rhinology
Otoneuralgia
Pediatric Otolaryngology 
Facial пластика и реконструктивна 

хирургија
Vertigo клиника 
Voice, говор и голтање нарушувања 
Neurology
Movement нарушувања
Memory клиника
Headache клиника 
Neuroradiology
Oncology 
Orthopedics и трауматологија 
Knee болести и Артроскопија
Стапало и глужд 
Дланка и лактот 
General Ортопедија 
Pediatric Ортопедија 
Muscle-скелет Тумори
Shoulder болести 
Spinal хирургија 
Pedagogy 

Plastic и реконструктивна хирургија 
Psychiatry 
Psychology 
Radiation онкологија
TrueBeam 
Radiosurgery 
Regenerative медицина и Stemcell 

Примена Центар
Athlete здравство
Urology 
Uro-onkology 
Andrology 
Pediatric урологија
Endourology 
Intensive нега
General интензивна нега
Neonatal интензивна нега 
Cardiovascular интензивна нега



Дијагностика - кардиологија



Прием на пациенти во кардиологија- дијагностика

Кабинет на кардиолог во дијагностика



Ехокардиографија



ЕХО доплер на крвни садови

Процедура при Ехокардиографија

- Проверување на податоци на пациентот во системот
- Придружување на пациентот до кабинетот на кардиологот
- Прием на насоки за натамосни процедури кои треба да се 

извршат на пациентот преку систем
- Придржба на пациентот до ЕКГ, припрема,напатсвија за 

процедурата и изведување на ЕКГ
- Припрема на Ехокардиографот за процедура( проверка на 

ехо – филн и скен на слики, гел,нараквици за докторот, 
ставање на програмата на поцетна позиција



-Припрема на пациентот за Ехокардиографија
- Ставање на електроди за ехокардиографија со ЕКГ:
- Припрема на пациентот во соодветна полозба

После извршена ехокардиографија задолжение на 
медицинската сестра е:
- Помагање на пациентот за понатамошни процедури
- Штампање на слики од прегледот
- Доставување на резултатите до докторот
- Припрема на просторијата за нареден преглед



Коронарен стрес тест



Спирометрија

Подигнување на резултати од преглед



Благодарност до Министерството 

за здравство на Р.М. и LIV hospital Истамбул

за успешно изведената едукација 




