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КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА

• Болницата е отворенa во јануари 2013 година, во 2014 се отвора
болница во Анкара, и се очекува отварање на нова болница оваа
година (2016) во Топкапи.

• Болницата представува комбинација од:

 Најсовремена технологија,

 Најдобри медицински тимови,

 Најнова дијагностичка опрема,

 Најнова медицинска опрема.

• Болницата се простира на 57.000 м2

• Болницата се состои од тим од над 1300 вработени

• Болницата се состои од клиники за дијагностика и лекување, 16
операциони сали и 300 болнички кревети



МИСИЈА И ВИЗИЈА НА БОЛНИЦАТА

• Мисијата на “LIV HOSPITAL” е да го подобри здравјето на сите нивни меѓународни
пациенти преку најсовремени стандарти како и постигнување на одлични резултати во
индивидуалната грижа за пациентите.

• Во склоп на болницата има меѓународна канцеларија и нејзината цел е да овозможи на
пациентите без стрес - слободен пристап до сите медицински услуги во болницата и
тоа преку целиот спектар од медицински специјалности.

• Составен дел на севкупната мисија на болницата е да се понуди услуга која ќе го штити
здравјето на луѓето и да им се предложат услуги на пациентите кои имаат потреба да
се лекуваат.

• Друга цел е да се овозможи на сите пациенти како и на нивните блиски да се
чувствуваат како дома, да зборуваат на свој јазик и да си ја почитуваат својата култура,
од моментот на пристигнување во Турција до моментот на нивно безбедно враќање во
нивната земја од каде што доаѓаат.

• “LIV HOSPITAL” е болница со највисоко ниво на заштита и комбинација од тимови од
високо квалифицирани специјалисти, хирурзи, медицински сестри и помошен
персонал, со цел да бидат обезбедени највисоките критериуми за: квалитет на
медицинските услуги, грижа за пациентите, грижи за превенција, дијагностика и
третман на сите видови на болести како и да биде единствена медицинска здравствена
установа со цел откривање на нови медицински технологии и техники со цел
подобрување на здравствената состојба на пациентите.







Над 27 преведувачи се дел од тимот на болницата 

со цел сите пациенти да зборуваат на својот мајчин 

јазик



КЛИНИКИ ЗА ДИЈАГНОСТИКА



КЛИНИКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И ТРЕТМАН



Во првите денови од обуката колегите ме запознаа со распоредот 
на самата болница како истата функционира, како и со 

распоредот на клиниките и администрацијата на болницата. 



Се запознав со распоредот на просториите во Клиниката за интерна 
медицина. 

За време на обуката присуствував на утринскиот рапорт на 
медицинските сестри.

Исто така ме обучуваа како да работам со системот и начинот на прием 
на пациенти во клиниката.



За време на обуката имав можноста да работам и да се 
усовршувам како се работи во Клиниката за дијагностика на 

интерни болести и тоа во:

• Кабинет за ревматологија

• Кабинетот за ЕКГ дијагностика

• Кабинетот за коронарен стрес тест

• Кабинетот за спирометрија

• Кабинетот за ЕХО дијагностика



Клиника за инт ерна медицина
СЕКТОРИ

- Сектор за прием на пациент

- Сектор за лекари /лекарски кабинет/

- Сектор за медицински сестри 

- Болнички сектор

- Сектор за приготвување на терапија





За време на обуката успеав да научам и да се
усовршувам и тоа:

 Како се работи во болницата – Клиника за
дијагностика, терапија и лекување на
интерни болести;

 Се обучував да работам по најновите и
најсовремените стандарти за работа во
кабинетите за дијагностика како и во
клиниката за терапија и лекување;

 Успеав да работам во прекрасен тим кој е
создаден од лекари, медицински сестри и
помошен медицински персоналч

 Прекрасен однос на пациент – лекар –
медицинска сестра и обратно и тоа би го
оценила на највисоко ниво на
компетенција.

Заклучок
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Голема благодарност до Министерството за здравство на Република 
Македонија за тоа што ме испрати, и ми овозможи квалитетна и ефикасна 

обука и едукација во една од најсовремените медицински установи во 
Турција. 

Благодарност и до медицинскиот персонал од LIV HOSPITAL, Турција. 


