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ISTORIJAT  ZA BOLNICATA Soroka Medical 

Center, Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, 
Israel 

• Soroka Универзитетскиот медицински центар на 
здравствените услуги на Clalit е вторa по големина 
болница во Израел, која покрива 60% од географската 
област на земјата.

• Терциерен центар со околу 1.000 болнички кревети, Soroka 
обезбедува медицински услуги за повеќе од еден милион 
жители на регионот. Факултетот за здравствени науки на 
Бен-Гурион Универзитетот во Негев, вклучително и на 
Факултетот за медицина, се наоѓа во кампусот Soroka и 
соработката со Универзитетот обезбедува плодна почва за 
истражување и настава.



ISTORIJAT  ZA BOLNICATA Soroka Medical Center, 

Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel 

• Нивната администрација и вработените работат напорно за да 
ја промовираат визијата и вредностите на Soroka. 
Медицинскиот центар има добиено акредитација од 
престижната Меѓународна Заедничката комисија( Joint 
Commission International). Во своите 52 години постоење, 
Soroka прераснува од мала болница од периферијата на земјата 
до еден од водечките медицински центри во државата Израел 
и центар на совршеност, обезбедување квалитетни, навремени 
здравствени услуги за сите жители на Негев.

• Болницата Soroka е лидер во:
-користењето на напредни технологии
-истражување и развој
-негувањето на човечкиот капитал и за заштита на човековото 
достоинство и права 



ISTORIJAT  ZA BOLNICATA Soroka Medical 

Center, Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, 
Israel 

• Soroka води во многу области и активности, истражување, и напредни услуги, 
меѓу нив:

-Срцевата оддел - кардиоторакална хирургија (операција и кардиологија)
- Bariatric третман - операција за лекување на морбидна дебелина
-Оддел за национална педијатрија и инфективни болести , со клинички 

исход меѓу најдобрите во светот
-Одделението за контрола на инфекција
-Единицата за изгореници
-Единиците за интензивна нега - општи, интерна медицина, и деца - со 

клинички резултати меѓу најдобрите во светот
-Најголемата траума центар во земјата - со осум станици, вклучувајќи и 

посебна единица за деца. 
-тимови за спасување на Soroka  Медицинскиот Центар третираат околу 600 

случаи траума на годишно ниво
- родилна сала,  “најплодна" во земјата, со околу 14.000 раѓања годишно и 

високо искусенмедицински персонал.



Факти и бројки:

•
Soroka Универзитетскиот медицински центар е најголемиот 
работодавец во Негев, со 4.200 вработени, вклучувајќи 800 
лекари и околу 2.000 медицински сестри.

Секоја година околу:

6,5 милиони луѓе поминуваат низ портите Soroka 
500.000 амбулантски посети
200.000 посети на итна помош
38.000 КТ
32.000 операции
14.000 раѓања
10.000 МНР тестови
2.500 срцева катетеризација и интервентни процедури 

електро-физиологија



View of Hospital!



Едукација

• Во текот на мојата едукација , имав можност активно да 
бидам вклучен во околу 50 различни интервенции на 
деца од различни возрасни групи од различни  оддели 
на Болницата Soroka Medical Center, Ben Gurion
University of the Negev, и тоа од одделот за детска 
општа и торакална хирургија, неонатална хирургија, 
абдоминална и ендоскопска хирургија, урологија, и др.

Работев со одлични хирурзи, големи учители, како и 
големи ментори.
Научив  како се менаџира различна патологија  во 
детската хирургија, што значи совршеност во грижата за 
пациентот и клиничката обука.



Заклучоци

• Во текот на мојот престој од еден месец во Болницата
Soroka Medical Center, Ben Gurion University of the 
Negev, Beersheba, Israel, под менторство на 
Проф.Др.Краварушиќ општ детски, и минимално 
инвазивен хирург, бев активно вклучен кај интервенции на 
деца од различни возрасни групи и тоа операции од 
ендоскопска торакална хирургија од различна патологија, 
вклучувајќи стратегија и третман на конгенитална и 
стекнати болест на белите дробови(бронхогени цисти, 
бронхиектазии, медијастинални цисти, CPAM(congenital 
pulmonary airway malformation), итн) третирани  
минимално инвазивно торакоскопски, потоа 
лапароскопски третман на хернии, гастроезофагеален 
рефлукс и вршење Nissen фундупликација лапароскопски, 
третман на Hirschsprung болест трансанално, и многу 
други операции од различна патологија.



Заклучоци

• За време на мојот престој присуствував на 
работилница workshop за минимално инвазивен 
третман на конгенитална и стекнати болест на 
белите дробови третирани  минимално инвазивно 
торакоскопски, раководени под менторство на 
детскиот хирург Prof.Steven Rothenberg , Rocky 
Mountain Pediatric Surgery ,од Денвер, Колорадо, 
Соединети Американски Држави.

• Како и неколку презентации во болницата.



БЛАГОДАРНОСТ!

• Изразувам посебна Благодарност до Министерството 
за Здравство на Р.Македонија што ми ја даде 
можноста да бидем дел од овој едукативен процес за да 
се стекнам со нови вештини и техники, и секако 
Благодарност до Soroka Medical Center, Ben Gurion
University of the Negev, Beersheba, Israel, што ми 
овозможија пријатен и успешен престој во болницата.

• Се надевам дека соработката меѓу Soroka Medical 
Center, Beersheba, Israel и Министерството за 
Здравство на Р.Македонија ќе продолжи и понатаму, 
бидејќи на тој начин сето она што е научено ќе биде 
имплементирано, сите вештини и техники ќе бидат 
соодветно и несебично пренесени на моите колеги и 
соработници.




