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 Schneider Center of 
Children Medicine е 

државна детска болница во 
Тел Авив. Операционите сали 
се поделени,за секоја област 
си има определена 
операциона сала, со 
соодветна големина во 
зависност од интервенциите 
кои се изведуваат во истата и 
со соодветна опрема. Се 
изведуваат кардиохируршки 
интервенции,уролошки,неур
охируршки,траума со 
ортопедија,пластични,абдом
инални,торакоскопски и 
лапараскопски интервенции

 Soroco Medical Center  е 

единствен медицински 

комплекс во Бершеба – Израел 

и во околината. Детската 

клиника е составена од 

педијатрија со 

хирургија,кадешто детска 

хирургија си има свое 

одделение, прекрасно 

средено,чисто,освен соби за 

децата има и просторија 

кадешто децата можат да си 
играат и да се дружат. Има 13 
операциони сали за деца и 
возрасни. Исто така и во оваа 
болница се изведуваат 
хируршки интервенции од сите 
области,но поголем осврт има 
кон торакоскопската и 
лапараскопската хирургија



 За време на нашиот престој во Израел, и посетата на два 

големи медицински центри, присуствуваме на голем број 

торакоскопски и лапараскопски интервенции, едноскопска 

хирургија. Имавме можност да го видиме начинот на 
работа на инструментарката,што инструменти се 
користат,и останато од медицински материјал потребен за 
торакоскопии и лапараскопии,а воедно и како постапно 
како се одвиваат интервенциите. Медицината во оваа 
земја е на високо ниво,имаат соодветна опрема и 
апаратура во операционите сали,потребна за изведување 
на хируршките интервенции како и медицински потрошен 
материјал,соодветен за секоја последователна 
интервенција.Имаат многу добраи брза дијагностика која 
овозможува рано откривање на болеста, брзо и прецизно 
решавање и интервенирање за истата.











 Сите операции на коишто присуствувавме за 

време на нашиот престој во Израел и во двете 

болници ги изведуваше познатиот хирург за 

едноскопска хирургија Др. Драган 

Краварушиќ,еден од ретките и најдобрите 

хирурзи во Израел.

 Ова искуство ќе ми послужи за понатамошната 
работа како инструментарка на Клиниката за 
Детска Хирургија – Скопје.


