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МИСИЈА, ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ
МИСИЈА
Унапредување на здравјето и квалитетот на
живот преку врвна здравствена услуга според
светски протоколи и примена на најсовремена
технологија и експертиза.

ВИЗИЈА
Инспирирани од мотивот да ги исполниме
специфичните потреби на пациентите нашата цел е
да бидеме неприкосновен лидер во здравствениот
сектор во регионот. Нашата визија е континуиран
напредок и усовршување на организацијата
до ниво на целосно интегриран систем кој ќе
создава и едуцира нови кадри, ќе поставува високи
критериуми на квалитет во работата и ќе овозможи
врвна здравствена услуга според светски стандарди
достапна за сите пациенти.

ВРЕДНОСТИ

„Пациентот е нашиот
приоритет“
Нашите вредности се експресија на нашата
визија и желба секогаш да го дадеме
најдоброто од себе.
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Почит и доверба. Секоја личност ја почитуваме
како човек и ги земаме предвид нејзините
специфични потреби. Нашата заедничка почит се
темели на заемна доверба и разбирање.
Грижа. Веруваме во моќта на насмевката, добриот
збор и сочувствувањето со пациентот во процесот
на неговото лекување.
Подобрување. Се трудиме секогаш да бидеме
подобри од тоа што сме биле претходно.
Свесни сме дека нашиот однос може да го
промени однесувањето на луѓето околу нас.
Сите сме меѓусебно зависни и континуираното
подобрување ни дава можност да растеме заедно.
Иновација. Секогаш подготвени да бидеме
пионери во грижата за пациентите, воведувајќи
нови процедури, интервенции и процеси кои
нудат бенефиции за пациентот.
Тимска работа. Веруваме дека успехот е резултат
на колективна посветеност и тимска работа.
Ваквиот пристап ни овозможува да создадеме
услови за пријатна работна атмосфера, почит
и доверба. Практикуваме мултидисциплинарен
пристап во дијагностицирање и третман
на заболувањата.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ
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ОДБОР
НА ДИРЕКТОРИ
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ЈОРДАН КАМЧЕВ

МЕХМЕТ АЛИ АЈДИНЛАР

Претседател на Одбор на директори
Главен извршен директор

Заменик – претседател на
Одбор на директори
Претседател на Одбор на директори на
Здравствената групација Аџибадем

Д–Р ЈАНА МАРИН

ТАХСИН ЃУНЕЈ

Член на Одбор на директори

Член на Одбор на директори
Заменик–генерален директор на
Здравствената групација Аџибадем
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ЈОРДАН КАМЧЕВ

МЕХМЕТ АЛИ АЈДИНЛАР

Претседател на Одбор на директори
Главен извршен директор

Заменик – претседател на Одбор на директори
Претседател на Одбор на директори на
Здравствената групација Аџибадем

По завршување на Факултетот за економски науки
Јордан Камчев посветено работи во одржувањето
и издигнувањето на семејната компанија ОРКА
Холдинг. Во последните две децении создаде
високо реномирана компанија, која стана бренд
во повеќе сегменти од општествените дејности.
Неговиот најголем белег во македонското
општество е инвестицијата во здравството.
Во 2001 година ја основаше првата приватна
Специјална болница за гинекологија и
акушерство „Мала Богородица – Систина“. Десет
години подоцна, благодарение на неговата визија
за подобар здравствен систем, ја создаде првата
Клиничка болница „Систина“, која за само една
година стана дел од турскиот синџир болници
„Аџибадем“.
Јордан Камчев, покрај инвестиции во
здравството, има значаен придонес во развојот
на земјоделството, текстилната индустрија,
банкарството, издаваштвото, спортот и многу
други дејности кои се дел од компанијата
ОРКА холдинг. Неговиот визионерски дух,
професионалност, иновативност и посветеност
го издигнаа на листата најдобри менаџери во
земјата и регионот. Како резултат на големата
амбиција и желба да се создава и креира
подобра бизнис клима во сите сфери на
општеството, неговото име е синоним за успешно
раководење на една од најголемите компании во
Р Македонија.
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Мехмет Али Ајдинлар е претседател и главен
извршен директор на Здравствената групација
„Аџибадем“', како и претседател на Управниот
одбор на Групацијата „Аџибадем“. Тој е, исто
така, претседател на Бордот на доверители
на Универзитетот „Аџибадем“, член на Бордот
на директори на „Integrated Healthcare
Holdings“, Малезија, односно втората најголема
здравствена групација во светот, и на нејзината
подружница „Parkway Pantai Limited“, од
Сингапур, претседател на Турската асоцијација
на акредитирани болници.
Мехмет Али Ајдинлар, лиценцираниот
сметководител кој потоа станал претприемач,
отсекогаш бил признаван за своето обемно
искуство во менаџмент и ангажирањето во
здравствениот сектор од отворањето на
првата Аџибадем институција, односно малата
општинска болница во Истанбул во 1991
година. Во 2006 година тој ја добива титулата
„Претприемач на годината” како резултат на
истражување изведено од страна на списанието
Економист и титулата „Извршен директор на
годината“ доделена од страна на весникот Дија
(Dunya) и Школата за бизнис и администрација
при Универзитетот во Истанбул.
Тој е, исто така, избран за „Лице кое има најголем
придонес во развојот на здравствениот сектор” од
страна на Турската здравствена организација на
волонтери. Г. Ајдинлар има добиено и „Награда
за значајни услуги од страна на националното
собрание на Турција” во 2010. Пред извесно
време неговиот филантропски став е признаен и
од страна на списанието Капитал, како еден од
првите 10 бизнисмени со најголем број донации
за добротворни цели во последните 10 години.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Д-Р ЈАНА МАРИН

ТАХСИН ЃУНЕЈ

Член на Одбор на директори

Член на Одбор на директори
Заменик–генерален директор на
Здравствената групација Аџибадем

Д-р Јана Марин дипломирала на Стоматолошкиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, во 2007 година. Во
2009 година магистрирала на престижниот
универзитет „Бокони“ во Милано, на Одделот
за интернационален здравствен менаџмент,
економија и политика. Првото работно искуство
во здравството ѝ е во Одделот за квалитет на
германската единица на Групацијата Капио,
(Capio Deutsche Klinik GmbH) во Фулда, Германија.
Дел од професионалното работно искуство
го стекнала во текот на ангажманот во
Министерството за здравство на Република
Македонија. Како советник на министерот за
здравство работела на широк дијапазон теми
од областа на здравствената политика и на
економското планирање во јавното здравство.
Д-р Јана Марин е заменик – главен извршен
директор и директор за медицинска
стандардизација, квалитет и маркетинг во
Клиничката болница „Аџибадем Систина“. Од
2016 г. е член на Одборот на директори на
„Аџибадем Сити клиник“, Бугарија.

Тахсин Ѓунеј дипломирал во 1989 година на
Техничкиот универзитет во Турција (Middle East
Technical University), отсек јавна администрација.
Во периодот од 1997 до 1999 година завршил
магистерски студии на Лондонскиот универзитет
(City University London), на катедрата за
статистички науки и статистика. Неговата
магистерска теза е насловена „Моделирање на
пензискиот систем во Турција“. Ѓунеј ја започнал
кариерата како асистент–инспектор во Агенцијата
за социјална заштита во 1990 година.
Подоцна, во 1993 година бил унапреден во
инспектор, во 2000 година раководител на
Одделот за финансии и статистика, во 2005
година потпретседател и заменик–претседател
и во 2007 година заменик–претседател на
Управниот одбор на агенцијата. Во 2008 година
Тахсин Ѓунеј стана дел од Здравствената
групацијата „Аџибадем“ како директор за
планирање и развој на бизнисот. Од 2013 година
е заменик–генерален директор.

Со својата едукација, стручност, менаџерски
способности и иновативност ги води клучните
проекти на Болницата. Д-р Марин раководеше
со процесот за JCI акредитација, кој заврши
со акредитирање на Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ од страна на Joint
Commission International. Специјалности и зони
на експертиза на д-р Јана Марин се управување
со квалитет и мерни системи, медицински
туризам, спојувања и аквизиции, здравствен
менаџмент и здравствена политика.
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МЕНАЏМЕНТ

Елена Смилевска
Финансов директор

Проф. д-р Љупчо Лековски
Медицински директор

Билјана Дилевска
Главна сестра

Валентина Димовска
Директор за
техничка логистика

Александра Деспотоска
Директор за
услуги на пациенти

Yigit Akata
Менаџер за
помошни сервиси

Нина Пијаде Мирковска
Директор за правни
и човечки ресурси

Звездана Димовска Сарџовска
Директор за
фармација и набавки

Влатко Кузманов
Директор за
информатичка
технологија
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МЕНАЏМЕНТ

13

ВРВЕН ТИМ
СПЕЦИЈАЛИСТИ
ВО СИТЕ ОБЛАСТИ

Во „Аџибадем Систина“ работи реномиран
тим од повеќе од 137 врвни специјалисти.
Долгогодишното искуство на нашиот тим
е потврда за врвна здравствена услуга на
пациентите и нивните семејства. Тие се
подготвени да ги решат и најсложените
медицински состојби.

Јордан Камчев
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ОБРАЌАЊЕ НА ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

ОБРАЌАЊЕ
НА ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
2016 година беше историска година не само за Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ туку и за целиот здравствен систем. Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ ја доби акредитацијата од Joint Commission international (JCI).
Горд сум што создадовме модел на медицина кој претставува авторитет,
но и инспирација за целиот регион. Модел на ефикасност, квалитет и
беспрекорна услуга.
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Успехот на секоја компанија зависи од визијата.
Таа претставува нејзината иднина, јасна насока
кон која се движите. За Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ имав јасна визија уште од
првиот ден кога ги отворивме вратите. На 7. април
2010 година моите први зборови беа:

„Се гордееме со тоа што во
нашата држава внесуваме
светски стандардизирана
болница“.
Седум години подоцна, „Аџибадем Систина“ и
официјално е светски стандардизирана болница,
признание кое е доделено од престижната
американската агенција за акредитација Joint
Commission International.
Денеска сум уште погорд што докажавме дека сето
тоа што го зборуваме и работиме во изминативе
години не се само зборови во суперлатив.
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ денеска
е резултат на напорна работа, според најстрогите
стандарди за безбедност и квалитет.
Горд сум што создадовме модел на медицина
кој претставува авторитет, но и инспирација за
целиот регион. Модел на ефикасност, квалитет и
беспрекорна услуга.

Успехот на „Аџибадем Систина“
не е успех на поединец, туку на
сите нас.
Сето она што го работиме и што го достигнавме
не би можеле да го реализираме без вистинскиот
тим и вистинските луѓе. Во изминатиот период за
секој наш чекор имавме безрезервна поддршка
од повеќе од 1000 вработени. Без нив ниту
една визија немаше да стане реалност. Затоа
сакам да им се заблагодарам и да им честитам
18

за одличната година и постигнатите резултати.
Успехот на „Аџибадем Систина“ не е успех на
поединец туку на сите нас.

450.000 РЕГИСТРИРАНИ ПАЦИЕНТИ
„Аџибадем Систина“ денеска е болница која
ужива најголема доверба од пациентите. Тоа
го докажуваат и бројките, кои секоја година
растат. Се регистрираат нови пациенти кои ни
ги доверуваат своето здравје и својот живот.
Во нашата база веќе достигнавме импозантна
бројка од 450.000 пациенти кои влегле во нашите
болнички ходници. Пациенти кои веруваат во
нашата репутација и резултати.
Затоа и во иднина тие ќе бидат нашиот мотив да
се надградуваме, да растеме и да бидеме уште
подобри. Ние ќе останеме посветени и понатаму
бидејќи најдобрите години за Клиничката
болница „Аџибадем Систина“ се пред нас.

ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
„Аџибадем Систина“ е болница со силен бренд
и вредности кои би сакале да ги направиме
достапни не само за македонските граѓани туку
и за пациентите од поширокиот регион. Затоа

ОБРАЌАЊЕ НА ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

мојата визија во иднина е да ги прошириме
нашите капацитети. Првиот поголем чекор е
направен со нашиот партнер „Аџибадем“, со кој
станавме мнозински акционери на најголемите
болници во Бугарија, Токуда и Сити Клиник.
Следен чекор е отворање поликлиники во Битола
и Струмица.
Во 2016 година се потпиша договорот за
купопродажба за основање на најголемата
медицинска групација во Република Бугарија,
каде заедно со „Аџибадем“ и „Сити клиник“ се
преземаа пет болници во Република Бугарија.
Со преземањето на најголемата приватна
здравствена установа во Р Бугарија, јапонската
болница Токуда, како и вториот здравствен оператор
во земјата, Сити клиник, се формира најголемиот
приватен провајдер на здравствена заштита во
Бугарија и една од водечките здравствени институции
во Централна и Источна Европа. Оваа комбинирана,
интегрирана здравствена групација ќе работи под
името „Аџибадем Сити клиник“.
Со тоа се позициониравме на балканската
мапа како најголеми оператори во приватниот

медицински бизнис. Создадовме регионална
синергија и можност за поефикасно работење.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРВЕНЦИИ
Медицината е гранка која постојано се менува и
се движи напред. Ние и во следниот период ќе се
придвижиме напред, со набавка на најсовремена
технологија, која ќе биде единствена во регионот.
Ќе ја надградуваме нашата ефикасност и
квалитет за нашите пациенти. Ќе воведеме нови
процедури и интервенции кои во моментов се
недостапни во земјава. За првпат ќе биде отворен
и првиот педијатриски центар за третман на
кардиоваскуларни болести. Ќе ги обезбедиме
најдобрите доктори во оваа област за да ја
подигнеме на повисоко ниво медицинската грижа
за срцето кај најмладите пациенти.
Она што со сигурност можам да го ветам е дека
„Аџибадем Систина“ и во иднина ќе биде пионер
во македонското здравство. Ние ќе дејствуваме
за да бидеме во чекор со најновите технологии
и интервенции бидејќи тоа е иднината на
медицината. Тоа е иднината на „Аџибадем
Систина“.
19

ПЕРСОНАЛИЗИРАН
ТРЕТМАН
ЗА НАЈВИСОКО НИВО НА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Во Клиничката болница „Аџибадем
Систина“ се спроведува персонализиран
третман, модел со кој се постигнува
највисоко ниво на здравствена заштита.
За секој пациент одлуките се носат од
страна на тим од повеќе специјалисти
кои заеднички ја одредуваат дијагнозата
и го креираат планот за третман врз
основа на состојбата и потребите на
пациентот. Ваквиот третман е гаранција за
ефикасност во лекувањето.

Д-р Јана Марин
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„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ ДЕЛ ОД
НАЈДОБРИТЕ БОЛНИЦИ ВО СВЕТОТ
Изминатата година за нас беше година на предизвик, но и година кога го
достигнавме најголемиот успех. Клиничката болница „Аџибадем Систина“ ја
доби акредитацијата од Joint Commission International (JCI). Оваа акредитација е
потврда и гаранција дека работиме според највисоките ригорозни стандарди за
квалитет и безбедност во болничкото лекување.
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Клиничката болница „Аџибадем Систина“ во 2016
година го доби своето највисоко признание,
стана прва болница во поширокиот регион
акредитирана од Joint Commission international
(JCI). Оваа акредитација е потврда дека
„Аџибадем Систина“ во својот процес на работа
ги применува светските стандарди за болничко
работење, и ги исполнува строгите правила за
безбедност и квалитет.

Акредитацијата не значи само
стремеж кон совршеност во
третманот на пациентите.
Оваа акредитација гарантира
безбедност, сигурност и подобри
услови за работа на целокупниот
болнички персонал.
Со имплементацијата на повеќе од 300 стандарди,
целиот систем на работа се постави на највисоко
ниво, со што се исклучени импровизации и
грешки, кои не постојат доколку покрај своето
име го имате златниот печат на JCI.
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КАКО ТЕЧЕШЕ ПРОЦЕСОТ ЗА
ПОДГОТОВКА НА АКРЕДИТАЦИЈА...
JCI стандардите и методите на евалуација се
дизајнирани за да се воведат позитивни промени
во работењето на здравствените институции. Дел
од стандардите и методите се да го подобрат
квалитетот преку градење нова култура на работа
која ќе обезбеди безбедност за пациентите. Овие
стандарди се развиени од експерти од целиот свет и
базирани на искуствата на најдобрите болници.
Колку болницата е поголема, колку поголем обем
на дејности има во својата работа толку и самиот
процес на акредитација е посложен. Затоа во
подготовката за акредитација на Клиничката
болница „Аџибадем Систина“ беше поставен нов
систем на работа, каде со добро менаџирање,
ефикасно и внимателно раководење на различните
комитети се постигна она кон што се стремевме.
Процесот почна со анализа и редефинирање на
повеќе од 70 процеси. Се изработија над 2000
документи со точно утврдени принципи и правила
на работење.
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Многу посложен процес е истите тие правила
и прописи да ги имплементирате. Тоа беше
најголемиот предизвик бидејќи во тој процес се
менуваше културата на работење, меѓусебната
комуникација, како и односот кон пациентите. Сето
ова успеавме да го постигнеме во многу краток
временски период, без притоа да се нарушат
секојдневните активности.
На почетокот на 2016 година го заокруживме
двегодишниот период на подготовка. Во април
почна процесот на оценување на усогласеноста
на Болницата со JCI стандардите во различни
области: интернационални цели за безбедноста
на пациентите; пристап до здравствена заштита
и континуитет на здравствената заштита; права
на пациентите и нивните семејства; проценка
на пациентите; нега на пациентите; анестезија и

хируршка нега; управување и употреба на лекови;
едукација на пациентите и нивните семејства;
подобрување на квалитетот и безбедноста на
пациентите; превенција и контрола на инфекции;
управување, раководење и насоки; управување и
безбедност на објектите; квалификации и едукации
на персоналот; управување со информациите.
Тим од стручни лица на JCI – доктори, медицински
сестри и администратори пет дена оценуваа
повеќе од илјада и двеста мерливи елементи. Преку
интервјуа со вработени, пациенти и менаџментот,
проверка на целокупната документација и физички
инспекции во сите делови на болницата, направија
целосна евалуација за тоа како работи и како е
поставен системот во „Аџибадем Систина“.
По периодот на проверка и инспекции Комисијата
донесе едногласна одлука: „Аџибадем Систина“ е
новата болница која е дел од големото JCI семејство.
Добивме печат кој е гаранција дека во Болницата
се почитува секое ниво на квалитет и безбедност,
критериум клучен за врвна болничка нега.

БЕЗБЕДНОСТ ПРЕКУ ЕЛИМИНИРАЊЕ
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕШКИ
Клиничката болница „Аџибадем Систина“
е болница со вредности. Болница која е во
друштво на најдобрите и прв избор за лекување
во целиот регион. Златниот печат е потврда и
гаранција дека секој пациент од приемот во
Болницата, преку третманот, па сè до комплетната
рехабилитација ќе биде третиран според
интернационални и американски стандарди.
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Печатот на JCI e гаранција дека болничкиот
третман на пациентите е безбеден. Стандардите
предвидуваат точна насока за сите болнички
процеси, со што се добива висока професионална
услуга, предвидување на сите ризици,
информираност на пациентот во процесот на
лекувањето. На овој начин можноста за грешки, како
погрешно аплицирана терапија, погрешен пациент,
пад на пациенти и низа други е минимална.

денеска ги уживаат бенефитите во своето
работење, имаат подобри услови за работа и
поголема сигурност и безбедност.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕРСОНАЛ
ОБУЧЕН СПОРЕД JCI СТАНДАРДИ

Во овој дел е предвидена ориентација и обука
на нововработени. Секој нововработен мора
да помине едномесечна обука за да гo научи
специфичниот процес на работа. Откако ќе ги
помине обуките и доколку ги даде очекуваните
резултати, се вклучува во процесот на работа.

Денес „Аџибадем Систина“ има тим од
професионалци кои се обучени да работат
според JCI стандардите. Нашите вработени
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Како JCI акредитирана болница, „Аџибадем
Систина“ посебно внимание посветува на
едукација на персоналот. За таа цел имаме
формирано едукативни програми за развој и
унапредување на сите вработени.
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Исто така, еден од главните елементи за
ефикасен и безбеден третман е комуникацијата
помеѓу вработените. „Аџибадем Систина“ создаде
систем на комуникација во којшто протокот и
движењето на информацијата е јасно дефиниран.
Ваквиот систем придонесува за подобра
координација на различни оддели и здравствени
работници кои се вклучени во процесот на
лекување пациенти.
Клиничката болница „Аџибадем Систина“
има морална одговорност да го обезбеди
најдоброто за своите пациенти. Во таа насока
работевме цела 2016 година, во која покрај JCI
акредитацијата, успеавме да инвестираме во
современа технологија и нова инфраструктура.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН
Една од примарните вредности и постулати
на нашето работење е да бидеме чекор
со најновите медицински достигнувања.
Како болница постојано вложуваме и го
имплементираме она што е ново во светот.
Вложувањето во нови технологии е вложување
во здравјето на нашите пациенти, кои добиваат
подобра и поефикасна услуга.
2016 година за нас е година на капитални
инвестиции каде вложивме 1.7 милиони евра
во набавка на современ апарат за магнетна
резонанца 3 tesla. Во однос на инвестиците,

покрај осовремување на дијагностиката,
обезбедивме и најсовремен ласерски третман на
простата кај мажи – green light laser.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИИ
Успехот на една компанија не е целосен доколку
не е поддржан со постојано инвестирање во
нови подобри инфраструктурни услови како за
вработените така и за пациентите. Во таа насока
беше одбележана и изминатата година, каде се
направија неколку инфраструктурни инвестиции
за полесно движење и ориентација во просторот
за ефикасна искористеност на објектот, како и
поголема безбедност во целокупниот процес
на работа.
Во овој сегмент најзначајни беа инвестициите
во нов оддел за интензивна нега, нов простор
за дневна болница за хемотерапија, како и
проширување на капацитетите на делот за
централна стерилизација.
Интензивна нега: Интензивната нега е клучен
сегмент во лекувањето на критично болните
пациенти. Организациската поставеност,
контролата на инфекции и целокупниот систем
на мониторинг и следење на овие пациенти е
значаен дел во подобрување на статистиката
на преживување. Тргнувајќи од овој момент и
следејќи ги светските протоколи и препораки,
вложивме и комплетно го реконструиравме
Одделот за интензивна нега.
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За критично болните пациенти, изградивме 9
посебни боксови во кои се спроведува високо
специјализиран и софистициран мониторинг
и лекување. Според официјалните статистики,
ваквиот систем овозможува намалување на
ризикот од појава на интерхоспитални инфекции,
кои претставуваат најголема закана по здравјето,
во услови кога општата здравствена состојба на
пациентите е критична.
Во рамките на Одделот за интензивна нега
отворена е и специјална соба со систем за
негативен притисок. Оваа соба е наменета
за изолација на специфични пациенти кои се
инфективни, и претставуваат опасност од ширење
инфекции. Реконструкцијата на интензивната нега
се спроведе и во делот на технологијата. Се
набавија нови современи апарати за следење на
виталните функции и за механичка кислородна
поддршка на овие пациенти.
Дневна болница за хемотерапија: Онколошките
пациенти имаат посебни чувства и потреби за
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време на третманот со хемотерапија. Тргнувајќи
од овој аспект, комплетно го реновиравме делот
за хемотерапија. За таа цел приспособивме цел
кат во кој пациентите ќе имаат посебни услови
прилагодени на нивната состојба.
Просторот е организиран во специјални боксови
во кои пациентите и нивните семејства ќе бидат
изолирани за време на третманот со хемотерапија
и ќе имаат приватност. Дополнително, дизајнот
на целиот амбиент придонесува за позитивна,
удобна и релаксирачка атмосфера.
Во изградбата на овој оддел внимававме и на
најситните детали, за да им дадеме духовна,
емотивна и физичка поддршка на пациентите,
додека се соочуваат со предизвиците по нивното
здравје. Секој бокс е опремен со телевизор и
имаат пристап до интернет.
Централна стерилизација: Една од
инфраструктурните инвестиции кои се
реализираа минатиот период е реорганизација
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и проширување на стерилизацијата. Овој дел, кој
е еден од суштинските сегменти за безбедност,
просторно е проширен и организиран во 3 зони:
нечист дел, чист и стерилен дел, што обезбедува
строга контрола и ограниченост во движењето на
персоналот и материјалите. Посебна просторија
е обезбедена за текстил, каде се стерилизира
текстилен материјал за операциони сали.
Исто така, се вложи во нова, најсовремена
опрема за стерилизација со цел да се исполнат
строгите правила на JCI. Во рамките на оваа
инвестиција спаѓаат и специјални маси со лупи
на кои поединечно се проверува квалитетот на
стерилизираните инструменти, што претставува
дополнителна безбедност во процесот на
работа. За поголема евиденција и контрола на
работата се воведе и систем за бар-кодирање за
рестерилизиран материјал.

ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ
За само седум години од постоењето го
достигнавме врвот во медицината. Се надградивме

на ниво на врвните медицински центри. Нашата
мисија и напорна работа не завршуваат тука.
За таа цел подготвивме план по кој се движиме за
да бидеме сигурни дека и најситниот сегмент во
нашата работа фукционира беспрекорно.

Ни следи уште поголем предизвик
и одговорност – да го одржиме
нашиот систем.
Успехот на Клиничката болница „Аџибадем
Систина“ е всушност успех за сите пациенти и
успех за целокупниот здравствен систем во Р
Македонија. JCI – акредитацијата е уште еден
доказ дека со правилно лидерство, правилно
поставен систем базиран на вистински вредности,
професионално однесување, многу труд,
едукација и посветеност, може и да се достигнат
и да се работи по светски признати стандарди.
Овие стандарди гарантираат висок квалитет на
услуга и безбедност на пациентите.
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Болничките соби се специјално дизајнирани,
за на пациентите да им понудиме максимален
комфор за време на нивното лекување.
Во пријатна атмосфера за пациентите и
нивните потреби, 24/7 се грижи тим од
искусни и соодветно обучени медицински
сестри кои се фокусирани на индивидуална
нега на секој пациент.

МЕЃУНАРОДЕН КВАЛИТЕТ
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е посветена да обезбеди највисок
квалитет на медицински услуги за секој пациент. Преку сеопфатна програма
за квалитет, нашата работа постојано се мониторира од надворешни и
внатрешни ревизии. Нашиот приоритет е да бидеме сигурни дека секој пациент
е згрижен на начин кој е безбеден и ефикасен, со цел да обезбедиме квалитет
според светски стандарди. Квалитетот на услугите во Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ е контролиран од страна на независната организација
Joint Commission International (JCI). Со имплементирање на JCI стандардите се
обезбедува безбедност на сите пациенти, вработени и посетители.

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL
Joint Commission International (ЈCI) е независна,
непрофитна, невладина агенција со седиште
во Чикаго, Илиноис (САД). Joint Commission
International работи со цел да ги подобри
квалитетот и безбедноста на медицинските
услуги на здравствените организации преку
едукација и акредитација.
Повеќе од 55 години Joint Commission
ги оценува условите на здравствените
институции во Соединетите Американски
Држави, кои доброволно пристапуваат кон
процесот на акредитација. Joint Commission
има акредитирано близу 20.000 здравствени
организации во САД, вклучувајќи болници,
клиники и други здравствени институции.
Почнувајќи од 1997, Joint Commission ја
проширува мисијата низ целиот свет со
формирање на Joint Commision International.
Преку интернационални акредитации,
консултации, публикации и едукации, JCI помага
во подобрувањето на квалитетот на здравствените
услуги во многу држави.
Досега JCI има акредитирано приватни и
државни здравствени установи во повеќе од 100
држави. Во Европа има акредитирано болници
во: Португалија, Турција, Ирска, Холандија,
Чешка, Италија, Велика Британија, Шпанија,
34

МЕЃУНАРОДЕН КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Австрија, Белгија, Германија, Словенија, Бугарија,
Грција, Молдавија, Литванија и Русија. Од 2016
година на ова европско семејство се придружи
и Македонија со акредитација на Клиничката
болница „Аџибадем Систина“.

РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА ДИЈАГНОСТИЧКИ
ЛАБОРАТОРИИ СПОРЕД MKC EN ISO
15189:2013
Високата стручност и професионалност,
обезбедувањето точни резултати и
имплементирањето современи протоколи во
работењето на Дијагностички лаборатории
резултираше во реакредитација според стандардот
MKC EN ISO 15189:2013.
Редовниот годишен стручен надзор на
Дијагностички лаборатории за одржување на
акредитација, согласно стандардот за медицински
лаборатории MKC EN ISO15189:2013, помина
успешно, без ниту една идентификувана забелешка.
Врз основа на тоа, стручниот тим ја продолжи
акредитацијата за Дијагностичките лаборатории.

Дијагностичките лаборатории
при Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ се први
и единствени во земјава со
истовремено акредитирани
хистопатолошки, микробиолошки
и биохемиски методи.
Стандардот MKC EN ISO 15189:2013 гарантира
континуирана контрола на квалитет во медицинските
лаборатории. Акредитацијата е доказ дека
резултатите и наодите издадени од нашите
лаборатории се изработуваат според меѓународно
признати стандарди и ги исполнуваат највисоките
критериуми за квалитет. Со имплементација на овој
стандард, резултатите и наодите од Дијагностичките
лаборатории се признаени како во нашата земја така
и во секоја држава во светот.
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СОВРЕМЕНА
ТЕХНОЛОГИЈА
ЗА ПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА
И ТРЕТМАН НА СИТЕ
ЗАБОЛУВАЊА

Клиничката болница „Aџибадем Систина“
континиурано вложува во обезбедување
нови и современи медицински технологии.
Сите оддели во болницата се опремени со
високософистицирана медицинска опрема,
која е последен збор на медицината.
Технолошките можности во „Аџибадем
Систина“ овозможуваат прецизна дијагноза и
третман на сите заболувања.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТМАН
TRILOGY ЛИНЕАРЕН АКЦЕЛЕРАТОР
TIRLOGY е линеарен акцелератор за прецизна
зрачна терапија на тумори, со максимална заштита
на околното здраво ткиво. За време на третманот
TRILOGY може да ја менува позицијата и да го
зрачи туморот од повеќе агли. Со менување на
аголот зрачењето целосно го опфаќа делот
што се зрачи, а се штити здравото ткиво. Со
ова се зголемува успехот на лекувањето. Оваа
најсовремена технологија особено е корисна
во ефикасен третман на канцер на бели
дробови, црн дроб и дојка каде е потребен
респираторен мониторинг.

МОДАЛИТЕТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО TRILOGY:
• IMRT (зрачна терапија со модулиран интензитет)
• IGRT (зрачна терапија водена од слики)
• SRS (стереотактична радиохирургија)

GREEN LIGHT ЛАСЕР
GREEN LIGHT претставува најсовремен ласерски третман
на зголемена простата кај мажи. За време на третманот
ласерските зраци брзо и прецизно го отстрануваат вишокот
ткиво од простатата со што се ослободува главниот уринарен
канал и се враќа природниот проток на урината. Целиот
третман е безбеден, ефикасен и едноставен, без ризик од
оштетување на околните ткива и крвни садови. Предностите
на ласерскиот третман во однос на класичните хируршки
интервенции се: без хируршки рез и без крвавење; само 30%
од пациентите по интервенцијата имаат потреба од катетер;
ослободување од симптомите истиот ден; без ризик од
еректилна дисфункција и постоперативна импотенција.

АНГИОГРАФ: INNOVA 2100 / INNOVA 3100
Кардиоваскуларниот центар располага со 2 ангиосали
кои се целосно опремени за изведување различни видови
дијагностички и интервентни васкуларни процедури, како
и инванзивни гастроентерохепатолошки, пулмолошки и
невролошки интервенции. Салите имаат дигитални ангиографи,
и се со можност за анестезиолошка и целосна хемодинамска
поддршка. Ова овозможува да се изведуваат процедури и кај
најтешки пациенти, кои се во шокова состојба. Ангиографите
имаат врвен квалитет на слика. Јасната слика овозможува
прецизно снимање и изведување најкомплексни процедури.
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EXTRACORPOREAL LITHOTRIPTER
Располагаме со најнова генерација на електрохидрауличен литотриптор од реномираниот
производител, француската компанија EDAP TMS.
Овој литотриптер има најдобри резултати во однос
на дефрагментација и елиминација на камења што
се постигнуваат со електро-хидрауличниот метод.
Предноста на овој метод е што се работи за амбулантска
процедура и овозможува контролата на кршењето да
се изведува на два начина, под рендген зраци и под
ултразвучна контрола. Може да се третираат и пациенти
со вграден пејсмејкер, под електрофизиолошка контрола
на кардиолог. Стапката на успех на овој апарат е 90% за
камчиња од 1,5 cm и 75 % за камчиња поголеми од 1,5 cm.
Јачината на енергијата ја дозира операторот.

BIODEX SYSTEM 4
Најсофистицираниот и најсовремен динамометар кој
обезбедува проценка и рехабилитација на мускулоскелетниот систем. Со него може да се добијат прецизни
информации за состојбата на мускулната сила и обемот
на движење на пооделни делови на екстремитетите.
Biodex system 4 претставува систем со кој на брз и точен
начин може да се одреди физичкото несогласување
и функционалната лимитираност на одредени делови
од телото, при што се добиваат нумерички и графички
записи на податоците кои ни даваат информации за
понатамошен третман.

PRO – TRAINER
Одделот за физикална терапија и рехабилитација
располага со најсовремена подводна хидролента
за спроведување хидротерапија. Овој вид третман
се користи за ефикасна рехабилитација, како и за
подготовка во тренинг процесите на професионалните
и рекреативни спортисти. Се препорачува за лица кои
сакаат да ја намалат телесната тежина, или лица што
имаат болки во грбот и зглобовите. Предноста на овој
третман е што се елиминира земјината тежа, се намалува
притисокот врз зглобовите, а со отпорот што го создава
водата се јакне мускулатурата.
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МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА (MRI 3 TESLA)
MRI 3 Tesla е последна генерација апарати за магнетна
резонанца и за првпат во земјава е достапен во „Аџибадем
Систина“. Со MRI 3 tesla времето на снимање е скратено
за 30%, во споредба со MRI 1.5 Tesla. Во исто време двојно
поголемата сила на магнетното поле овозможува прецизен
приказ на внатрешните структури и органи, како и детекција
на промени кои се невидливи со MRI 1.5 Tesla. Зголемениот
комфор на пациентот за време на снимањето е овозможен
со поширок цилиндар за 70 см. Комфорот е надополнет и со
поширока маса за снимање која поднесува поголема тежина
до 250 килограми. На овој моќен апарат може да се направи
и скрининг на целото тело за помалку од 1 час, без зрачење
и без контрастно средство.

PET/CT
PET/CT е една од најефикасните методи за дијагноза. Се
користи за дијагноза на разни видови канцер, откривање
стадиум на болеста, планирање на третманот и следење на
ефектот од терапијата. Со помош на PET/CT, туморите се
идентификуваат во рана фаза и може да се утврди точната
локација на туморите и од 5 мм. PET/CT има важна улога
и во кардиологијата за дијагностика на исхемична срцева
болест, во неврологијата за епилепсии и деменции, како и
кај различни воспалителни болести.

CT 128 SLICE
Компјутерската томографија на сите органи и системи
овозможува виртуелна бронхоскопија и колоноскопија,
снимање периферни, вратни и срцеви артерии, перфузиони
иследувања, интервентни процедури (биопсии, дренажи).
Со вградување на софистицираната опрема се овозможува
помала доза на зрачење и до 40%. Софтверските
можности на апаратот овозможуваат обработка на многу
дијагностички процедури за краток временски период.
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ТРОДИМЕНЗИОНАЛЕН СТОМАТОЛОШКИ
РЕНДГЕН ORTHOPHOS XG3
Најсовремениот панорамскии 3D дигитален рендген
апарат Orthophos XG3 овозможува помала доза на
зрачење кон пациентот и до 60 % и подобар квалитет на
слика. Оваа технологија обезбедува 3D панорамска слика
на пациентот со што се добива точна дијагноза и можност
за прецизни стоматолошки процедури.

КОМПЈУТЕРИЗИРАНА
ДЕРМАТОСКОПИЈА MOLEMAX HD
MoleMax HD дерматоскопот е најсовремена верзија во
светот и единствен во земјава кој овозможува брз и точен
бодискен мапинг со full HD-резолуција. Овој апарат има
можност да ја измери големината на бенките и да ги
анализира, да ги мапира и лоцира промените и снимките
дигитално да ги архивира. Со само едно снимање се
скенираат сите бенки на телото.

ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ
Дигиталната мамографија користи компјутерска
слика на дојки добиена со дигитален детектор.
Овозможува поголема резолуција и поголема
манипулација на сликите со што може да се
зголемуваат одредени места на сликата,
за подобра анализа. Прегледот трае 5 минути.
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450.000
РЕГИСТРИРАНИ
ПАЦИЕНТИ
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Изградивме висока репутација во
регионот, професионален углед на
болница со исклучителен квалитет и со
ефикасна здравствена заштита којашто
ја издвојува од конкуренцијата. Според
статистиките,„Аџибадем Систина“ ужива
најголема доверба кај пациентите. Досега се
регистрирани 450.000 пациенти.

ИДНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАНОВИ
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ИДНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАНОВИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
СО ОТВОРАЊЕ ДВЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Брендот „Аџибадем Систина“ со години наназад
ужива најголема доверба кај пациентите од
целиот регион како болница која обезбедува
најдобра здравствена услуга, одлични резултати
во третманот на пациентите и пристап до
последната медицинска технологија.
Како резултат на ова, ние и во следниот период
ќе работиме кон подигнување на квалитетот
на здравствена услуга во целиот регион со
проширување на капацитетите. Ова е примарна
цел на новата стратегијата која уште од почетокот
2017 година ќе почне со реализација.
Следната година „Аџибадем Систина“ ќе инвестира
во два нови капитални проекти, кои се однесуваат
на проширување на своите капацитети во Битола
и Струмица.

Поликлиниките ќе бидат
интегриран дел од системот, и
во нив ќе се спроведуваат истите
стандарди на лекување како и во
Клиничката болница „Аџибадем
Систина“. Со тоа, граѓаните на
Битола и Струмица ќе имаат
можност да бидат поблиску до
врвната медицинска грижа која
„Аџибадем Систина“ ја нуди
веќе 6 години.
Со отворањето на поликлиничките капацитети
во овие два града ќе им се овозможи поголема
достапност на пациентите до современа
технологија и врвна здравствена заштита.
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МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Во поликлиниките ќе бидат достапни услуги
од областа на гинекологија и акушерство,
педијатрија, интерна медицина и кардиологија.
Исто така, ќе функционира и дневна болница за
возрасни и педијатриска дневна болница.
Дневна болница - дневната болница за возрасни
ќе згрижува пациенти за кои е потребен краток
болнички престој каде ќе се спроведува
инфузиона терапија и апликација на лекови.
Гинeкологија и акушерство - гинеколошкоакушерската амбуланта ќе обезбедува
здравствени услуги за сите гинеколошки
проблеми, од репродуктивните нарушувања до
постменопаузалниот период на жената. Покрај
редовните гинеколошки check up прегледи, ќе се
следи бременост како и репродуктивен скрининг
и подготовка за асистирана репродукција.
Интерна медицина и кардиологија - во
амбулантата за интерна медицина и кардиологија,
покрај интернистички услуги, ќе бидат достапни
и кардиолошки прегледи и консултации за сите
кардиоваскуларни болести и состојби.
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Педијатрија - за најмладите пациенти ќе биде
достапен врвен тим од педијатри, кои со посебно
внимание и грижа ќе го следат растот и развојот на
секое дете индивидуално. Исто така, педијатриската
амбуланта ќе нуди дијагноза и третман на
најчестите болести и состојби во детската возраст,
како инфекции на респираторен систем и стомачни
нарушувања. За специфични педијатриски болести
кај најмалите пациенти, достапни ќе бидат и
консултации со супспецијалисти педијатри од
областа на кардиологија, нефрологија, неврологија
и пулмоалергологија.
Амбулантно возило - за граѓаните од овие
региони ќе бидат обезбедени амбулантни
возила за транспорт на пациенти до Клиничката
болница „Аџибадем Систина“ во Скопје.
Возилата ќе бидат опремени по највисоки
медицински стандарди, со кои може да се
изврши медицински транспорт на пациенти со
најразлични здравствени проблеми.
46

Педијатриска дневна болница - во дневната
педијатриска болница ќе се згрижуваат деца
кај кои е потребно да се спроведе инфузиона
терапија, апликација на лекови, рехидратација и
инхалација.

ПОЛИКЛИНИКА СТРУМИЦА
Во поликлиниката во Струмица ќе биде отворен и
оддел за радиодијагностика, кој ќе биде опремен
со најсовремени апарат за магнетна резонанца,
компјутерска томографија и дигитален рендген.

ИДНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАНОВИ

ПЕДИЈАТРИСКИ
КАРДИОЛОШКИ ЦЕНТАР
Анализирајќи ја состојбата во здравствениот
систем во земјава, „Аџибадем Систина“ се стреми
да инвестира во дејности кои се недостапни
за македонските граѓани. За таа цел, следната
година ќе биде отворен и првиот и најсовремен
педијатриски кардиолошки центар, каде ќе се
изведуваат сите кардиоваскуларни интервенции
кај бебиња и деца.
За таа цел „Аџибадем Систина“ ќе потпише
договор со Универзитетската клиника за детска
хирургија како и Универзитетската клиника за
детска хирургија и кардиохирургија „Тиршова“
од Белград, со кои заедно ќе се имплементира
овој проект. Во овој проект ќе бидат вклучени
и доктори од „Аџибадем“. Ќе се инвестира во
современа технологија, а ќе се екипира и тим од
најдобри доктори од оваа област.
ГОДИШНО СЕ РАЃААТ 250 ДЕЦА
СО СРЦЕВИ АНОМАЛИИ
Според статистиките, годишно во Р Македонија
со вродена срцева маана се раѓаат 250 деца,

а дури половина од овие деца имаат потреба
од интервенција. Кај 70% од овие случаи
интервенцијата мора да биде изведена во првите
6 месеци од животот. Со воведувањето на овие
интервенции децата и бебињата од Македонија
нема да патуваат надвор од земјава за лекување.
Со отворање на овој современ центар ќе се
третираат вродени срцеви аномалии кај оваа
најосетливата популација.
ПРЕДНОСТИ НА ИНТЕРВЕНТНИ
КАРДИОЛОШКИ ПРОЦЕДУРИ
Денеска сè поголем број вродени срцеви
болести се лекуваат со интервентна
кардиологија. На овој начин дел од хируршките
интервенции кои се инванзивни се заменуваат
со интервентни кардиолошки процедури. Со
помош на специјални катетери преку вените
се влегува во артериите и се доаѓа до срцето,
каде се затвораат отвори на срцето и се прават
одредени зафати на проширени крвни садови,
корекции на срцеви залистоци и многу други
процедури. Ова за бебињата и малите дечиња
значи помала траума и побрзо заздравување
во споредба со класичните интервенции каде е
потребно отворање на градниот кош.
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РАБОТНО МЕСТО
Најголема вредност за нас се вработените. Како врвна здравствена институција
се стремиме во нашето семејство да ги привлечеме и задржиме најдобрите
здравствени работници. Затоа создадовме посебна програма која ќе овозможи
професионален развој на нашите вработени, ќе ги гарантира нивните права и
ќе обезбеди пријатна и поттикнувачка работна средина. Ова е еден од нашите
главни приоритети бидејќи задоволниот и мотивиран кадар е клуч за квалитетна
здравствена услуга. Со нашата грижа за вработените станавме префериран
работодавач во државата и ги поставивме високите критериуми за почитување и
надградување на вработените.

ПРИЈАТНА И ПОТТИКНУВАЧКА
РАБОТНА АТМОСФЕРА

ЕДУКАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛЕН
РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Светските истражувања во областа на човечките
ресурси потврдуваат дека вработените кои
работат под стрес се помалку ефикасни и прават
повеќе грешки на своето работно место. Следејќи
ги овие параметри како институција се трудиме да
обезбедиме пријатна работна атмосфера.

Како што вложуваме во постојан раст на Клиничката
болница „Аџибадем Систина“ во исто време
создаваме услови за професионален раст на
нашите вработени. Равојот и едукацијата на
вработените е нашиот главен примат. За таа цел
секоја година се изработува план за развој во кој се
утврдени едукации и обуки за нашите вработени.

Создадовме канали на комуникација каде
вработените се мотивираат да го изразат своето
незадоволство, како и да ги споделат своите
идеи за унапредување на работната позиција.
Постојано работиме кон унапредување и
подобрување на работната атмосфера, која
е главна причина за насмевката на нашите
вработени.
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Секој шеф на оддел и директор на сектор во
Планот за развој на оддел на годишно ниво
предлага едукации за вработените од својот оддел
за унапредување или стекнување нови вештини
и знаења. На овој начин им се дава можност
на вработените за професионален развој и
унапредување.

РАБОТНО МЕСТО

Крајната цел е задоволни и
мотивирани вработени кои
се трудат да го дадат својот
максимум во работењето.
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СПОРТСКИ СПОНЗОРСТВА
Важен сегмет од нашата стратегија изминативе години е поддршка на
спортот. Како најголем приватен здравствен провајдер во земјава, се грижиме за
здравјето и перформансите на нашите спортисти. Со ова станавме важна алка
на секое спортско достигнување. Нашата цел е со професионалната медицинска
поддршка да придонесеме за нови позитивни резултати кои ќе го зголемат
чувството на национална гордост.
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СПОРТСКИ СПОНЗОРСТВА

Секој нов медал и успех за нас претставуваат
огромна сатисфакција бидејќи вложувањето во
спортот е вложување во националните вредности.
Изминатата година останавме верни партнери на
најтрофејните македонски спортски клубови:
• Ракометен клуб Вардар - мажи
• Женски ракометен клуб Вардар
• Кошаркарски клуб МЗТ
• Фудбалски клуб Вардар
Секоја година го прошируваме нашето спортско
семејство со нови членови. Како резултат на ова
станавме дел од Кошаркарскиот клуб Соколи, кои
во иднина ќе го следиме секој нивни чекор во
достигнување на спортските успеси.

Клиничката болница
„Аџибадем Систина“ стана
дел и од најмасовната спортска
манифестација Скопскиот
маратон, на кој учествуваа
повеќе од 7000 натпреварувачи
од 45 земји.
Изминатата година го подржавме ревијалниот
натпревар Работнички – Фенербахче, каде ја
прославуваме 70 – годишнината од формирањето
на најтрофејниот македонски клуб Работнички.
Во преполната сала „Борис Трајковски“ 7000
гледачи уживаа во ревијалниот натпревар, кој
беше празник за љубителите на кошарката.
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„АЏИБАДЕМ СИСТИНА“
ВО МЕДИУМИ
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МЕДИУМИ
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31.12.2016
31.12.2016

31.12.2015

MKД '000

MKД '000

822,701

576,732

23,352

4,239

Останати инвестиции

925,950

-

Останати побарувања

-

433

1,772,003

581,404

Залихи

102,171

104,934

Побарувања од купувачи

156,536

152,458

Останати побарувања

47,522

42,107

Парични средства и паричен еквивалент

21,988

9,961

328,217

309,460

2,100,220

890,864

Основна главнина

804,437

1,947

Резерви

401,933

221,266

Актива
Недвижности, постројки и опрема
Нематеријални средства

Вкупно постојани средства

Вкупно тековни средства
Вкупна актива
Пасива

Акумулирана добивка
Вкупно капитал и резерви
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185,874

161,156

1,392,244

384,369

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31.12.2016
31.12.2016

31.12.2015

MKД '000

MKД '000

Обврски за кредити

95,839

35,410

Обврски кон добавувачи

26,514

240

Вкупно нетековни обврски

122,353

35,650

Обврски за кредити

104,731

85,601

Обврски кон добавувачи

395,975

305,784

83,169

77,796

1,748

1,664

Вкупно тековни обврски

585,623

470,845

Вкупно обврски

707,976

506,495

2,100,220

890,864

Останати обврски
Обврски за данок на добивка

Вкупна пасива
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31.12.2016
31.12.2016

31.12.2015

MKД '000

MKД '000

1,979,514

1,795,373

7,274

2,424

1,986,788

1,797,797

(447,278)

(393,263)

(90,629)

(93,304)

Трошоци за наемнина

(135,008)

(153,177)

Трошоци за вработените

(895,790)

(822,468)

(88,662)

(46,877)

(2,961)

(864)

(100,439)

(89,715)

(1,760,767)

(1,599,668)

226,021

198,129

836

156

Приходи од продажба
Останати приходи
Вкупно деловни приходи
Потрошени материјали и суровини
Трошоци за услуги

Амортизација на недвижности, постројки и опрема
Амортизација на нематеријални средства
Останати трошоци
Вкупно деловни трошоци
Добивка од деловното работење
Приходи од финансирање
Расходи од финансирање

(16,324)

(11,482)

Нето расходи од финансирање

(15,488)

(11,326)

Добивка пред оданочување

210,533

186,803

(5,148)

(6,137)

205,385

180,666

-

-

205,385

180,666

Данок на добивка
Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка по оданочување
Вкупна сеопфатна добивка за годината
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31.12.2016
31.12.2016

31.12.2015

MKД '000

MKД '000

205,385

180,666

5,148

6,137

88,662

46,877

2,961

864

324

-

79

198

1,290

445

-

160

Парични текови од оперативни активности
Добивка за годината
Корекција за:
Данок на добивка
Амортизација на недвижности, постројки и опрема
Амортизација на нематеријални средства
Нето загуба од продажба на недвижности, постројки и
опрема
Отпис на:
Недвижности, постројки и опрема
Побарувања од купувачи
Вложувања во подружници
Залихи
Обврски
Нето расходи од финансирање
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал

283

745

(574)

(228)

9,829

6,270

313,387

242,134

2,480

(8,087)

(10,350)

(17,439)

66,675

39,112

372,192

255,720

Промена на:
Залихи
Побарувања од купувачи и останати побарувања
Обврски кон добавувачи и останати обврски
Готовина од оперативни активности
Платени камати

(8,884)

(6,245)

Платен данок на добивка

(5,064)

(12,319)

358,244

237,156

Нето парични тековни од оперативни активности
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31.12.2016
31.12.2016

31.12.2015

MKД '000

MKД '000

Парични текови од инвестициони активности
Вложувања во останати инвестиции

(925,950)

-

Набавка на недвижности, постројки и опрема

(294,939)

(270,978)

(7,810)

(2,711)

1

1

1,378

31

(1,227,320)

(273,657)

Набавка на нематеријални средства
Приливи од камати
Прилив од продажба на недвижности, постројки и опрема
Нето парични текови користени во инвестициони активности
Парични текови од финансиски активности
Приливи од зголемување на основна главнина

802,490

-

Приливи од кредити

761,122

762,806

Одливи од кредити

(681,886)

(726,081)

(623)

(1,132)

881,103

35,593

12,027

(908)

9,961

10,869

21,988

9,961

Одливи од финансиски лизинг
Нето парични текови генерирани од финансиски активности
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и
паричниот еквивалент
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември
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www.acibademsistina.mk

