SPİTALİ UNİVERSİTAR OKAN

SPİTALİ UNİVERSİTAR OKAN ME
LOKACİON NE TUZLA ËSHTË NË
SHËRBIMIN TUAJ
Duke marre forcen e tij nga njohuritë dhe përvojat akademike,
Spitali Universitar Okan miraton qasjen multidisiplinare në
operacione të veçanta dhe raste të vështira së bashku me
shërbimet diagnostikuese dhe terapeutike të kryera nga personeli
mjekësor me përvojë në të gjitha departamentet mjekësore.
Ky spital i përgjithshëm i pajisur plotësisht karakterizohet me 50
mijë metra katror të hapësirës së brendshme, më shumë se 500
akademikë, mjekë dhe personel, 250 shtretër, 10 dhoma operative
dhe 47 shtretër në njësitë e kujdesit intensiv neonatal, pediatrik
dhe të rritur.
Spitali Universitar Okan është një strukturë shëndetësore
lehtësisht e arritshme dhe në përputhje me kulturën e korporatës,
teknologjia e përparuar është e ndjekur nga afër dhe të gjitha
shërbimet janë dhënë në përputhje me qasjen e orientuar drejt
pacientit, kënaqësinë e pacientit dhe cilësinë e shërbimit të
qëndrueshëm.
Universiteti Nderkombetar Okan (OIU) u themelua në Miami më
2015 bazuar në përvojën ndërkombëtare të Okan Group dhe
mbështetjen akademike nga Okan University.Universiteti Okan
është anëtari i parë i Programit Ndërkombëtar të Shkëmbimit të
Studentëve (ISEP) nga Turqia dhe rrjedhimisht, studentët kanë
mundësi të kenë arsim falas nga një prej më shumë se 400
universiteteve në 50 vende.

JEMI PIONEER SEKTORIN
SHËNDETËSOR!
Kompleksi i Arsimit të Shkencave të Shëndetit mbulohet nga Shkolla e Mjekësisë, Shkolla
e Stomatologjisë, Fakulteti i Shkencave të Shëndetit dhe Shkolla Profesionale e
Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor nën një ombrellë; më pas, Universiteti Okan
themeloi Spitalin e Arsimit dhe Aplikimit të Stomatologjisë në Mecidiyeköy në vitin 2014
dhe Spitalin e Kërkimit të Aplikuar të Universitetit Okan në Tuzla në Nëntor 2016.
Duke u rritur në fushën e kujdesit shëndetësor, Universiteti Okan u ofron studentëve
mundësinë e praktikës si dhe të diplomuarve mundësi biznesi.

SHTETI I TEKNOLOGJISË
SË ARTIT
Pajisjet më të fundit përdoren për diagnostikimin dhe trajtimin e të gjitha
sëmundjeve në Universitetin Okan. Duke përdorur pajisjet medicinale për herë të
parë në Turqi, Spitali Universitar Okan është pionier i këtij sektori.

QENDRA PER PACIENTE
NDERKOMBETARE
Spitali Universitar Okan ka një ekip multi-kombëtar të mbushur me
njerëz për të krijuar kënaqësinë e 100 pacientëve.
Shërbimet e Ekipit të Pacientëve Ndërkombëtar përfshijnë;
• Asistencë personale për të organizuar të gjithë komunikimin
ndërmjet pacientit dhe ofruesit të kujdesit shëndetësor,
• caktimin e emërimeve përfshirë vlerësimin para dhe pas trajtimit,
• Akomodimi,
• Interpretimi i gjuhës (kur është e nevojshme)
• Transporti nga aeroporti dhe drejte aeroportit,
• Rezervimi i fluturimit,
• Ndihma me procedurat e vizave,
• Mbështetja 24/7,
• Transferimi i raporteve mjekësore.
* Gjuhë të folura: anglisht, gjermanisht, frëngjisht, arabisht, kurde,
rusisht, shqip, boshnjake, serbe, gjeorgjiane

