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З А К Л Е Т В А
НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ПО 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФЕСИИ

Во часот кога стапувам меѓу членовите на здравствената професија, свечено ветувам дека 
својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста.
Својата професија ќе ја обавувам совесно и достоинствено, постојано унапредувајќи го 
нивото на моето знаење.
Ќе ја почитувам личноста на секој човек и нема ни со збор ни со дело да го повредам 
неговото човечко достоинство, ниту неговата постоечка состојба.
Ќе ги почитувам тајните на оној кој ќе ми се довери. Моите колеги и колешки ќе ми бидат 
браќа.
На секој ќе му ја пружам мојата помош подеднакво, без оглед на расата, полот, 
националноста, религиозните и политичките убедувања, општествената или социјалната 
положба како и сопствениот став спрема човекот или неговото семејство.
Апсолутно ќе го почитувам човечкиот живот од самиот зачеток, трудејќи се со сите сили да 
ги ублажам страдањата и да го унапредам здравјето.
Ќе се борам против сите облици на здравствена непросветеност, и со полна лојалност ќе 
соработувам со лекарот на заедничките задачи на работното место. 

Ова го ветувам свечено и слободно повикувајќи се на мојата чест.
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Здравствената култура и здравствената заштита 
е составен дел од историското минато на секој 
град. Нејзиниот развој доживува повеќекратни 

осцилации на подеми и падови. Здравството и 
здравствената заштита во нашиот град Битола  
датираат од дамнина.
Составен дел на здравствената служба  и заштита 
е и сестринството. Сестринството е професија чие 
потекло се забележува од многу одамна, од времето 
кога се давало нега на болните, сиромашните и 
напуштени лица (оставени сами на себе). Негата 
на болните е основна задача на медицинската 
сестра и долго време била одраз на филантропизам, 
религиозни сваќања.
Денес сестринството е составен дел на медицината, 
затоа што на болните и медицинската доктрина, 
како главна задача на сестринството е нега на 
болните лица, но и заштита на  здравјето, односно 
превентива од разболување.
Почетокот на организирано сестринство поврзан 
е со задачата, негата на болните да се подигне на 
повисоко рамниште. Во однос на подреденост на 
медицинската сестра, Florence Nightingale во 1860 
год. ја основа првата школа за медицински сестри 
во Лондон и со тоа почнува квалификуваното 
(стручно) сестринство. Во тоа време медицината 
почнува многу брзо да се развива и со таков развој се 
поставуваат услови, сестрите кои ги негуваа болните 
мораа да добива звање  медицинска сестра, за што 
било потребно посебно едуцирање-школување.
По примерот на школата на Florence Nightingale 
во целиот свет се основаат школи за сестри и во 
нив се школуваат кадри во рамките на развојот на 
медицината.
Кај нас на Балканот првите медицински школи се 
формираа по првата светска војна во 1921 година во 
Белград и Загреб.
После втората светска војна со новата поставеност на 

здравството во една исклучително тешка ситуација 
на ова поле, при негате на болните, почнуваат да се 
формираат болничарски школи, односно школи за 
болничари и негователки.
Градот Битола со развиена болничка служба: Општа 
болница со сите болнички одделенија, четири 
капацитети со 500 кревети -легла, воена болница, и 
вон болничка здравствена служба - (Дом за здравје и 
Завод за здравствена заштита), наметна потреба да се 
отвоти и школа за болничари. Во недостиг на ваков 
кадар, во болницата дојдоа дваесетина медицински 
сестри од Словенија и Хрватаска, од Организацијата 
на милосрдни сестри. 
Дипломирани  болничари го пополнија акутниот 
недостиг од здравствен кадар и со време, додека да 
се отвори средна медицинска школа, каде што треба 
стручно да се задоволат потребите од ваков кадар. 
Во Битола, во 1955 се отвори средна медицинска 
школа, а во учебната 1988/89 и Виша медицинска 
школа, прва и единствена во нашата Република, 
за изградба на високо диференциран кадар на 
медицинска сестра.
Денес нашата Висока медицинска школа, дава 
доволно стручен кадар на медицински сестри, 
кој може да се носи и со најсложените проблем од 
нивната струка во сите здравствени установи во 
земјата и странство.
Се повеќе во светот, сестринството се сваќа како 
дисциплина која има препознатлив програм за 
дејствување и која е независна од другите дисциплини 
во составот на здравствената заштита.
Модерното сестринство фаворизира перманентна 
едукацијата како приоритет во професионалниот 
живот на медицинската сестра. Вишото и високото 
образование на медицинската сестра е приоритет на 
модерните држави, кој во последно време е присутен 
и во нашата земја.
Чувствувајќи дека постои голем интерес 

П Р Е Д Г О В О Р 
кон првиот број
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за информирање за животот и работата на 
медицинската сестра, како и заради подобрување на 
условите за работа и нивното понатамошно стручно 
усовршување, на иницијатива на фондацијата ,,Д-
р Димитар Котевски", а во соработка со Високата 
медицинска школа и Здружението на медицински 
сестри,  одлучија да издаваат списание-гласник, во 
кој ќе се третира проблематика на медицинската 
сестра, барајќи начин за соодветно третирање на 
нивните обврски, а се со цел подигнување на нивната 
стручност на повисоко ниво.
Денес пред Вас го презентираме првото списание 
за сестринството во нашата Република. Оваа 
медицинска струка преку нашето списание ќе 
го информира целото сестринство за нивните 
проблеми, за статусот на медицинската сестра во 
нашето друштво, но и за теми кои се моментно 
присутни, можности за едуцирање на медицинската 
сестра, како и за најновите стручни достигнувања. 

Со списанието се воведува еден широк простор за 
соработка и за информации од секојдневниот живот 
и работа на медицинските сестри.  
Со овој прв број на сестринството  им го честитаме 
јубилејот, со желба медицинските сестри да го 
присвојат како свое гласило во кое можат да ги 
искажат своите проблеми, видувања и достигнувања.
Списание "Македонско сестринство"  во Македонија 
ќе се претстави пред општествените и здравствените 
здруженија на еден реален и водечки начин и со 
тоа ќе придонесеме медицинската сестра да го најде 
своето место во севкупниот здравствен и општествен 
систем во Република Македонија.
Списанието "Македонско сестринство" ќе се залага 
да ги заштитува   и предлага решенија за нивните 
секојдневни и новонастанати проблеми. 
Пожелувам успех на списанието, а денот ќе остане за 
помен како јубилеј  на сестринството.

Д-р Димитар Котевски
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Високата медицинска школа e основана во 
далечната 1988/1989 учебна година со мисија, 
да создава здравствени кадри кои што ќе 

се грижат за луѓето и нивното здравје, на полето 
на примарната, секундарната и терциерната 
здравствена заштита. 
Веќе дваесет и пет години чекориме заедно, ние и 
времето. Времето ги вртеше страниците на науката, 
а ние сеевме траги низ научните полиња, за да жнеат 
успеси генерациите коишто тука поминаа и да бидат 
пример на оние кои доаѓаат.
Опстојувавме исправени пред промените, кои ги 
бараше високото образование во сестринството, 
како што е имплементацијата на Европскиот 
кредит трансфер систем, Болоњската декларација и 
Европските директиви за регулираните професии, 
и се усогласивме со трансформациите и реформите 
што се наметнаа како потреба на новото време и 
станаа патоказ на иднината.
Така Високата медицинска школа низ својот развој 
дизајнира пет студиски програми за едукација на 
сестри, акушерки, медицинско-лабораториски 
аналитичари, физиотерапевти и радиолошки 
технолози, стручни студии со времетраење од три 
години. На тој начин обезбеди препознатливост 
на дипломите на нашите студенти во европскиот 
образовен простор.
Во тој правец денес на Високата медицинска 
школа се одвиваат специјалистички стручни 
студии во времетраење од една година. Петнаесет 
специјализации од областа на здравството кои им 
овозможуваат на студентите да се надградуваат 
специјализирајќи во струката.
Високата медицинска школа како членка на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“во 
современите текови на високо образовниот 
простор, ја остварува својата визија како модерна, 
флексибилна и препознатлива високо образовна 
институција за едукација на здравствени кадри, 
подготвена да чекори по патот на опстојот.
Едуцираноста на здравствените кадри, особено 
на сестрите, подолго бараше простор и услови 
за презентација на сопствените резултати 
и достигнувања во јавноста. Затоа Високата 
медицинска школа, како најстара реномирана 

високо образовна установа, членка на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“, прва високо образовна 
институција во Република Македонија која дваесет и 
шест години успешно едуцира медицински сестри, 
одлучи, да организира „Прва интернационална 
конференција на Високите школи и Факултети од 
областа на сестринството на Република Македонија“. 
Конференцијата ќе ги обработи сестринските 
проблеми, дилеми и успеси, во негувањето, 
рехабилитацијата и здравствената едукација на 
болните од хронични незаразни заболувања. Се 
надеваме дека оваа конференција ќе ја обработи 
темата „Превенција, нега и едукација на хроничните 
незаразни заболувања“и ќе овозможи да произлезат 
заклучоци кои би биле иден патоказ за негата, 
рехабилитацијата и понатамошната здравствената 
едукација на сестрите. Очекуваме да бидат опфатени 
и разработени различните култури и нивното 
влијание во негата и рехабилитацијата на болните 
од хроничните незаразни заболувања.
Исто така на конференцијата ќе има сесија на 
директори и декани на Високите медицински школи 
каде што ќе се расправа за структурата на студиските 
програми, за нивните квалитети, недостатоци и 
перспективи во денешното современо живеење на 
луѓето.
Списанието „Македонско сестринство“ основано од 
Фондацијата „Д-р Котевски“, Високата медицинска 
школа и Здружението на сестрите на град Битола, 
ценејќи го значењето на оваа Конференција, 
Управниот одбор на Списанието „Македонско 
сестринство“ посветува почесен број на Првата 
меѓународна конференција на сестринството на 
Република Македонија.
Ние веруваме дека оваа Конференција ќе овозможи 
да се презентираат искуствата на сестрите од 
Републиката и Европските земји, како и Високите 
медицински школи, различните култури и 
влијанието врз негата на болните, и ќе се предложат 
мерки за понатамошно делување во едукацијата, 
рехабилитацијата и негата на луѓето, семејствата и 
општествената заедница во целина.  
 
Директор                                                                                           
Проф. д-р Стојна Ристевска

П Р Е Д Г О В О Р 
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Од 9 до 12 април 2014 година, во Лајден, Холандија, 
се одржа Конференција на Европската сестринска 
мрежа, на која присуствуваа професори од Високата 
медицинска школа од Битола.
Европската сестринска мрежа е респектирана 
организација, основана 1994 година. Во оваа 
организација членуваат 30  институции од 15 
европски земји и основна премиса на нејзината 

работа е размена на студенти, едукација и клиничка 
пракса во сферата на сестринството. Високата 
медицинска школа од Битола е прва и засега 
единствена институција  од Република Македонија, 
членка на ЕСМ.
Во рамките на работниот дел на Конференцијата беа 
евалуирани досегашните искуства во меѓусебната 
размена на студенти и можностите за збогатување и 
проширување со нови содржини на соработката меѓу 
институциите членки, во здравствените системи во 
различни Европски земји, но и во разнолик социјален 

и културен амбиент. 
Современите текови во сестринството го ставаат 
фокусот на осамостојување на сестринската работа, 

со подигање на нивото на едукација и  клиничка 
пракса, што ја етаблира улогата на медицинската 
сестра како еден од носечките столбови на секој 
здравствен систем. 
Како дел од активностите на Конфе-ренцијата беше 
посетата на одделот за Интензивна нега во болница 
во Лајден, при што домаќините претставија еден 
исклучително добро организиран здравствен оддел, 

каде една медицинска сестра се грижи за само еден 
патиент. 
Низ групната работа, организирана во 
работилници, учесниците имаа можност да ги 
споделат искуствата поврзани со раководењето на 
сестринските организации. Во меѓусебната работа 
се дојде до еден несомнено значаен консензус, 
дека успешната промоцијата на сестринството, 
едукацијата на сестрите и нејзиниот статус во 
здравствениот систем,  се во неизбежна корелација 
со сеопфатната поддршка што општеството го 
дава на сестринството. Независно од економската 
моќ на земјата, сестринството насекаде во Европа 
се соочува во истите предизвици – потребата од 
засилена поддршка во структурираната едукација 
на медицинската сестра и нејзино усовршување по 
специјалности и востановување на нова рамка на 
односи меѓу професионалците кои ја спроведуваат 
здравствената дејност.
Конференцијата се одржа во Лајден, најстариот и 
најголем универзитет во Холандија, каде учесниците 
имаа можност да ги почувствуваат благодетите 
на една соврешно организирана земја, топлото 
гостопримство, но и прекрасниот холандски 
амбиент, каде цвеќето, архитектурата, љубезните 
Холанѓани и  космополитскиот дух  ви го одземаат 
здивот и ви нудат едно незаборавно искуство.                                                                 

Виш предавач 
д-р Изабела Филов

ИЗВЕШТАЈ ОД ЛAЈДЕН, ХОЛАНДИЈА
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УПАТСТВО ЗА АВТОРИТЕ

„Македонско сестринство“ 
е  стручно информативно 
списание на Високата 
медицинска  школа Битола,  
Фондацијата „Д-р Димитар 
Котевски“ и Хуманитарното 
здружение на медицински 
сестри и техничари 12 Јули - 
Битола .
Упатствата  за објавување на 
трудови  се следните:
Трудовите се испраќаат 
на адресата на Високата 
медицинска школа Битола:

Висока медицинска школа 
Битола, 
Васко Карангелевски б.б.
Телефон: +389 47 254 268
Факс: +389 47 258 311
Електронска пошта: 
makedonsko.sestrinstvo@gmail.
com,  
vmsb@vmsb.uklo.edu.mk
    

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ТРУДОВИ:

Трудот треба да содржи 
апстракт од најмногу 250 
зборови, напишан на англиски 
и  на македонски јазик.
Трудот може да биде напишан 
на македонски или англиски 
јазик.
Содржините на трудот се 
презентираат  низ вовед, 
методи, резултати, дискусија, 
заклучоци, литература.
Трудот се пишува во Times 
New Roman, големина на 
фонт  12, со двоен проред, 
со рамномерни маргини 25 
мм.  Ако трудот е напишан 
на македонски јазик, 
задолжително е да се користи 
македонска поддршка.
 

Од 12-16 мај, во Едирне, Република Турција се одржа 
Прв балкански конгрес на здравствени науки, 
на кој учествуваа група професори од Високата 
медицинска школа од Битола.
Конгресот беше организиран и се одржа во 
организација на Тракискиот универзитет. Во 
прекрас-ниот амбиент на конгресната универзи-
тетска сала, сместена во рамките на универзи-

тескиот кампус, Конгресот го отворија  претставници 
на ректорската управа. Конгресот беше посетен од 
гости од повеќе балкански земји: Турција, Грција, 
Бугарија, Босна и Херцеговина и преставниците од 
Виската медицинска школа од Битола, Република 
Македонија.
Организацијата на работниот дел се состоеше  во 
орални презентации на стручни  и научи трудови, 
сместени во две сесии, претпладневна и попладневна, 
како и едночасовен термин за постер презентации. 
Професорите од Високата медицнска школа 
Битола, исто така зедоа учество во работниот дел 
на конгресот. Со свои трудови се преставија проф. 
д-р Ленче Мирчевска, виш предавач д-р Домника 
Рајчановска, виш предавач д-р Изабела Филов, 
предавач м-р Гордана Ристевска Димитровска, виш 
предавач д-р Викторија Продановска Стојчевска, 
предавач д-р Тања Јовановска, проф. д-р Снежана 
Стоилова и виш пред. д-р Елизабета Попова Рамова. 
На конгресот со свое присуство исто така учествуваа 
и проф. д-р Стојна Ристевска и проф. д-р Јованка 
Тутеска.
Со својот интернационален концепт, конгресот 
понуди можност за богата размена на меѓусебна 
комуникација, искуства, понатамошни договори 
за стручна и научна сорабока меѓу учесниците на  
балканските земји.

Виш предавач 
д-р Изабела Филов

ПРВ БАЛКАНСКИ КОНГРЕС НА ЗДРАВСТВЕНИ СТРУКИ ВО ЕДИРНЕ, ТУРЦИЈА
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INTRODUCTION
Viral Hepatitis is a socially significant disease with an 
adverse impact on the quality of life, limiting to a con-
siderable extent the social interaction of people. It is one 
of the most common group of infectious diseases in the 
world, including Bulgaria. According to data of WHO 
of 2009, on a global scale about 80% of the population 
has had (most of them sub clinically) viral Hepatitis A, 
approximately 2,5 billion people have had Hepatitis B, 
with 500 million remaining permanent carriers of the in-
fection. Approximately 200 million have been infected 
with Hepatitis C. There is no exhaustive data concerning 
the other types, but they are also common in some parts 
of the world. Unfortunately, this trend is dramatically on 
the increase. 
Bulgaria is no exception as far as these diseases are con-
cerned. Viral Hepatitis A is more common in certain sea-
sons and among certain social groups, but the cases of 
people developing the disease after intake of contami-
nated food and water. (Two years ago, all the residents 
of a village were hospitalized in the Clinic for Infectious 
Diseases in Plovdiv; it was later established that the in-
fection was transmitted via the drinking-water source 
of the village.) Unlike Hepatitis A, where age range of 
the patients is really wide, the cases of Hepatitis B and 
C are mostly in the range of 16 – 40 years of age, with 
occasional cases of patients aged 60-70, in which the dis-
eases was mainly transmitted during hemotransfusion 
or some other manipulations or procedures.  Young peo-
ple run the highest risk of contracting the disease due to 
their unhealthy lifestyle, the fashion trends they follow, 
and the frequent change of sexual partners, the use of 
venous drugs, the wide-spread tattooing and piercing in 
hazardous conditions.  
Medical staff – nurses, midwives, clinical laboratory 
technicians, doctors and other health specialists, taking 
care of and dealing with patients, are exposed to a high 

level of risk. The reported cases of medical specialists 
contracting Hepatitis B and C after taking blood samples 
or performing surgical manipulations on chronically ill 
patients are not uncommon. They have resulted from 
negligence, presumption, failure to use personal pro-
tective equipment. Sadly, the inadequate knowledge of 
the disease, the unreasonable fear of the disease, and the 
incorrect diagnosis of patients, sometimes leads to their 
isolation.    
That is why we turned our attention to future medical 
specialists. During their studies, student-nurses take a 
course in Nursing care of patients with infectious diseas-
es, comprising 10 hours of lectures, 35 hours of tutorials, 
54 hours of practical training and 120 hours of clinical 
training in clinical for infections diseases as trainee-nurs-
es.  

AIM
This study is aimed at investigating the extent to which 
students are acquainted with the nature of the disease, 
the mechanisms of transmission and the methods of pro-
tection; as well as analyzing their level of training and 
preparation to work in a real-life environment. A survey 
of 1st and 3rd year student-nurses, aged 19-37, at Medi-
cal University, Plovdiv, has been carried out.

METHODS 
The following methods have been used in this study - 
Statistical, documental, graphic.

RESULTS AND DISCUSSION
The conducted survey consisted of a total of 16 ques-
tions, 3 of which were open-ended questions. Many of 
the respondents provided several answers, and thus the 
total percentage exceeded 100%. 40 student-nurses were 
surveyed – 20 first-year students, and 20 – third year stu-
dents.  

HEPATITIS – SHOULD WE FEAR OR BE PREPARED TO DEAL WITH IT?
Nedyalka Boycheva, Yovka Zlatanova, Tsvetomila Valcheva, Deruhi Amudzhiyan, Elitsa Mochovska, Gabriela 
Guteva 
Department of  Nursing and midwifery “Faculty of Medicine, Medical University Plovdiv” -Bulgaria
Contact address: Assistant Professor Nedyalka Boycheva        neli_boicheva @abv.bg

Abstract: 
The last decade we witness a boom of Hepatitis B and C on a global scale, to a threatening degree. Many 
specialists working in this sphere believe that this disease will exceed the incidence of HIV/AIDS.  
In Bulgaria, besides the infectious Hepatitis A, which is observed mainly as a seasonal disease and affects 
predominantly a certain social group, there has been a sharp rise in the incidence of Hepatitis B and C. 
Yet, our society continues to neglect the problems connected with chronic Hepatitis and its severe con-
sequences. Unfortunately, working medical specialists, mostly nurses, midwives and clinical laboratory 
technicians, comprise a big share of the affected people, as they are in the closest contact with the pa-
tients. That is why our attention is focused entirely on the future medical specialists and their professional 
training.  
Key words: training, hepatitis, personal means of protections, mechanisms of transmission.  



11

One of the questions in the questionnaire was: ,,What do 
you know about Hepatitis?” 
Surprisingly, as many as 55% of the surveyed first year stu-
dents failed to provide any answer; 15% believed it was a 
disease affecting leukocytes; 10% stated it was an inflam-
mation of the liver, and only 5% identified hepatitis as an 
infectious disease; 5% believed it was known as ‘the disease 
of the dirty hands’, and 5% responded it was a disease of the 
liver leading to cirrhosis.  
In answer to the same question, 85%  of the third year stu-
dents identified hepatitis as a viral disease affecting the 
liver, with various transmission mechanisms; 15% stated it 
was an inflammation of the liver.  
The obtained results prove that half of the first year students 
are not acquainted with the disease or have never heard of it. 
Third year students, on 
the other hand, demon-
strate good knowledge 
of the disease, which is a 
satisfactory finding.  
Another interesting 
finding was that only 
65% of the third year stu-
dents stated high school 
as the source of their in-
itial information on hep-
atitis; equal numbers of 
the remaining surveyed 
students specified they 
had received informa-
tion at the university 
and from the media. Unlike them, 90% of the first year stu-
dents replied they had been informed in high school, and 
45% - from television (some of them provided more than 
one answer). It can be concluded that in two years viral hep-
atitis has grown into a socially significant disease which has 
attracted the attention of the media and has been included 
in the Health Education 
syllabus at school. 
To the question: “What 
ways of transmitting hep-
atitis do you know?” (The 
answers provided exceed-
ed 100% because the sur-
veyed students had sever-
al options to choose from). 
First year students provid-
ed the following answers:  
90% believed it was trans-
mitted by means of con-
taminated cutlery in cafes 
and diners.  
 85% chose ‘by a sick 
mother to her child, and 
by sharing personal pos-
sessions. 
75% rate piercing, tattoos and visits to the dentist higher.  
 It is surprising that 55% chose sneezing and coughing, as 
well as air-borne droplets, as the main mechanisms of trans-
mitting hepatitis.  
45% of the students marked blood transfusion as a way 
of transmitting hepatitis. A surprisingly high percentage 
marked hand-shaking and touching (30 – 45%). Drinking 

contaminated water, according to 30% of the surveyed 
students, involved a risk of being infected with the dis-
ease. Interestingly, 20% marked procedures in beauty 
salons, and only a small percentage put an emphasis 
on the sexual transmission of Hepatitis B and C (15%). 
The study shows that, as a whole, first year students 
are not well acquainted with the main ways and 
mechanisms of infection. Their answers lead to the 
conclusion that they are more acquainted only with 
the mechanisms of transmitting viral hepatitis A.    
Unlike them, third year students demonstrate a sound 
health culture as regards the mechanisms of transmis-
sion of the disease. 100% selected blood transfusion 
and the transmission of the disease from a sick mother 
to her child as the main ways of contracting the dis-

ease. 95% of the students 
marked contaminated 
water, as well as all pro-
cedures connected with 
the tearing or punctur-
ing of the skin (piercing, 
tattoos, cosmetic proce-
dures) and dental proce-
dures. 85% also marked 
the use of contaminated 
cutlery or dishes in din-
ing facilities, and shar-
ing personal belongings.  
The percentage of stu-
dents selecting the op-
tion of sexual transmis-

sion was also high (at 80%).   
What is surprising is that half of the third year stu-
dents also marked touch and hand-shakes, and 25% 
of them - sneezing and coughing, as well as air-borne 
droplets.  
The answers provided by the surveyed students to 

the following questions are 
also quite interesting (Fig.1 
and Fig.2).

It was important for us to 
establish if students are 
prepared to use personal 
protective equipment, and 
whether they know how to 
use it, while providing care 
to patients who are carriers 
of the Hepatitis virus. That 
is why we included the 
following question in the 
questionnaire: 
   „During your clinical 
practice, what personal 
protective equipment are 

you going to use in order to protect yourself from be-
ing infected with Hepatitis?” 
95% of the first year students considered gloves the 
most important piece of personal protective equip-
ment; 
•70%  chose masks
•45%- protective aprons;
•35% of the students selected disposable booties; 

Figure 1:  1st year 

 

Figure 2: 3rd year 
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•and only 20% of the surveyed students specified wash-
ing their hands 
95% of the  third year students  also believed gloves to be 
the most important piece of personal protective equip-
ment;
•55% marked masks in their answers; 
•35 % of them ticked the protective apron;  
•20% selected medical safety glasses;
•washing one’s hands was the answer provided by 20% 
of the surveyed students.

The answers provided to the following question were 
also quite satisfactory:   
 „ Are you willing to be vaccinated with Hepatitis vac-
cine?“  90 % of the first year students provided a posi-
tive answer, and only 10% expressed unwillingness. All 
third year students participating in the survey gave a 
positive answer. 
CONCLUSIONS
First-year students, who have not taken courses in sub-
jects such as Internal Diseases, Infectious diseases, Nurs-
ing care in somatic diseases, and Hospital hygiene, ex-
hibited basic knowledge of the disease, mainly gained 
from the media and vaccine advertisements. The prob-
lem was not discussed in the secondary school in the 
process of developing their health culture. 
On the basis of the obtained results, we can sum up that 
3rd year student-nurses are more acquainted with the 
socially significant disease of Hepatitis; they are famil-
iar with the nature of the disease, its symptoms, and the 
methods of its prevention. They manifest greater confi-
dence in providing care and manipulations to patients 
with chronic and infectious Hepatitis. They are also 
convinced that vaccines against Hepatitis will protect 
them from undesirable consequences.   

Sources of Reference:  
1.Prof. Dr. G. Genev, Ph.D., MD, Prof. Dr. M. Stoycheva, Ph.D., MD, 
and Prof. Dr. P. Ilieva, Ph.D., MD, Infectious Diseases, Sofia 2009.
2. Prof. Dr. M. Radev, Ph.D., MD, Prof. Dr. I. Dikov, Ph.D., MD, and 
Assoc. Prof. Dr. M. Koen, Infectious Diseases, Sofia 1999.  

 

АПСТРАКТ

ХЕПАТИТИС - ДАЛИ ТРЕБА ДА СМЕ 
ИСПЛАШЕНИ, ИЛИ ДА СЕ ПОДГОТВИМЕ ЗА ДА 
СЕ СПРАВИМЕ СО НЕГО?

Недјалка Бојчева, Јовка Златанова, Цветомила 
Валчева, Дерухи Амуджијан, Елица Мочовска, 
Габриела Гутева 

Во последната декада сведоци сме на се почеста 
појава на хепатитис Б и Ц во глобални рамки во 
застрашувачки размери. Многу специјалисти кои 
работат во оваа област веруваат дека оваа болест 
ќе ја надмине инциденцата на ХИВ/СИДА. Во 
Бугарија, покрај Хепатитис А, кој најчесто се јавува 
сезонски и зафаќа определена социјални групи, 
постои остар пораст во инциденцата на Хепатитис 
Б и Ц. Сепак, нашето општество продолжува да 
го запоставува проблемот поврзан со хроничниот 
Хепатитис и неговите тешки последици. За жал, 
вработените здравствени работници, особено 
сестрите, акушерките и лаборантите, сочинуваат 
голем дел од заболената група на луѓе, заради 
нивниот близок контакт со болните. Затоа, наша 
цел е да се фокусираме на идните здравствени 
работници и нивното образование.

Клучни зборови: едукација, хепатитис, начини на 
лична заштита, патишта на трансмисија.
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ДЕПРЕСИВНОСТ И РЕЗИЛИЕНТНОСТ КАЈ ЖЕНИ ЛЕКУВАНИ ОД РАК 
НА ДОЈКА - ПИЛОТ СТУДИЈА
Гордана Ристевска-Димитровска (1), Петар Стефановски (1,2), Бети Дејанова (3), Снежана Смичкова (4), 
Марија Ралева (5), Изабела Филов (1) 
1 - Висока медицинска школа Битола, Универзитет Св. Климент Охридски
2 - Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола, одделение за онкологија
3 - Институт за физиологија - Медицински факултет Скопје
4 - Клиника за онкологија - Медицински факултет Скопје
5 - Клиника за психијатрија - Медицински факултет Скопје

АПСТРАКТ

Вовед: Значителен број на пациенти со рак на дојка, во тек на животот со дијагнозата, доживуваат емоцинално 
страдање во форма на депресивност и анксиозност. Иако значајното ниво на емоционално страдање 
го намалува квалитетот на живот на пациентите и нивните семејства, се уште не е добро познато кои 
одделни психосоцијални фактори придонесуваат кон индивидуалната ранливост за депресија кај болните 
и лекуваните од рак на дојка. Психолошката резилиентност  претставува способност на личноста да го 
заштити своето ментално здравје кога е соочена со неповолна околност (тешкотија) како што е дијагнозата 
рак. Во оваа пилот студија, ја истражуваме врската помеѓу психолошката резилиентност и емоционалното 
страдање кај жените лекувани од рак на дојка. 
Материјал и методи: Во оваа пилот студија беа вклучени 17 жени лекувани од рак на дојка, кои одговорија на 
прашалниците Конор - Давидсон скала за резилиентност и Болничка скала за депресивност и анксиозност, 
за мерење на нивото на психолошка резилиентност и нивото на депресивност, односно на психолошко 
страдање. Учество во студијата им беше понудено на жените на кои им било дијагностицирано рак на дојка 
најрано пред 6 месеци, најдоцна пред 180 месеци од денот на вклучување во студијата.  Ја евалуиравме 
врската помеѓу резилиентноста и депресивноста со корелација помеѓу резултатите од двата прашалници.
Резултати: Постои изразена негативна корелација помеѓу депресивноста и резилиентноста помеѓу 
испитаниците (r= -0.520, p=0.033). Испитаниците со повисоко ниво на депресивност имаат пониски вредности 
на тестот за психолошка резилиентност. Не постои статистички значајна корелација помеѓу возраста на 
испитаниците и нивото на депресивност (r=0.034, p=0.896) и нивото на резилиентност (r=-0.044, p=0.867). 
Времето поминато од поставување на дијагнозата не корелира со нивото на депресивност (r=0.026, p=0.921). 
Нема статистички значајна корелација помеѓу бројот на деца во семејството и психолошката резилиентност 
(r=0.305, p=0.234) и бројот на деца во семејството и нивото на депресивност (r= - 0.129, p= 0.622). 
Заклучок: Оваа пилот студија покажува дека психолошката резилиентност може независно да придонесе 
за пониско ниво на депресивност и психолошко страдање кај лицата лекувани од рак на дојка. Разни 
психосоцијални интервенции за зајакнување на психолошката резилиентност, може да бидат корисен 
пристап во надминувањето на психолошкото страдање кај луѓето кои се справуваат со рак на дојка. 
Потребно е поопсежно истражување за да се потврди влијанието на повисоките нивоа на резилиентност 
врз психолошкото страдање. Психолошката резилиентност може да се покаже како позитивен заштитен 
фактор за појава на депресија и други форми на психолошко страдање.

ВОВЕД
Психосоцијалните и бихејвиоралните истражувања 
кај лекуваните пациенти со рак, покажуваат 
мноштво различни ефекти на болеста и третманите 
за болеста врз животот на пациентите и нивните 
семејства. Овие истражувања доаѓаат до заклучок 
дека да се биде „без болест“ не значи да се биде 
„ослободен од болеста“. Ракот ја има таа моќ да 
влијае на сите аспекти од здравјето на човекот: 
физичко, функционално, психолошко/когнитивно, 
социјално, економско и спиритуално. Низ разговорот 
и следењето на животните приказни на луѓето кои се 
лекувале од рак, истражувачите забележаа дека иако 
доживеаното искуство е често пати катастрофично, 
многу пациенти покажуваат големо ниво на 
резилиентност кога се лице во лице со болеста. 

Кај пациентите болни од рак се јавуваат 
многу психијатриски состојби, но најчесто се 
дијагностицира депресивно растројство, анксиозни 
растројства (панично растројство, пост-трауматско 
стресно растројство, фобии), растројство на 
прилагодувањето и делириум.   Често, пациентите 
имаат мешана состојба или комбинација од 
симптоми, како депресија и анксиозност.

Во литературата можат да се најдат многу различни 
податоци за преваленцата на клинички значајната 
депресивност кај онколошките пациенти. Овие 
разлики зависат од типот и стадиумот на малигното 
заболување, демографските белези на испитуваната 
популација, употребените дијагностички 
критериуми и инструменти, користениот метод на 
проценка и друго.   Генерално е проценето дека 10% 
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до 25% од пациентите со рак имаат клинички значајни 
депресивни симптоми,  со повисока преваленца кон 
крајот на животот на пациентите, и кај малигните 
заболувања со полоша прогноза, како на пример рак 
на панкреас и орофарингеален рак. Се смета дека 
појавата на депресивност кај пациентите од рак е 3 
до 4 пати почеста отколку кај општата популација.   
Потенцијалните причини за неконзистентност во 
литературата вклучуваат разлики во методологијата 
(се користат многубројни алатки за скрининг и 
дијагностика на депресија), премногу се разликува 
дефинирањето на истражуваната популација, и 
често се обработува целата популација на болни со 
рак на дојка без да се земе во предвид специфичноста 
на  временскиот период поминат од поставувањето 
на дијагнозата.

Депресијата кај болните од малигно заболување 
придонесува за намален квалитет на живот,  повисока 
стапка на суициди и желба за што поскора смрт, 
послабо придржување кон онколошкиот третман, 
поголемо физичко страдање и пролонгирани 
болнички престои. Постојат податоци дека 
депресивноста претставува независен ризик фактор 
за смртност кај болните од малигни болести.

Ракот како дијагноза е поврзан со психичко страдање 
низ сите точки од траекторијата на болеста. За 
ова психолошко страдање придонесуваат повеќе 
фактори како доживувањето на неизвесност за 
иднината, губењето на автономијата и чувството 
на контрола врз промените во животот и можноста 
за инвалидност, стравот од страдање и умирање и 
грижа за егзистенцијата на семејството.  

Болните од рак на дојка имаат висока стапка на 
5-годишно преживување споредено со другите 
малигнитети кај жените. Се смета дека стапката на 
преживување на болните од рак на дојка е помеѓу 
80% и 95%. Дијагнозата рак на дојка веќе не се смета 
за фатална дијагноза, и се повеќе се прифаќа како 
болест која со голем успех се лекува. Иако болеста 
се поуспешно се лекува, самото поставување на 
дијагнозата рак и третманите на кои се подложени 
пациентите се многу стресни. Клиничарите треба 
да се свесни за честотата на депресивноста кај 
пациентите со рак и рано да ги идентификуваат 
психолошките симптоми. Навремената детекција и 
третман на депресијата кај болните од рак на дојка 
го подобрува квалитетот на живот на пациентите и 
ја зголемува веројатноста за успешно излекување.   
Периодот после завршувањето на иницијалниот 
онколошки третман е исто така време на транзиција 
кога жените треба да ја трансформираат улогата 
на „болен од рак на дојка“ во улога на „пациент 
без симптоми“ или „преживеан“. Депресивното 
растројство е често потценето кај болните од рак 
на дојка. Преваленцата на депресија кај болните од 
рак на дојка варира во податоците од литературата 
помеѓу 10% и 25%. Се смета дека депресивното 
растројство е најчесто во периодот кога се поставува 
дијагнозата рак на дојка. Депресивното растројство 
во тек на животот после иницијалната терапија 

за рак на дојка не е соодветно истражена. За време 
на контролните прегледи за рак на дојка, често се 
занемаруваат психолошките потреби на болните кои 
живеат без симптоми на ракот. Главната причина за 
депресија помеѓу пациентите со рак на дојка кои се 
во ремисија е стравот од повторна појава на ракот 
или појава на метастази.  

Многу важен психо-социјален фактор во однос на 
психичкото страдање на пациентите болни од рак е 
резилиентноста. Под резилиентност се подразбира 
способност на личноста да се заштити или да го 
опорави менталното здравје и покрај постоењето 
на објективни потешкотии. Резилиентноста не е 
единечна особина на личноста туку е резултат на 
интеракциите помеѓу повеќе особини на личноста 
и фактори на средината. Се смета дека повисоките 
нивоа на резилиентност ја штитат личноста 
од психијатриски болести. Кај болните од рак, 
повисоките нивоа на резилиентност се поврзани 
со подобар квалитет на живот и пониско ниво на 
депресивност кај пациентите.   Со оглед дека повеќето 
студии за резилиентност кај болните од рак се студии 
на пресек, тешко е да се изведе сигурен заклучок, 
дали луѓето кои се резилиентни помалку психички 
страдаат, или пак помалото психичко страдање ги 
прави луѓето порезилиентни при справувањето со 
некоја несреќа. 

Периодот после иницијалниот третман е период 
кога пациентите имаат поголем ризик да развијат 
долготрајни физички и психолошки компликации 
од болеста и/или од разните третмани како што 
се мастектомија, радиотерапија и хемотерапија.    
Постојат многу податоци за долгорочното физичко 
здравје и квалитет на живот од физички аспект на 
пациентите со рак на дојка. Психичката состојба на 
пациентите кои се лекувани од рак на дојка и нивниот 
квалитет на живот од психички аспект не се доволно 
истражувани, а ваквите податоци се неопходни за да 
се обезбеди соодветна емоционална поддршка и нега 
во текот на животот после дијагнозата рак на дојка и 
последиците кои ги остава болеста и третманите за 
неа. Исто така недоволно истражена е способноста 
на пациентите да го заштитат своето ментално 
здравје и да доживеат позитивен психолошки раст 
кога се соочени со катастрофично искуство како 
што е дијагнозата рак на дојка. Сите нови сознанија 
за психолошката резилиентност на луѓето кои 
живеат со дијагнозата рак, ќе бидат добра основа за 
создавање на психосоцијални интервенции кои ќе 
тежнеат да ја поттикнат и сочуваат способностата за 
резилиентност.

ЦЕЛ НА ПИЛОТ СТУДИЈАТА

Пилот студијата има за цел да испита каква е 
резилиентноста кај болните од рак на дојка и дали 
постои поврзаност во резилиентноста помеѓу 
депресивните и недепресивните болни од рак на 
дојка. 
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДОЛОГИЈА

Пилот студијата е дизајнирана како проспективна 
аналитичка епидемиолошка студија за контрола 
на случај, се спроведе во онколошкото одделение 
на Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ 
во Битола. Учество во студијата им беше понудено 
на сите пациенти кои се лекуваат во онколошкото 
одделение во Битола кои ги задоволуваат 
инклузивните критериуми. Во пилот студијата се 
обработени податоците за 17 испитаници, жени 
лекувани од рак на дојка, кои се постари од 18 
години, кои биле третирани со различни клинички 
методи и се наоѓаат во различен временски период од 
иницијалното лекување на малигното заболување.
Инклузивни/Ексклузивни критериуми за влез 
во студијата се: Дијагнозата рак на дојка да биде 
поставена врз основа на хистопатолошка анализа 
во стадиум I, II и II;. Пациентите со рак на дојка 
можат да се вклучат во студијата ако го завршиле 
иницијалниот хируршки и онколошки третман 

најмалку пред 1 месец; Пациентите кои имаат 
или имале метастази не можат да се вклучат во 
студијата; Пациентите кај кои има или претходно 
имало органско засегање на централниот нервен 
систем во форма на делириум, енцефалопатија 
или друго нарушување на состојбата на свеста 
од органска природа во тек на лекувањето не беа 
вклучени во студијата; Пациентите кои се вклучија 
во студијата немаа историја за психијатриски 
болести (шизофренија, шизотипни и налудничави 
растројства, афективни болести, дијагностицирани 
растројства на личност, болести на зависност) пред 
поставувањето на дијагнозата рак на дојка. 

Испитаниците одговорија на следните прашалници:

1. Прашалник за психосоцијални и онколошки 
параметри специјално конструиран за студијата.
2. Стандардизиран прашалник за мерење на 
резилиентноста Connor-Davidson Resilience 
Scale 25 (CD-RISC25). Конор-Давидсон скалата за 
резилиентност е само-оценувачки инструмент кој 
содржи 25 ајтеми кои се бодуваат од 0 до 4 бодови. 
Целосниот опсег на скалата е од 0-100 бодови, 
каде повисоките вредности означуваат повисока 
резилиентност.

3. Болничка скала за проценка на анксиозност 
и депресија кој е стандардизиран прашалник за 
самооценување на анксиозност и депресија (Hos-
pital Anxiety Depression Scale HADS). Болничката 
скала за мерење на анксиозност и депресија содржи 
14 ајтеми: 7 за проценка на анксиозни симптоми и 7 
за проценка на депресивни симптоми. За секој ајтем 
има четири понудени одговори кои се бодуваат 
од 0 до 3 бодови. Вкупниот збир од сите ајтеми се 
толкува на следниот начин: 0-7 нема симптоми, 8-10 
граничен случај, 11 бодови и повеќе од 11 означува 
клинички значајна анксиозност и депресивност. Во 
студиите со испитаници болни од рак, прифатено е 
истражувачите да ја постават границата на клинички 
значајна депресивност на 8 бодови.

Пациентите дадоа пишана информативна 
согласност за учество во студијата. Студијата е 
одобрена од Етичката комисија за истражувања на 
луѓе при Медицинскиот факултет во Скопје.

РЕЗУЛТАТИ
Во пилот студијата се вклучија 
17 испитаници, жени кои се 
лекувани од рак на дојка. 
Постои статистички значајна 
силна негативна корелација 
помеѓу депресивноста и 
резилиентноста помеѓу 
испитаниците (r = - 0.520, p=0.033). 
Испитаниците со повисоко 
ниво на депресивност имаат 
пониски вредности на тестот за 
психолошка резилиентност. 
Не постои статистички значајна 
корелација помеѓу возраста 
на испитаниците и нивото 

на депресивност (r=0.034 , p=0.896) и нивото на 
резилиентност (r= -0.044, p=0.867). Времето поминато 
од поставување на дијагнозата не корелира со нивото 
на депресивност r=0.026, p=0.921. Нема статистички 
значајна корелација помеѓу бројот на деца во 
семејството и психолошката резилиентност (r=0.305, 
p=0.234) и бројот на деца во семејството и нивото на 
депресивност (r= -0.129 ,p= 0.622). 

ДИСКУСИЈА

Целта на пилот студијата е на мал примерок да се 
провери дали повисоките нивоа на резилиентност 
се асоцирани со нивото на депресивност. Наодите 
ја потврдуваат хипотезата дека нивото на 
резилиентност е во негативна корелација со нивото 
на депресивност кај жените лекувани од рак на 
дојка. Повисоките нивоа на резилиентност може да 
претставуваат заштитен фактор за емоционалното 
страдање на луѓето кои се справуваат со значаен 
стресен животен настан како што е дијагнозата 
рак. Во нашиот примерок, статистички е значајна 
врската помеѓу депресивноста и резилиентноста 
иако не може со сигурност да се каже во која насока 
е поврзаноста помеѓу овие две варијабли. Од една 
страна е можно ниското ниво на емоционално 

Табела 1. Дескриптивна статистика

возраст
HADS - 

депресивност
CD - 

резилиентност

поминато 
време од 

дијагнозата 
(месеци)

број на деца во 
семејството

N 17 17 17 17 17
Mean 54.8824 8.7647 80.0588 71.7059 3.5294
Std. Deviation 10.01176 6.11892 14.28929 55.30344 7.36646
Minimum 32.00 1.00 52.00 6.00 .00
Maximum 68.00 20.00 99.00 180.00 32.00

Табела 2. Корелација помеѓу нивото на депресивност и нивото на резилиентност
HADS - ниво на 
депресивност

CD - ниво на 
реаилиентност

HADS - ниво на 
депресивност

Pearson Correlation 1 -.520*

Sig. (2-tailed) .033
N 17 17

CD - ниво на 
реаилиентност 

Pearson Correlation -.520* 1
Sig. (2-tailed) .033
N 17 17
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страдање да предизвикува повисоки нивоа на 
резилиентност, а од друга страна високото ниво на 
резилиентност да доведе до помало емоционално 
страдање. Во понатамошно лонгитудинално 
истражување е потребно да се испита дали високите 
нивоа на резилиентност долгорочно претставуваат 
заштита од депресивност/емоционално страдање и 
да се испита поврзаноста на овие две варијабли.   Иако 
овие наоди треба да се проценуваат со претпазливост 
заради малиот примерок и напречниот дизајн на 
студијата, сепак претставуваат добра основа за 
натамошно истражување во оваа проблематика.

Во нашиот примерок немаше статистичка значајност 
помеѓу времето поминато од поставувањето 
на дијагнозата и нивото на депресивност кај 
испитаниците. Овој наод е спротивен на податоците 
од литературата во кои нивото на депресивност се 
намалува со тек на времето после иницијалниот шок 
од дијагнозата и лекувањето. Потребно е поопсежно 
истражување за да донесеме валиден заклучок кој би 
се однесувал на нашата популација.

Голем предизвик во психо-онкологијата претставува 
истражувањето на влијанието на улогата на родител 
врз резилиентноста и врз појавата на депресивност 
кај жените лекувани од рак на дојка. Во оваа пилот 
студија само го допревме овој важен истражувачки 
проблем. Кај секој онколошки пациент се јавуваат 
конфликтни чувства во однос на очекувана смрт 
после долго мачење и желбата да се преживее. 
Квалитативните наоди добиени од оваа пилот 
студија покажуваат дека жените лекувани од рак на 
дојка кои се родители, се измачуваат со помислата 
дека нивните деца ќе се измачуваат заради болеста 
на родителот, дека децата ќе ги гледаат родителите 
како постојано страдаат и дека исходот може да биде 
негативен. Истовремено во нив живее желбата да се 
преживее, да се победи болеста и да не се откажуваат. 
За некои од испитаниците, борбата со болеста била 
премногу истоштувачка и измачувачка, многупати, 
особено во текот на иницијалното лекување 
посакале да умрат за да им се скратат маките. Некои 
од испитаниците, сметаат дека ракот ги направил 
посилни, искуството со болеста ги научило да живеат 
поисполнет живот, да ги занемаруваат неважните 
работи. Во оваа пилот студија наодите за влијанието 
на бројот на децата во семејството врз резилиентноста 
и депресивноста не се покажаа за статистички 
значајни. Во понатамошните истражувања е добро 
да се провери асоцираноста на варијаблата „да се 
биде родител воопшто“ и нејзиното влијание врз 
депресивноста и резилиентноста, како и влијанието 
на возраста на децата и на испитаникот.  Така би 
можеле да образложиме дали родителството повеќе 
ја засилува резилиентноста или пак депресивноста. 

Во моментот кога ќе собереме доволно податоци 
од нашата популација, за тоа што им помага на 
онколошките пациенти да бидат резилиентни, 
здравствените работници ќе можат да пристапат 
кон создавање на конкретни психосоцијални 
интервенции. Ваквите интервенции за зајакнување 

на психолошката резилиентност, може да бидат 
корисен пристап во надминувањето на психолошкото 
страдање кај луѓето кои се справуваат со рак на дојка,   
да го подобрат придржувањето кон онколошките 
третмани, и да го подобрат целокупниот квалитет на 
живот на пациентите и нивните семејства.

ЗАКЛУЧОК

Оваа студија покажува дека психолошката 
резилиентност може независно да придонесе за 
пониско ниво на депресивност и психолошко 
страдање кај лицата лекувани од рак на дојка. 
Потребно е поопсежно истражување за да се потврди 
влијанието на повисоките нивоа на резилиентност 
врз психолошкото страдање и да се провери насоката 
на влијание на овие две појава. Можно е нивото 
на психолошка резилиентност да се покаже како 
позитивен заштитен фактор за појава на депресија и 
психолошко страдање.
Разни психосоцијални интервенции за зајакнување 
на психолошката резилиентност, може да бидат 
корисен пристап во надминувањето на психолошкото 
страдање кај луѓето кои се справуваат со рак на 
дојка. Врз основа на податоците од македонската 
популација, ќе можеме да идентификуваме 
конкретни цели за кои во клиничката пракса ќе 
можат да се спроведат психосоцијални интервенции.
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ОБЛИЦИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО 
СЕМЕЈСТВА  СО  ДЕЦА ОД 0-6 ГОДИНИ
Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања Јовановска, Викторија 
Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка 
Јанкуловска, Златко Жоглев

ВОВЕД

Семејното насилство се дефинира како „секој 
инцидент  на заканувачко однесување, насилство 
или злоупотреба( психолошка, физичка, сексуална, 
финансисиа или емоционална) меѓу возрасни 
индивидуи кои се или биле интимни партнери или 
членови на семејство“.(Koenig et al, 2003; WHO, 1997)

Возрасна е личноста над 18 години, а како членови на 
семејство  се означуваат мајка, татко, син, ќерка, брат, 
сестра, баба и дедо, кога се во директна роднинска 
врска или се работи за згрижувачко семејство. Во 
каква и форма да се јави семејното насилство е ретко 
изолиран инцидент и секогаш треба да се гледа 
како на еден континуум од злоупотребувачко или 
контролирачко однесување, низ кое злоставувачот 
манифестира надмоќ над жртвата. Овој тип на 
однесување, покрај тоа што е повторувачки, има 
тенденција да се влошува со текот на времето.

Семејното насилство  се јавува низ различно социјални 
слоеви, независно е од полот, возраста, расата,  
сексуалноста, материјалната состојба, и географската 
локација. Најголемиот број истражувања покажуваат 
дека тоа се јавува најчесто во форма на насилство од 
маж врз жена. Во случај на семејно насилство децата 
се исто така категорија која е значително засегната, 
директно или индиректно, и постои сериозна 
корелација меѓу семејното насилство и детската 
злоупотреба со сигнификантност од 40-60%.

Кога станува збор за проценките за стапките и 
облиците на семејното насилство во зависност 
од животот во рурална или урбана средина, 
многу е тешко да се најде начин да се споредат 
овие параметри  меѓу двете средини, најчесто 
бидејќи поголем број од случаите останувааат без 
официјален извештај. Сепак, постојат одредени 
фактори кои во руралните  средина придонесуваат 
за манифестација на насилно однесување и начинот 
на кој тоа се  случува. Руралните средини имаат 
повисока стапка на невработеност. Невработеноста 
може да креира можности за ескалација на семејни 
недоразбирања, особено во околности кога мажот ја 
губи традиционалната полова улога.

Прашањето за влијанието на насилството врз децата 
во семејствата каде тоа се случува, укажува дека 
насилството влијае врз децата особено помладите, 
иако децата имаат можност да развијат успешни 
начини да се справат со насилниот модел на 
однесување во семејството. Многу деца кои живеат 
во семејства каде се случуваат различни форми на  
насилство манифестираат различни облици на страв 
и дистрес, како и различни начини на физички, 
психолошки или емоционални развојни проблеми.

Децата кои живеат со семејно насилство во најголем  
процент се свесни за непријатностите што се поврзани  
со тоа, и најчесто чувствуваат анксиозност поврзана 
со тоа многу повеќе отколку тоа се манифестира. Во 
такви околности е  можно да е нарушен социјалниот 
и едукативниот развој на некои од децата.На некои 
од децата им е тешко да разберат зошто се случува 
насилство и многу од нив се обесхраберени да 
зборуваат за тоа.Честопати децата се присилени да 
бидат сведоци на семејното насилство и на насилниот 
модел на однеување и насилната контрола врз дел 
од членовите на семејството и воспоставувањето на 
авторитет.

Целта на студијата  е да се испитаат ставовите кон 
насилството во семејства кои живеат во рурални 
средини во околината на градот Битола. Во студијата 
беа вклучени семејства со деца на возраст од 0-6 
години кои живеат во 11 села со помалку од 1000 
жители.

МЕТОДОЛОГИЈА

Информациите се добиени од 113 домаќинства. 
За потребите на истражувањето беше креиран 
структуриран прашалник. Податоците се добија од 
родителите на децата.
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РЕЗУЛТАТИ
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ДИСКУСИЈА

Во студијата беа вклучени 336 возрасни лица, 172 
жени и 164 мажи.
Просечната возраст на испитаниците беше 40 години 
и таа возрасна група беше најекспонирана во врска 
со насилството кое се манифестира во семесјтвото.

Генерално,127 возрасни (38%) манифестираа 
ставови кои одат во прилог на различни форми на 
насилство меѓу партнерите во семејството. Станува 
збор за сериозна застапеност, особено што студиите 
покажуваат дека на одредена популација тој процент 
на присутно семејно насилство е нешто помал. (Ko-
cacik F, Dogan,2006;Sarkar, 2010)

Запоставувањето на детето се покажа како 
најекспонирана причина за манифестација на 
насилство во семејството (52%).

Дистрибуцијата на насилство во семејството според 
пол во руралните средини каде се спроведуваше 
истражувањето е еднаква. Тоа е во спротивност со 
повеќето студии кои покажуваат машка доминација 
во експресијата на семeјно насилство. (Nair et all, 
2000; Bates et all. 2004)

Пониското ниво на образование е поврзано со 
манифестација на психолошки притисок врз 
партнерот (р<0.002) (Kocalik,&Dogan, 2006). Во 
семејствата  од руралните региони во пограничниот 
југозападен појас во Република Македонија се 
претставени најчесто во возрасната група од 40 
години со еднаква полова дистрибуција. Ниското 
образование е ризик за насилство. Независно од 
квалитетот на живот во руралните региони и 
непостоењето на разлики во манифестацијата на 
семејното насилство според полот, како и податокот 

дека и принудата и психолошкиот притисок се 
сфаќа како форма на насилство, се добива впечаток 
за одреден степен на еманципација на жената во 
селото и нејзиното место во семејството.
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИЦИ КАЈ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО 
ОПЕРАЦИОНИТЕ САЛИ 
С. Дечовски (1), В. Гавровска Лукиќ (2) , Н. Дечовски (3),  В. Горичанец (4)
(1) ЈЗУ Клиничка болница Штип, (2) ЈЗУ Клиника за психијатрија Скопје, (3) ЈЗУ Здравствен дом Штип, (4) 
ЈЗУ Здравствен дом Скопје - Скопје

АПСТРАКТ
Вовед Професионален ризик претставува сооднос меѓу можноста да се јават негативни ефекти врз 
здравјето, кои според фреквенцијата и тежината на биолошките и клиничките промени се соодветни на 
концентрацијата на штетните фактори во средината. Поради природата на работата кај здравствените 
работници во операционите сали професионалните ризици се големи.
Цел на трудот е да се направи анализа на објавени епидемиолошки студии поврзани со професионалните 
ризици кај здравствените работници во операционите сали со цел да се дадат препораки за мерките за 
превенција и заштита на здравствените работници.
Материјали и методи Направена е анализа на домашни и странски епидемиолошки студии кои се 
однесуваат на професионалните ризици кај здравствените работници.
Резултати Голем број на студии укажуваат дека здравствените работници во операционите сали подлежат на 
поголем број на професионални  ризици поради нивното работно место. Резултатите покажуваат зголемен 
ризик од механички повреди (убод од игли 43%, од скалпел (17%), шприцеви (12%) и изложеност на повреди 
од убод (51,4%), изложеност и ризик од инфекции од патогени микроорганизми 37-62% од Б хепатит, 1.8% 
од Ц хепатит и ХИВ 0.3%, ризик од проблеми на локомоторен апарат (86,9%), изложеност на бучава, пораст 
на болести на очи и горни дишни патишта поради дејството на штетни хемиски материи. Поради зголемен 
статодинамички и психофизички напор, сменска и ноќна работа студиите покажуваат пореметувања на 
кардиоваскуларен, ендокрин, имунолошки, гастроинтестинален и репродуктивен систем.
Заклучок Професионалните ризици на здравствените работници во операционите сали се многубројни и 
од нив може да произлезат професионални заболувања како и заболувања поврзани со работното место.
Клучни зборови: операциона сала, професионален ризик, здравствени работници 

ВОВЕД 
Според Законот за здравје и безбедност на работа, 
“ризик“ е можност за настанување на повреди, 
заболувања или оштетување на здравјето на 
вработениот како резултат на опасност при работа (1). 
Професионален ризик според СЗО (1993), претставува 
сооднос меѓу можноста да се јават негативни 
ефекти врз здравјето, кои според фреквенцијата и 
тежината на биолошките и клиничките промени 
се соодветни на концентрацијата на штетните 
фактори во средината. Здравствените работници а 
особено работниците кои работат во операционите 
сали како што се хирурзите, медицинските сестри 
(инструментарки) работат во услови потешки 
од нормалните и доколку на ова се надодаде и 
ноќната и прекувремена работа професионалниот 
ризик на кој се изложени овие вработени е голем. 
Професионалните ризици кај овие здравствени 
работници произлегуваат од: 
1. Опасности на работното место кои можат да 
доведат до повреди - механички повреди, падови и 
рушења, електрична енергија, пожар и експлозија, 
жешки материи 
2. Штетности кои можат да го загрозат здравјето на 
хирурзите - хемиски материи,испарливи агенси, 
прашина, биолошки материи, бучава, вибрации, 
зрачења, климатски услови и осветленост
3. Напор на работното место - психофизички и 
статодинамички напор 
Штетностите и напорот на работното место можат да 
доведат до професионални болести како и болести 

кои се поврзани со работното место. 
Цел на трудот е да се направи анализа на 
објавени епидемиолошки студии поврзани со 
професионалните ризици кај здравствените 
работници во операционите сали со цел да се дадат 
препораки за мерките за превенција и заштита на 
здравствените работници.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ Направена е анализа 
на епидемиолошки студии кои се однесуваат 
на професионалните ризици кај здравствените 
работници. Опфатени се студии за механички 
повреди и изложеност на повреди кај здравствени 
работници, изложеност и ризик од инфекции од 
патогени микроорганизми, ризик од повреди на 
локомоторен апарат, изложеност на бучава, штетни 
хемиски материи, статодинамички и психофизички 
напор, сменска и ноќна работа. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Работата на 
здравствените работници во операционите сали 
има висок ризик за механичка повреда од убод 
со остри предмети како што се игли за шиење, 
скалпели, шприцеви и др. инструменти со кои 
работат во операционата сала. Ваквиот ризик е 
двојно поголем бидејќи со механичката повреда се 
создава поголем ризик за изложеност на инфекција. 
Студијата која е спроведена во 87 болници во САД 
во периодот од 1993-2006 година укажува на фактот 
дека од вкупно 31324 повреди со остар предмет 
7186 биле кај хирурзите и тоа највеќе предизвикани 
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од убод од иглите за сутура во 43,4%, од скалпели 
17% и шприцеви 12%(2). Ретроспективната студија 
спроведена на одделот за хирургија на Каунас 
Универзитетот во Литванија покажала исто така 
дека повеќето од половината на испитаници (51,4%) 
имале искусено во текот на својата работа механичка 
повреда од убод, од нив 62,1% биле во контакт со 
биолошки излачевини, а 39,6% имале и повреда и 
изложеност. Најчесто лекарите хирурзи се повредиле 
за време на операцијата во 79,3% од повредите 
настанати на работното место и тоа најчесто со убод 
од игла во 72,4% од испитаниците(3). Во Македонија 
според магистерскиот труд на ас. д-р Д.Мијакоски 
професионалната експозиција на хепатитис кај  
здравствените работници кои имале повреда со 
остри предмети изнесувал 83% и тоа најчесто со убод 
од игли во 81,5% од испитаниците за разлика од убод 
со инструменти во 61,1% од испитаниците кои имале 
повреда со остар предмет за време на работата(4). 
Во научниот проект на Институтот за медицина 
на трудот, WHO CC (2002-2004) за ``Специфични 
професионални ризици кај здравствените работници 
- инфективни и психосоцијални агенси`` доминираат 
исто така повредите предизвикани од убод со игли 
во 60,8% од испитаниците и инструменти со 38,8%(5).
Според СЗО 5,6 милиони здравствени работници 
имаат професионален ризик да бидат изложени 
на инфекции од патогени микроорганизми и тоа 
најчесто со вирусите на ХИВ, ХБВ, ХЦВ и др. Кај 
хирурзите кои ракуваат со остри инструменти како 
што се скалпели, игли, епрувети, каутери, ризикот 
од инфекции на работното место е меѓу најчестите 
ризици. Во случај на перкутана изложеност со 
инфицирана крв ризикот за инфекција од Б 
хепатит изнесува 37-62%, од Ц хепатит 1,8% и ХИВ 
инфекцијата 0,3%(6). Ова го потврдуваат и поголем 
број на студии кои укажуваат на ризик од 25-30% од 
зараза при убод и изложеност на инфицирана крв, а 
5% од заразените од Б хепатит развиваат хронични 
заболувања(7). Во Република Македонија 20,4% 
од испитаниците медицински сестри прележале 
хепатитис најчесто како резултат на повреда со 
остар предмет игла и тоа во најголем процент кај 
здравствените работници кои работат во хируршката 
и стоматолошката дејност(4).
Со воведување на лапароскопскиот метод како 
современ метод на работа (ендоскопска хирургија) 
се јавуваат и нови професионални ризици кај 
хирурзите кои произлегуваат од репететивните 
лимитирани движења кои ги применуваат во текот 
на оперативниот зафат при што се јавува замореност, 
болки во вратот, рацете и напнатост во очите. 
Најновата студија на Американското здружение 
на Гастроинтестиналните и ендоскопски хирурзи 
укажува дека од вкупно анкетирани 317 хирурзи, 272 
(86,9%) ги наведуваат горенаведените проблеми(8).
Понекогаш бучавата која се создава како резултат 
на определени хируршки интервенции како на пр. 
при ортопедските операции на коските создаваат 
бучава дури од 90 децибели, потоа при хируршката 
препарација на ткивата и при чистењето со 
аспиратори представува потенцијален ризик кој 
зависи од изложеноста на хирургот, времетраењето 

на бучавата како и бројот на операциите кои годишно 
се изведуваат. Студијата на CDC и NIOSH спроведена 
кај девет вработени од Вирџинија Универзитетот 
прикажале бучава која може штетно да влијае врз 
здравјето на вработените во операционата сала(9).
За време на хируршките процедури во 
операционите сали од страна на хирурзите се 
користат електрокаутери кои доведуваат до емисија 
на чад од  распадни продукти кои можат да бидат 
штетни бидејќи содржат токсични гасови и пареи 
како на пр. бензен, хидроген цијанид, формалдехид, 
биоаеросоли, мртов и жив клеточен материјал 
(вклучувајќи и крвни фрагменти) и вируси. 
Повисоките концентрации на овој чад предизвикува 
иритација на очите и горните дишни патишта кај 
персоналот предизвикувајќи видни проблеми кај 
хирургот. Исто така овие продукти имаат мутаген 
потенцијал(10). 
Штетните гасови од анестезијата исто така се многу 
значаен професионален ризик фактор при работа 
на хирурзите во операционата сала. Гасовите можат 
да навлезат во воздухот на повеќе начини и тоа 
веднаш откако анестезиологот ќе даде анестезија, 
поради несоодветна вентилација од апаратот во 
надворешна средина или дефект на опремата 
но и преку дишењето на пациентот особено во 
постоперативниот тек. Ефектите од вдишувањето 
на штетните гасови зависат од концентрацијата 
како и времетраењето на изложеноста. Поголеми 
концентрации на вдишан гас за пократко време 
доведува до главоболка, надразливост, замор, 
гадење, поспаност, потешкотии во расудувањето 
и концентрацијата како и болести на црниот дроб. 
Помалите концентрации но при подолготрајна 
изложеност предизвикуваат проблеми и оштетувања 
на репродуктивниот систем кај жените, неплодност, 
зголемен ризик од спонтан абортус или мала родилна 
тежина кај плодот и конгенитални аномалии. Кај 
мажите доведува до намалување на количината 
на спермата и подвижноста на сперматозоидите. 
Карциногениот ефект исто така е голем при 
подолготрајна изложеност на штетните гасови (11). 
Работата на хирурзите и медицинските сестри-
инструментарки е поврзана со голем статодинамички 
и психофизички напор. Овој напор доведува до 
низа на пореметувања во кардиоваскуларниот, 
ендокриниот,имунолошкиот систем како 
и пореметувања на гастроинтестиналните, 
пулмоналните и репродуктивните функции. Голем 
број на студии укажуваат на штетното дејство 
на сменската и работата ноќе врз организмот на 
хирурзите кои неретко работат и преку 60 часа 
неделно. Ваквата работа придонесува за појава на 
Shift lag syndrom кој е последица на пореметениот 
биолошки часовник (cirkardian rythmus) како и 
Burnout syndrom. Ноќната и повеќечасовната 
сменска работа кај хирурзите во Јапонија според 
истражувањата на проф. Koji Yamaguchi, од 
Универзитетот за Професионално и Здравје на 
Околината во Китакиушу, Јапонија покажало дека 
бројот на млади доктори кои се определуваат за 
професијата хирург опаднал за 80% од 1980 -2000 
година токму поради непогодните работни искуства 



23

кај хирурзите поврзани со стресот на работното 
место и последиците предизвикани од ноќната 
и прекувремена работа(12). Најновата студија на 
пресек на Американското здружение на Хирурзи 
спроведена во 2008 година на 24 922 хирурзи за 
синдромот на согорување и квалитетот на живот 
покажала дека 40% од испитаниците имале синдром 
на согорување, 30% имале симптоми на депресија, а 
28% имале помал за 1/2 скор на квалитет на живот од 
нормалната популација (13).

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ 
Од горенаведените показатели за потенцијалните 
ефекти и манифестации од професионалните 
ризици кај хирурзите и медицинските сестри, 
поткрепени со епидемиолошки студии може да се 
заклучи дека здравствената дејност во операционите 
сали е поврзана со голем број на ризици од кои 
можат да произлезат професионални заболувања 
како и заболувања поврзани со работното место и 
тоа: заразни (инфективни) заболувања, заболувања 
на локомоторниот,  гастроинтестиналниот, 
кардиоваскуларниот, респираторниот, 
ендокриниот, имунолошкиот и нервниот систем 
како последица од биолошките, хемиските, 
физичките, психолошките ризици на работното 
место. За да се намали негативното влијание на 
професионалните ризици потребно е да се направи 
анализа на ризикот која подразбира проценка и 
идентификација на ризиците, управување со ризикот 
и известување за ризикот. Професионалните болести 
и болестите поврзани со работата се потенцијално 
превентабилни и затоа треба да се употребат сите 
мерки на превенција примарна, секундарна и 
терцијална. Мерките на примарната превенција 
подразбираат мерки за контрола на експозицијата 
во смисла на минимизирање на штетностите, 
елиминација на изворите на експозиција, редовен 
мониторинг, редовен инфективен скринининг на 
пациентите во предоперативниот протокол  како и 
примена на личните заштитни средства. Особено 
важни се мерките за специфична превенција во кои 
спаѓаат вакцинација/имунизација, серопрофилакса, 
превентивна медикација како и подигањето на 
знаења, свеста и улогата на здравствените работници 
во превенцијата. Мерките на секундарната 
превенција подразбираат рана детекција на 
болестите и интервенција што се постигнува преку 
редовни здравствени прегледи на здравствените 
работници според позитивните законски прописи 
во определени временски интервали и според 
протоколи, како и навремено лекување на болестите 
и правовремената  рехабилитација во терцијарната 
превенција.  
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АПСТРАКТ
Главна цел на истражувањето беше да се направи преглед на влијанието на јавно-здравствените детерминанти 
врз знаењата ставовите како и користењето на контрацептиви на жените во репродуктивен период од 
Општина Штип поради давање на препораки за дизајнирање на специфични програми за унапредување 
на нивното сексуално и репродуктивно здравје.

Материјал и методи: Истражувањето е спроведено преку проспективна трансферзална (cross-section-
al) студија која беше изработена врз основа на база на податоци добиени од теренско истражување за 
репродуктивното здравје на жените во репродуктивниот период од Општина Штип, со анкетен прашалник 
за сексуалното и репродуктивното здравје на жените во Општина Штип. За ова истражување се обработени 
и анализирани податоци од одговорите на 600 испитанички од Општина Штип по однос на сексуално 
однесување и користење на контацепција. Целна популација на истражувањето се жени во репродуктивен 
период од десетте локални заедници во Општина Штип на возраст од 15-49 години поделени во 7 возрасни 
групи. За тестирање на значајноста во разликите во дистрибуциите на добиените одговори се користени 
тестови на непараметриската статистика и тоа: Пирсонов или X2 тест (Chi - square test) за два или повеќе 
независни примероци, Mann-Withney U – тест,  Kruskal-Wallis тест, ANOVA - Анализа на варијанса и Tukey 
HSD test . 

Резултати: Најголем дел од вкупниот број на испитаничките слушнале за сексуално преносливите болести и 
тоа во најголем процент за ХИВ/СИДА и кандида. Статистички сигнификантна разлика се доби од анализата 
на возраста, нивото на образование, националноста, работниот статус и местото на живеење и непознавање 
на ниту една СПИ и нивните симптоми. Најголемо непознавање на ниту една СПИ и нивните симптоми се 
регистрираше во возрасната група 15-19 год (23,4%; 39,5%), кај испитаничките со ниско образование (49%; 
56,7%), Турчинките и Ромките (50%; 58,8%), корисничките на социјална помош (49%; 58,8%) и жените од 
локалната заедница 1 (40%; 46,7%). Испитаничките во најголем процент од 94,6% не користеле кондом при 
првиот сексуален контакт, во најголем дел од 69% не користат кондом при сексуалните односи, а 57,7% од 
испитаничките воопшто не размислуваат за причините зошто не користат кондом.

Заклучок: Во однос на анализата на одговорите од прашалникот може да се заклучи дека целни групи во 
Општина Штип се младите на возраст од 15-24 години, жените во репродуктивен период со ниско и основно 
образование, припадничките на муслиманската вероисповест особено Ромите, како и по место на живеење 
жителите на првата и десеттата локална заедница каде живеат ромското население и населението од 
руралните средини кои покажаа високо ниво на незнаење за СПИ и нивните симптоми како и некористење 
на контрацептивни средства особено кондомот. 

Клучни зборови: сексуално преносливи инфекции, жени во репродуктивен период, контрацепција

ВЛИЈАНИЕ НА ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ВРЗ 
ЗНАЕЊАТА И СТАВОВИТЕ ЗА СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИТЕ 
ИНФЕКЦИИ И КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРАЦЕПЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ВО 
РЕПРОДУКТИВЕН ПЕРИОД 
Н. Дечовски (1), Е. Ќосевска (2), С. Дечовски (3), В. Горичанец (4) 
(1) ЈЗУ Здравствен дом ̀ `Д-р Панче Караѓозов`` Штип,  (2) Институт за јавно здравје на Република Македонија, 
(3) ЈЗУ Клиничка болница Штип, (4) ЈЗУ Здравствен дом на Скопје-Скопје 

ВОВЕД  
Во светот но и кај нас постои тренд на пораст на 
сексуалната активност кај младите како и смалување 
на возрасната граница за започнување на сексуалната 
активност за што говорат бројни истражувања.  
Интернационалното истражување за здравственото 
однесување на училишните деца спроведено во 
35 земји во 2001/2002 година покажало разлики 
во сексуалното однесување на 15 годишниците во 
различни држави. Прво сексуално искуство na 15 
годишна возраст имале 15% од испитаниците во 
Полска до високи 75% во Гренланд. Во Република 
Македонија прво сексуално искуство имале 4% 
од девојчињата и 37.4% од машките. Кондом при 

последниот сексуален однос употребиле 84% 
од македонските испитаници (1). Резултатите 
од глобалното истражување за здравјето на 
адолесцентите во Македонија, во 2007/2008 година, 
на Републичкиот завод за здравствена заштита, 
покажало дека 11.9% од учениците на возраст од 13-
15 години имале сексуални односи и тоа машките 
ученици 19.5% за разлика од девојчињата 4.1%. 
Меѓу учениците кои имале сексуален однос 80.4% 
користеле кондом при последниот однос (2).
Сексуално преносливите инфекции (СПИ) се група 
на инфективни заболувања кои се пренесуваат од 
едно лице на друго најчесто по сексуален пат. Некои 
СПИ можат да се пренесуваат и со експонирање на 
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контаминирана крв, или од мајката на нејзиното 
неродено дете, како и преку користење на заеднички 
тоалет. СПИ се меѓу најчестите инфекции во светот 
и имаат далекусежни здравствени, социјални и 
економски последици за милиони жени, мажи и 
деца. Најчести СПИ се гонореа, хламидија, сифилис, 
ХИВ/СИДА, ХПВ, Хепатитис Б и Ц, херпеси, 
трихомонијази и кандидијази. Во развиените  земји 
СПИ се на врвот на петте болести од кои е засегнато 
населението во репродуктивниот период (3). 
Повеќе од 340 милиони нови случаи секоја година 
заболуваат од СПИ или близу милион луѓе секој 
ден добиваат некоја СПИ вклучувајќи го и хуманиот 
имунодефициентен вирус (ХИВ). Гонококната и 
инфекцијата со хламидија кај жените е причина во 
40% од пелвичната инфламаторна болест, додека 
4000 новородени секоја година ослепуваат како 
резултат на овие инфекции (4). 
 Според податоците на централизираниот 
информатички систем за инфективни заболувања 
(CISID) и Македонија бележи пораст на СПИ така 
што бројот на инфицирани со хламидија од 14 во 
1999 година пораснал на 424 случаи во 2006 година 
додека бројот на инфицирани со ХИВ од 5 во 1999 
година на 17 во 
2006 година (5). 
Помеѓу 1980 
и 2005 година 
во Република 
М а к е д о н и ј а 
имало 143 пријавени случаи на сифилис и 3 114 на 
гонореа (6).
Голем број на студии укажуваат дека намалениот 
пристап до соодветни информации и недостигот 
на социјална подршка во реализирање на правата 
за правилна информација која се однесува за 
сексуалноста и репродуктивното здравје е главна 
причина за ризично сексуално однесување и 
зголемениот ризик од сексуално преносливи болести 
вклучувајќи ја ХИВ инфекцијата (7).
Главна цел на истражувањето беше да се направи 
преглед на влијанието на јавно-здравствените 
детерминанти врз знаењата ставовите како и 
користењето на контрацептиви на жените во 
репродуктивен период од Општина Штип поради 
давање на препораки за дизајнирање на специфични 
програми за унапредување на нивното сексуално и 
репродуктивно здравје.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Истражувањето е спроведено преку проспективна 
трансферзална (cross-sectional) студија која беше 
изработена врз основа на база на податоци добиени 
од теренско истражување за репродуктивното 
здравје на жените во репродуктивниот период 
од Општина Штип, со анкетен прашалник 
за сексуалното и репродуктивното здравје на 
жените во Општина Штип. За ова истражување се 
обработени и анализирани податоци од одговорите 
на 600 испитанички од Општина Штип по однос на 
сексуално однесување и користење на контацепција. 
Целна популација на истражувањето се жени во 
репродуктивен период од десетте локални заедници 

во Општина Штип на возраст од 15-49 години 
поделени во 7 возрасни групи. Статистичката 
обработка на податоците е направена со користење 
на програмата SPSS 15.0. За тестирање на значајноста 
во разликите во дистрибуциите на добиените 
одговори се користени тестови на непараметриската 
статистика и тоа: Пирсонов или X2 тест (Chi - square 
test) за два или повеќе независни примероци, 
Mann-Withney U – тест,  Kruskal-Wallis тест, ANOVA 
- Анализа на варијанса и Tukey HSD test . 

РЕЗУЛТАТИ 
Во студијата беа вклучени вкупно 600 испитанички 
по 60 од секоја локална заедница (регистрирани се 
вкупно 10 локални заедници). Просечниот број на 
членови во семејството на испитаничките изнесуваше 
4,4±1,3, минимум 2, максимум 11 члена. Просечниот 
број на членови во семејството во репродуктивен 
период на испитаничките изнесува 2,7±1,0, минимум 
1, максимум 9 члена. (Табела 1). 

Табела 1. Приказ на просечниот број на членови 
во семејството и просечниот број на членови во 
репродуктивен период

Процентуалната застапеност на испитаничките во 
возрасните групи е приближно иста со минимум 
13,0% до 16,0%, што значи дека станува збор за 
хомогена дистрибуција на испитаничките според 
возраста. (Табела 2).

Табела 2. Приказ на просечната возраст на 
испитаничките

Графикон бр. 1
Испитаничките во најголем процент од 94,6% не 
користеле кондом при првиот сексуален однос, а 

5,1% користеле кондом како заштита (граф. 1). 
Испитаничките во најголем процент од 53% 
користеле прекинат однос како начин на 
контрацепција во изминатите 12 месеци, 30% не 
користеле ништо,  21,2% користеле кондом  (граф. 
2). Модерни контрацептиви користеле само 7,5% од 
испитаничките. Се покажаа статистички значајни 
разлики за p<0,05 во однос на нивото на образование 

 Број Просек Min. Maks.  St.Dev 

Членови во семејството 600 4,39 2,0 11,0 1,26 

Членови во репродуктивен период 600 2,72 1,0 9,0 0,99 

 

 

  

Број Просек Minimum Мaksimum  St.Dev 
600 31,84 15,0 49,0 9,54 
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и употребата на контрацептиви така што 
испитаничките со средно, више и високо образование 
во поголем процент користеле контрацептиви од 
оние со основно и ниско образование. По однос на 
местото на живеење и употребата на контрацептиви 
се потврди поврзаноста на поголемата употреба кај 
жени кои живеат во централното градско подрачје во 
локалните заедници 4 и 6 и помалата употреба кај 
жени од руралната средина од локалната заедница 
10.
Графикон бр. 2
Табела 3. Дистрибуција на испитаничките според 
познавањата на симптомите на СПИ 

По однос на знаењата на испитаничките за СПИ 
14,0% од испитаничките не знаат ниту еден симптом 

или знак на СПИ. Наведувањето на симптомите се 
движи од 4,3% за губиток на телесна тежина, 21,2% 
за болки околу половите органи, 28,5% за отоци на 
половите органи, 62% за исцедок од полови органи 
и црвенило во генитална регија, 70,2% за чешање во 
генитална регија.

Табела 4.  Дистрибуција на испитаничките во однос 
на националноста и недостигот на знаење некоја 
СПИ и симптоми на СПИ

Статистички сигнификантна разлика за p<0,05 

се доби од анализата на возраста, нивото на 

образование, националноста, работниот статус и 
местото на живеење и непознавање на ниту една 
СПИ и нивните симптоми. Најголемо непознавање 
на ниту една СПИ и нивните симптоми се 
регистрираше во возрасната група 15-19 год (23,4%; 
39,5%), кај испитаничките со ниско образование 
(49%; 56,7%), Турчинките и Ромките (50%; 58,8%) (Таб. 
4), корисничките на социјална помош (49%; 58,8%) и 
жените од локалната заедница 1 (40%; 46,7%). 
ДИСКУСИЈА Најголем дел од вкупниот број на 
испитаничките слушнале за сексуално преносливите 
болести и тоа во најголем процент за ХИВ/СИДА и 
кандида. За одбележување е фактот дека 11,3% од 

вкупниот број на испитанички 
не знаат ниту една, а 14,0% не 
знаат ниту еден симптом или 
знак од СПИ како и тоа на 
кој начин се пренесува ХИВ. 
11,0% од испитаничките не 
знаат и 2,5% не би се обратиле 
никаде поради постоењето 
на симптомите. Студијата за 
репродуктивното здравје на 
Република Албанија во делот за 
знаењата на испитаничките за 
СПИ и ХИВ/СИДА покажала 

дека најголем дел од Албанките во 96% слушнале за 
ХИВ/СИДА и во 57% за кандида што се утврди и во 
ова истражување каде испитаничките во најголем дел 
слушнале за овие две СПИ во процент помал за ХИВ/
СИДА (73,3% од испитаничките) и повисок за кандида 
(65,7%). Најниско знаење и во двете истражувања 
покажале испитаничките на возраст од 15-19 години, 
а најголемо знаење покажале испитаничките на 
возраст од 25-29 години. 59% од Албанките не 
знаат ниту еден симптом на СПИ, за разлика од 
анкетираните каде овој процент изнесува само 14%. 
Како и во овој труд непознавањето на симптомите е 
поврзано со возраста, местото на живеење како и со 
нивото на образование на испитаничките. За разлика 
од овие две истражувања Романското истражување 
за репродуктивното здравје покажало високо ниво 
на знаења на Романките и за останатите СПИ и тоа 
95% за сифилис, 65% за гонореа и помалку од 50% за 
другите СПИ. И во оваа студија се потврдил фактот за 
пониско ниво на знаења кај испитаничките помлади 
од 24 години (8). Глобалната стратегија на СЗО за 
превенција и контрола на сексуално преносливите 
инфекции препорачува проценка со токму вакви 
истражувања на локално ниво со кои ќе се увидат 
проблемите и потребите и ќе се постават главните 
цели во целните групи каде треба да се интервенира 
за да се превенираат СПИ (9).
Резултатите за нивото на знаења, ставови и 
практика на употребување на контрацептивните 
методи покажаа дека испитаничките во најголем 
процент од 94,6% не користеле кондом при 
првиот сексуален контакт, во најголем дел 69% не 
користат кондом при сексуалните односи, а 57,7% 
воопшто не размислуваат за причините зошто не 
користат кондом. Од контрацептивни средства кои 
испитаничките ги користеле во последните 12 месеци 
доминира прекинатиот однос кој го користеле 53% 
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од испитаничките и кондом кој го користеле 21,2%. 
Модерни контрацептиви користеле само 7,5% од 
испитаничките. Загрижува фактот што 31% од 
испитаничките не користат ништо, а 53% прекинат 
однос. За најефикасна метода за контрацепција во 
70,7% од испитаничките го сметаат кондомот, а за 
најнеефикасна метода за контрацепција 33,5% од 
испитаничките сметаат дека е прекинатиот однос. 
Голем процент од испитаничките даваат одговор 
дека не знаат да ја оценат ефикасноста на методите 
за контацепција и тоа од 89,5% до 28,7%. Сепак 
радува фактот што испитаничките во поголем 
процент од 49,5% се изјасниле дека имаат потреба 
од дополнителни информации за контрацепцијата. 
Мултикластерското истражување за здравјето на 
жените и децата во Република Македонија 2005/2006 
година во однос на употребата на контрацепција 
кај мажени жени или жени кои живеат во заедница 
утврдило 14% употреба на контрацепција. При 
тоа жените од Источниот регион каде припаѓа 
и Општина Штип користеле во 12% некакво 
контрацептивно средство. Преваленцата на 
контрацепција во 2011 година била највисока во 
пелагонискиот регион со 77 проценти и во Скопскиот 
регион со 48 проценти, а најмала во североисточниот 
регион каде само 13 проценти од мажените жени 
се изјасниле дека користат некаков метод. Кај 
адолесцентите и младите жени имало помала 
веројатност да користат контрацепција во споредба 
со постарите жени, така што само 29 проценти од 
мажените жени на возраст од 20-24 години и 33 
проценти од жените кои се мажени или во врска на 
возраст од 15-19 години во 2011 година користеле 
метод на контрацепција, во споредба со 45 проценти 
од постарите жени на возраст од 30-34 години. 
Преваленцата на користење на контрацепција 
била во тесна поврзаност со образовното ниво на 
жените и местото на живеење при што во поголем 
процент методи за контрацепција користеле жените 
од урбаните области и од најбогатите домаќинства 
како и тие со повисоко ниво на образование (10) 
Процентот на употреба на контрацепција од истото 
истражување во Босна и Херцеговина во 2006  бил 
35,7%. Процентот на употребата на контрацептивни 
средства се движи од 59% во помалку развиените 
земји до 69% во развиените земји. Во земјите од 
Европскиот регион овој процент изнесува 67%, 
при што од земјите во опкружувањето процентот 
на употреба на контрацептиви се движи од 58,3% 
во Србија, 57,3% во Албанија, 50% во Романија до 
41,5% во Бугарија (11). Споредбено употребата на 
контрацепција кај испитаничките изнесуваше само 
27%, а 53% од испитаничките користеле прекинат 
однос како метода на контрацепција. 
Употребата на кондом при првиот сексуален однос 
кај испитаничките е многу мала и изнесува само 
5,1%, за разлика од истражувањето спроведено во 
Швајцарија на млади на возраст од 16-20 години каде 
употребата на кондом при првиот однос изнесувала 
86,5%, 67,7% кај испитаниците на студијата 
спроведена помеѓу Бразилските адолесценти, и 
40,8% кај Романските жени (12,13,8). 
Рапортот составен од анализа на 120 истражувања 

од 71 земја како дел од Demographic and Health 
Survey (DHS) и Reproductive Health Survey (RHS) 
изготвен од страна на експерти од Балтиморската 
школа за јавно здравје покажува дека постојат 
разлики во употребата на контрацептиви според 
возраста, нивото на образование како и местото 
на живеење. Така употребата на контрацепција 
е најниска кај возрасната група од 15-19 години, 
а највисока кај оние од 30-39 години, нивото на 
образование е правопропорционално со употребата 
на контрацепција, а инциденцата на користењето на 
контрацептиви зависи и од местото на живеење во 
смисла на помала употреба кај жените од руралните 
средини и повисока кај жените од урбаните средини 
(14). 

ЗАКЛУЧОК. 

Резултатите од анализата за нивото на знаења за 
СПИ покажаа високо ниво на незнаење за СПИ и 
нивните симптоми. Загрижува фактот што младите 
на возраст од 15-24 години имаат најниско ниво на 
познавање на СПИ и нивните симптоми и во многу 
мал процент користат кондом како контрацепција. 
Тргнувајќи од фактот дека возрасната граница 
за сексуална активност е се пониска, а возрасната 
граница за стапување во брак е се повисока, 
пролонгираниот период од предбрачната 
сексуална активност, промената на поголем број на 
партнери, биолошката вулнерабилност на младите 
девојки и недоволната информираност за СПИ, 
нивните симптоми и последици, некористење на 
контрацептивни средства особено кондомот може 
да доведе до епидемија на СПИ и долготрајни 
последици по репродуктивното здравје на 
жените. Во ова истражување се покажаа разлики 
во однос на нивото на образование и употребата 
на контрацептиви така што испитаничките со 
средно, више и високо образование во поголем 
процент користеле контрацептиви од оние со 
основно и ниско образование. По однос на местото 
на живеење и употребата на контрацептиви се 
потврди поврзаноста на поголемата употреба кај 
жени кои живеат во централното градско подрачје 
(локални заедници 4 и 6) и помалата употреба кај 
жени од руралната средина  (локална заедница 
10). Во однос на анализата може да се заклучи дека 
целни групи се младите на возраст од 15-24 години, 
жените во репродуктивен период со ниско и основно 
образование, припадничките на муслиманската 
вероисповест особено Ромите, како и по место на 
живеење жителите на првата и десеттата локална 
заедница каде живеат ромското население и 
населението од руралните средини. 
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ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ ВО ЈЗУ,,ОПШТА БОЛНИЦА“ 
СТРУМИЦА ВО ПЕРИОД ОД 2005-2011 ГОД

AПСТРАКТ
Вовед: Интрахоспиталните инфекции со својата комплексна епидемиологија и патогенеза, претставуваат 
медицински, етички и економски проблем. Тоа се инфекции кои се добиваат најчесто додека пациентот 
се наоѓа на болничко лекување во период од 48-72 часа, но и подоцна. Цел на трудот е евалуација на 
интрахоспиталните инфекции е земена ЈЗУ ,,Општа болница“ Струмица во периодот од 2005 до 2011 год. 
Материјал и методи: користени се мостри (брисеви) од нежива природа (работни површини, работни 
облеки, стерилизатор и др.), годишни извештаи и податоци од ЈЗУ ,,Општа болница“ Струмица и Центар за 
јавно здравје. Резултатите упатуваат дека во периодот од 2005-2011 год. во ЈЗУ ,,Општа болница“ - Струмица 
просечно се земени околу 400 брисеви при што најголемиот процент од нив покажуваат негативни 
резултати останатите упатуваат на присуство на условно патогени микроорганизми. Најчесто изолирани 
патогени бактерии во овој период во ЈЗУ,,Општа болница“Струмица се: Escherichia coli,Steptococcus faeca-
lis и Bacillus subtilis. Заклучоци: Набљудувајќи ги добиените податоци можеме да заклучиме дека бројот 
на недозволени патогени микроорганизми се намалува од година во година, а со тоа и можноста за ИХИ. 
Се препорачува редовно одржувањето на хигиена во болничките установи, почитување на стандардите за 
работа, редовните контроли од страна на инспекторатот, а воедно и зголемување на свеста кај пациентите 
во однос на одржувањето на хигиената во и надвор од болничките услови со цел самите да се заштитат од 
дополнителни инфекции.
Клучни зборови: ИХИ, ризици, превенција, санитарна контрола

INTRAHOSPITAL INFECTIONS IN GENERAL HOSPITAL STRUMICA
IN 2005 TO 2011 (YEAR)
Koteska, E., Velickova, N., Sumanov., G. Introduction: Intra-hospital infections with their complex epidemiology 
and pathogenesis, are huge medical, ethical and economic problem. These infections are often obtained while the 
patient is hospitalized in first of 48-72 hours, or later. Aim of the paper is evaluation of intrahospital infections in 
PHI, General Hospital “Strumica in the time from 2005 to 2011. Material and Methods: Samples are used (swabs) 
from inanimate nature (desktops, work clothes, sterilizer, etc..), annual reports and data from PHI, General Hospi-
tal “Strumica and Center for Public Health. The results indicate that in 2005-2011 PHI, General Hospital “- Strumica 
are taken average about 400 swabs with the largest percentage of them show negative results, listed indicate the 
presence of conditionally pathogenic microorganisms. The most frequently isolated pathogens bacteria in this years 
in PHI, General Hospital “Strumica are: Escherichia coli, Steptococcus faecalis and Bacillus subtilis. Conclusions: 
Watching the obtained data we can conclude that the number of illegal pathogens decreases from year to year, 
and therefore the possibility of intrahospital infections. It is recommended that regular maintenance of hygiene in 
hospitals, compliance with performance standards, regular inspections by the inspectorate, as well as increasing 
awareness among patients in terms of maintaining hygiene in and out of hospital conditions in order to protect 
themselves from additional infections. 
Keywords: intra-hospital infections, risks, prevention, sanitary control

Котеска, Е., Величкова, Н., Шуманов, Ѓ.
Факултет за медицински науки, Универзитет “Гоце Делчев” - Штип

1. ВОВЕД
Интрахоспиталните инфекции со својата комплексна 
епидемиологија и патогенеза, претставуваат 
медицински, етички и економски проблем. 
Медицинското значање произлегува од фактот 
дека помалку или повеќе го влошуваат текот на 
основната болест. Од етички аспект тие се одраз на 
субјективни слабости во извршувањето на задачите 
и организацијата на работата, а од економски 

аспект се зголемуваат трошоците и се продолжува 
времето на хоспитализација. Инфективните агенси 
кои најчесто предизвикуваат ИХИ се: бактерии 
(патогени и условно патогени), вируси и габи. 
Најчесто станува збор за условно патогени бактерии 
кои предизвикуваат „опортунистички” инфекции 
кај пациенти со намален имунитет. Од бактериите, 
најчесто изолирани причинители (околу 60%) се 
Грам-негативни бацили: E. coli, Klebsiella, Pseu-
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domonas spp. Proteus. Најчесто застапени Грам-
позитивни коки се: St. aureus, St. pyogenes, Ente-
rococcus, Serratia и др.Трите најчесто изолирани 
причинители се: E. coli (25%), S. aureus (15%) и 
Pseudomonas spp (15%). Опасноста од поедини 
бактерии е особено голема ако се има предвид 
нивната мултирезистентност кон антибиотици 
која е резултат на долготрајна и интензивна 
нивна примена (Ивановски,Љ.,2007) Болничките 
инфекции се најчести (над 50%) на одделите за 
реанимација на деца и возрасни, на хируршките, 
хематолошките, геријатриските и другите оддели. 
Смртноста од болничките инфекции е мошне 
висока: во просек изнесува 25%. Таа е најголема 
при политрауматизмот и долнореспираторните 
инфекции со бактеријата Pseudomonas aerugino-
sa (70-80%). Честопати самата болничката средина, 
земајќи ги во предвид различните површини во 
болничките соби, санитарните јазли, садовите, 
инструментите, лековите, завојниот материјал може 
да биде контаминирана со различни патогени 
и условно патогени инфективни агенси. Тоа 
посебно се однесува на хируршките сали, одделите 
за интензивна нега и реанимација, одделите за 
недоносени и новородени и др. Поради тоа, мерките 
за строга хигиена и спречување на контаминација 
се: миење на рацете, чистење, дезинфекција или 
стерилизација на инструментите и материјалите, на 
разните површини во болничките простории како и 
правилно отстранување на инфективниот отпаден 
материјал, се од голема важност. ЈЗУ,,Општа болница 
“Струмица претставува Јавна здравствена установа 
во која комплетно се даваат сите здравствени услуги, 
почнувајќи од прегледи, лекување, оперативни 
зафати, различни дијагностички испитувања, 
консултации и контроли. ИХИ клинички се 
презентираат како септични, респираторни, 
уринарни, дијареални и др. заболувања, или како 
конвенционални инфективни трески. Без разлика 
на кое место ќе биде лоцирана инфекцијата, лекарот 
најпрвин се соочува со покачена температура кај 
пациентот. Покачувањето на температурата, најчесто 
означува развој на ИХИ, но може да е резултат и на 
бројни неинфективни агенси.

2. ЦЕЛИ НА ТРУДОТ
• Да се проследи дали во периодот од 2005-2011 год. 

се имаат појавено ИХИ во ЈЗУ,,Општа болница“ 
Струмица и ако ги има кои се тие причини

• Да се проследи хигиенско епидемиолошката 
состојба во стационарно –амбулантските 
капацитети

• Да се прикажат и анализират резултатите од 
земените мостри (брисеви) од нежива средина 
(работна површина, опрема, санитетски 
материјал, воздух

• Да се направи компарација по одделенијата во 
однос на присуството на патогените, непатогените 
и условно патогените микроорганизми

3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
За реализирање на претходно поставените цели 
применет е дескриптивен епидемиолошки метод, 

обработка и анализа на податоци земени од ЈЗУ 
,,Општа болница“ Струмица и Центарот за јавно 
здравје - Струмица.
Користени се:
• работни листови од земените материјали 

(брисеви)
• резултати од работните дневници
• годишните извештаи изработени со коментари
А за испитување се користени различни делови како 
што се:
• Седимент на воздух од пред сала
• Седимент на воздух од оперативна сала
• Седимент на воздух од соба
• Седимент на воздух од соба со инкубатори
• Брис од работна маса и медицински персонал
• Брис од преградно стакло од соба со инкубатори
Земањето на материјал за испитување го врши 
лаборант и негова должност е секогаш да внимава 
правилно да го зема примерокот, да запише на 
амбалажата од каде е земен и име и презиме на 
лицето од кое е земен примерок. Земениот материјал 
се носи во Центар за јавно здравје каде се испитува 
и утврдува присуството на патогени и непатогени 
микроорганизми. Испитувањето го врши лекар 
микробиолог.Во случај ако се зема материјал за 
испитување од операциона сала тогаш се поставуваат 
Петриеви шољи на три нивоа, горе средно ниво и 
долно ниво и се оставаат да стојат во сала 24-72 часа. 
Потоа материјалот се зема и се пренесува во Центар 
за јавно здравје каде се испитува и се докажува 
присуството на патогени, непатогени и условно 
патогени микроорганизми. Најчесто резултатите 
се добиват во период од три дена и во услови на 
позитивен наод пристапува санитарен инспектор.

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Со цел да се олесни работата на санитарната служба, 
на почеток на секоја нова календарска година 
редовно се изработува план за работа. Планот за 
работа се состои од тоа да се одреди во кој месец 
од календарската година, кое одделение ќе биде 
посетено за земање брис.

Таб.1 Агенда по месеци за земање на брисеви

Табела бр.2 Табеларен приказ на земените брисеви 
по одделенија за 2006 год.

Месец Одделение 
Јануари Дијализа, Очно, Ушно 
Февруари Гинекологија, Акушерско, Детско 
Март Хирургија, Инфективно 
Април Интерно, Нервно, Дијализа 
Мај Гинекологија, Август, Детско 
Јуни Хирургија, Очно, Ушно 
Јули Инфективно, Интерно, Дијализа 
Август Гинекологија, Август, Хирургија, 
Септември Детско, Очно, Ушно 
Октомври Детско, Дијализа, Нервно 
Ноември Очно, Ушно, Интерно, 
Декември Хирургија, Гинекологија, Акушерско 
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Табела бр.1  Табеларен приказ на земените брисеви по одделенија за 2005 год.

Табела бр.2  Табеларен приказ на земените брисови по одделенија за 2006 год.

Табела бр.3  Табеларен приказ на земените брисеви по одделенија за 2007 год.

Одделение Брисеви Негативн 
и 

Изолиран 
и 

koag.n 
eg Staph 

ylococ 
cus. 

Mikroko 
ki 

Bacillus 
subtilis 

Escheric 
hia coli 

Steptoco 
ccusfaec 

alis 

Candida 
.albicans 

. 

Хирургија 93 49 44 6 9 9 / / 8 

Гинекол.-ак. 65 42 23 9 8 20 / / / 
Инфективно 30 19 11 5 8 8 / / / 
Педијатрија 28 15 13 9 6 15 / / 1 
Интерно одд. 25 17 8 6 2 5 8 / / 
Очно одд. 30 26 4 4 2 / / / / 
ОРЛ 25 15 10 / 3 / / / / 
Хемодијализа 40 22 18 / 2 / / / / 
Нервно одд. 15 5 10 5 17   6 / 
Вкупно 351 210 141 44 57 57 8 6 9 
Вкупно % 100% 59.8 % 40,1% 12.5% 16.2% 16.2% 2.27% 1.7% 2.56% 

 
  

Одделение Брисеви Негативни Изолиран 
и 

koag. 
neg 

Staphylo 
coccus. 

Mikroko 
ki 

Bacillus 
subtilis 

Escheric 
hia coli 

Steptoco 
ccus 

faecalis 

Candidа 
albicans. 

Хирургија 95 55 40 6 9 8 / / 7 
Гинекол.-ак. 70 50 20 4 8 19 / / / 
Инфективно 37 22 15 5 8 7 / / / 
Педијатрија 25 15 10 9 6 10 / / / 
Интерно одд. 24 19 5 4 2 4 6 / / 
Очно одд. 25 20 5 4 2 / / / / 
ОРЛ 30 15 15 / 3 / / / / 
Хемодијализа 35 30 5 / 2 / / / / 
Нервно одд. 16 7 9 4 17 / / 5 / 
Вкупно 357 233 124 36 57 48 6 5 7 
Вкупно % 100% 65.2% 34.7% 10 % 15.9% 13.4% 1.6% 1.4% 1.9% 

 
  

Одделение Брисеви Негат 
ивни 

Изолиран 
и 

Koag
u 
laci.n
e 
g.stap 
hiloco 
cus 

Mikro 
koki 

Bac.subt 
ilis 

Esche 
rihia 
Coli 

Candida 
albicans 

Bacilluss 
ubtilis 

Хирургија 92 60 22 5 9 / / 6 7 
Гинекол.-ак. 70 69 1 3 7 / / / 15 
Инфективно 37 32 5 5 8 / / / 4 
Педијатрија 24 15 7 8 6 / / / 8 
Интерно одд. 24 19 5 4 2 / 4 / 2 
Очно одд. 29 25 4 3 2 / / / / 
ОРЛ 32 20 9 / 3 / / / / 
Хемодијализа 35 30 5 / 2 / / / / 
Нервно одд. 15 7 8 4 14 4 / / / 
Вкупно 358 277 66 32 53 4 4 6 36 
Вкупно % 100% 77.3 22.6% 7.8% 15.9 1.1% 1.1% 1.6%  
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Табела бр.4  Табеларен приказ на земените брисеви по одделенија за 2008 год.

Табела бр.5  Табеларен приказ на земените брисеви по одделенија за 2009 год.

Табела бр.6  Табеларен приказ на земените брисеви по одделенија за 2010 год.

Одделение Брисеви Негат 
ивни 

Изоли 
рани 

koag.ne 
g 

Staphyl 
ococcus 

. 

Mikrokoki Bacillus 
subtilis 

Escheric 
hia Coli 

Steptoco
c 

cus 
faecalis 

Candida.
al 

bicans. 

Хирургија 92 70 22 4 8 / 7 / 4 
Гинекол.-ак. 80 70 8 3 7 / 12 / / 
Инфективно 37 30 7 6 6 / 5 / / 
Педијатрија 24 15 9 8 5 / 4 / / 
Интерно одд. 28 22 6 3 2 / 3 / / 
Очно одд. 27 25 2 2 2 / / / / 
ОРЛ 32 25 7 / 2 / / / / 
Хемодијализа 35 28 7 / 2 3 / / / 
Нервно одд. 19 6 13 3 15 / / 3 / 
Вкупно 374 315 59 29 49 31 31 3 4 
Вкупно 100% 84.2% 15.7% 7.7% 13.1% 0.8% 8.2% 0.8% 1% 

 

Одделение Брисеви Негат 
ивни 

Изолир 
ани 

koag.neg 
Staphyloc 
occus. 

Mikroko 
ki 

Bacillus 
subtilis 

Escheric 
hia coli 

Steptoco 
ccus 
faecalis 

Candida 
.albicans 
. 

Хирургија 90 75 20 3 8 6 / / 2 
Гинекол.-ак. 82 68 14 2 7 9 / / / 
Инфективно 39 30 9 4 6 3 / / / 
Педијатрија 28 16 8 6 5 2 / / / 
Интерно 
одд. 

30 23 7 1 / 1 1 / / 

Очно одд. 28 25 3 / / / / / / 
ОРЛ 38 28 10 / 3 / / / / 
Хемодијали 
за 

34 30 4 / 1 / / / / 

Нервно 20 7 13 1 13 / / 2 / 
Вкупно 389 302 87 17 43 21 1 2 2 
Вкупно 100% 77.6% 22.3% 4.3% 11% 5.3% 0.25% 0.50% 0.50% 

 
 
  Одделение Брис еви Негативни Изоли 

рани 
koag. 
neg 
Staph 
ylococ 
cus. 

Mikrokoki Bacillus 
subtilis 

Escheric 
hia coli 

Steptoco 
ccus 
faecalis 

Candidaa 
lbicans 

Хирургија 92 80 12 7 / 2 / / / 
Хемодијализа 61 33 28 5 6 7 1 / 2 

Гинекологија 36 23 13 2 6 2 / 1 / 

Акушерско 58 27 31 6 6 3 2 / / 

OРЛ 38 21 17 6 2 / / / / 
Очно 38 23 15 8 1 / / / / 
Педијатрија 39 12 27 2 / 3 / / / 
Инфективно 29 20 9 3 4 1 / / / 
Интерно 27 6 21 1 12 / / / / 
Нервно 26 6 20 10 4 1 1 / / 
Кожно 5 / 5 4 / / / / / 
Вкупно 449 251 198 54 41 19 4 1 2 
Вкупнo во % 100% 55.9% 44% 12% 9.1% 4.23% 0.89% 0.22% 0.44% 
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Табела бр 7. Табеларен приказ на  земените брисеви по одделенија за 2011год

Графички приказ 1.Вкупно земени брисеви по години

Одделение Бри- 
севи 

Нега-  
тивни 

Изоли 
рани 

koag.ne 
g 
Staphyl 
ococcus 
. 

Mikro 
koki 

Bacillu 
s subtilis 

Esch 
erichi  
a coli 

Stepto 
coccus 
faecalis 

Candida 
albicans. 

Хирургија 102 71 31 4 6 5 1 / 2 
Хемодијализа 36 22 14 2 4 4 / / / 

Гинеколо 
гија. 

36 22 14 1 7 / / / / 

Акушерско 59 47 12 / 4 5 / / / 

OРЛ 26 19 7 / 2 2 / 1 / 
Очно 22 17 5 / 2 2 / / / 
Педијатрија 18 7 11 / 2 4 / / / 

Инфективно 36 13 23 / 8 5 / 2 1 

Интерно 47 7 40 1 2 4 / 1
2 

/ 
Нервно 19 9 10 / 2 2 / / / 
Вкупно 401 234 167 8 39 33 1 1

5 
3 

Проценти 
% 

100% 58,35 41.65 4.8 23.35 19.76 0.6 8.98 1.79 
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Графички приказ 2. Епидемиолошки увиди по години

5. ЗАКЛУЧОК

Врз основа на испитувањата кои се направени во 
периодот од 2005-2011 год. во ЈЗУ ,,Општа болница“ 
- Струмица можеме да заклучиме дека нема 
пронајдено голем број на патогени микроорганизми 
и дека и тие кои се пронајдени не се во голем 
процент и дека не претставуваат опасност за самата 
средина. Најчесто изолирани патогени бактерии во 
ЈЗУ,,Општа болница“Струмица се: Escherichia coli, 
Steptococcus faecalis и Bacillus subtilis. Просечно во 
оваа болница се земаат околу 400 брисеви при што 
најголемиот процент од нив покажуваат негативни 
резултати останатите упатуваат на присуство на 
условно патогени микроорганизми. Исто така, во ЈЗУ 
„Општа болница“ - Струмица досега нема пријавено 
ИХИ. Сето тоа зависи од начинот на работа на самата 
Здравствена установа, одржувањето на хигиенски 
услови, редовна примена на методите на асепса, 
антисепса, стерилизација и дезинфекција и водење 
на редовни контроли. Набљудувајќи ги добиените 
податоци од година во година, можеме да заклучиме 
дека се намалува бројот на недозволени патогени 
микроорганизми, а со тоа и можноста да се намали 
ризикот од појава на ИХИ. Исто така, не е исклучена 
можноста во некои оддели и болници да се појават 
знаци за ИХИ но со цел установата да не биде 
сакционирана не се пријавуват ИХИ , туку се бара 
причинителот што побрзо за да биде елиминиран. 
За да се утврди дали некоја ИХИ е предизвикана како 
резултат на болничкото згрижување или е донесена 
однадвор, уште со самиот прием на болниот на 
болничко лекување потребно е да му се земе брис со 
цел да се има целосен увид и во случај на несакани 
ситуации да се знаат причините со што болницата 
не би била одговорна за несаканите последици. 
Исто така, се препорачува редовно одржувањето 

на хигиена во болничките установи, почитување на 
стандардите за работа, редовните контроли од страна 
на инспекторатот, а воедно и будење на свеста кај 
пациентите во однос на одржувањето на хигиената 
во и надвор од болничките услови со цел и самите 
тие да се заштитат од дополнителни компликации.
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ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ 
В. Горичанец  (1), С. Дечовски (2) , В. Гавровска Лукиќ (3), Н. Дечовски (4)
(1) ЈЗУ Здравствен дом Скопје – Скопје, (2) ЈЗУ Клиничка болница Штип, (3)  ЈЗУ Клиника за психијатрија 
Скопје, (4) ЈЗУ Здравствен д ом Штип,

АПСТРАКТ

ВОВЕД  Хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), е една од најчестите хронични респираторни 
заболувања кај возрасната популација, која се карктеризира со прогресивна, парцијално реверзибилна 
или иреверзибилна опструкција на дишните патишта, како и мукозна хиперсекреција. Лимитираноста 
на воздушниот проток е асоцирана со абнормален инфламатроен одговор на белодробното ткиво на 
токсични партикли и гасови. Медикаментозните и рехабилитирачките програми главно се насочени кон 
подобрување на симптомите и подобрување на толеранцијата на напор.

ЦЕЛ  на трудот е да се направи преглед и анализа на пациенти со хронична опструктивна белодробна 
болест (ХОББ),  од базата на податоци  во Одделението за диспанзерска заштита од белодробни болести и 
туберкулоза,  при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје, во периодот од 01.01. до 31.12.2013 година.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ  Анализирани  се податоци од дата базата на Одделението за диспанзерска 
заштита од белодробни болести и туберкулоза,  при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје, во периодот 
од 01.01. до 31.12.2013 година, според пол, возраст резултати од спирометрија, анализирани според златен 
стандард за одредување на степенот на ХОББ.

РЕЗУЛТАТИ  На Одделението за диспанзерска заштита од белодробни болести и туберкулоза,  при ЈЗУ 
Здравствен дом на Скопје – Скопје, во периодот од 01.01. до 31.12.2013 година, направена е анализа на 
податоците кај 288 пациенти со дијагностицирана   хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ). Од 
вкупниот број на испитаници 190 биле од женски, а 98 од машки пол.

ЗАКЛУЧОК  Според направената анализа, може да се заклучи  дека возрасната група кај која со направена 
спирометрија и добиените резултати во 2013 година, се гледа дека најмногу пациенти се со II стадиум или 
вредноста на  FEV1 е застапена кај 40% од вкупниот број на пациенти.

ВОВЕД

Хронична опструктивна белодробна болест или 
ХОББ, е состојба на трајно прогресивна опструкција  
на воздушното движење низ дишните патишта, кој 
доведува до постепено намалување на дифузниот 
капацитет, односно намалување на здивот.
Според проценките на Светска здравствена 
организација, ХОББ  е на четврто место на причинa за 
морбидитет и морталитет (1,2), после коронарните, 
васкуларните болести и акутните респираторни 
инфекции. СЗО проценува дека во 2000 година, во 
светот починале 2,74 милиони луѓе од ХОББ. 
Терминот ХОББ првпат е употребен во 2001 година 
во рамки на Глобалната иницијатива на СЗО и 
здруженијата од оваа област од САД и Европа. 
Ризични фактори за појава на ХОББ: Пушењето 
цигари и експозиција на чад од тутун – Етиологијата 
од ХОББ е мултифакторијална, но пушењето 
цигари е најголем етиолошки фактор. Се смета 
дека пушењето води кон развој на ХОББ на 
следниот начин: редуцирајќи ја белодробната 
функција; водејки кон предвремен почеток на пад 

на бекодробната функција; водејки кон забрзан пад 
на FEV1. Загадувачи во домот и на работното место 
– Факторот на надворешна средина: загаденоста на 
воздухот, присуството на сулфур диоксид, азотните 
оксиди како и партикли помали или еднакви на 
10μ, се сметаат значајни во настанувањето на ова 
заболување.  Изложеноста на работното место на 
различни видови на прашина (јаглен, силикати), 
органски растворувачи се значаен ризик фактор, 
особено во интеракцијата со пушењето.
Рекурентни респираторни инфекции (особено во 
раната детска возраст) – Инфекциите на белите 
дробови за време на првата година од животот 
се асоцирани со развој на оваа болест подоцна 
во животот. Пациенти со атопија – ХОББ е често 
асоцирана со хиперреактивноста на бронхиалното 
стебло особено кај пациентите кои пушат. 
Фамилијарна историја на ХОББ – Улогата на 
генетскиот фактор во развојот на ХОББ веројатно е 
клучна, но таа не е сосема разјаснета, иако улогата на 
дефицитот на антипротеазите во развојот на емфизем 
е докажан. Дефициенција на α-1 – антитрипсин – Се 
јавува суспектно кај пациенти под 45 години.
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За дијагноза на ХОББ потребно е да се направи добра 
анамнеза, статус, радиолошки методи, нативна 
графија на белите дробови, КТ на бели дробови, 
белодробна функција (спирометрија) – типично 
намалување и на FEV1 и FEV1/FVC (златен стандарт), 
пулсоксиметрија и крвни гасови, бактериологија 
и ЕКГ. Сепак спирометријата е златен стандард за 
дијагностицирање и проценување на ХОББ

Постојат три различни системи за одредување на 
стадиумот на болеста:
A. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dis-
ease (COPD) 
B. American Thoracic Society (ATS) and European Res-
piratory Society (ERS) 
C. Brithish Thoracic Society 
Намалување на ризик факторите е престанокот на 
пушење е поединчна најефикасна и најекономична 
мерка за намалување на ризикот за развој на НОВВ и 
успорување на нејзината прогресија
Менаџментот  на ХОББ е подобрување на квалитетот 
на животот, потребна е контрола и превенција на 
симптомите. Да се спречи на прогресијата на болеста, 
да се подобри фузичката активност на болниот и да 
се намали честотата и тежината на егзацербациите, а 
со тоа и подолго преживување. 
Овие цели може да се постигнат преку 
имплементација на програма во форма на четири 
компоненти:процена и мониторирање на болеста; 
намалување на ризик факторите; лекување на 
стабилна ХОББ; лекување на егзацербациите
Клучни елементи во лекувањето  на хронична 
опструктивна болест (ХОББ) се престанок на пушење, 
долготрајна терапија со кислород, белодробна 
рехабилитација, исхрана и хируршки интервенции.
Лекување на стабилна ХОББ е во две насоки: 
едукација на болниот и медикаметозно лекување.
Цел на овој труд е да се направи преглед и анализа 
на пациенти со хронична 
опструктивна белодробна болест 
(ХОББ),  кои се јавиле на преглед  
во Одделението за диспанзерска 
заштита од белодробни болести и 
туберкулоза,  при ЈЗУ Здравствен 
дом на Скопје – Скопје, во 
периодот од 01.01. до 31.12.2013 
година, според пол и возраст на пациентите.
Материјали и методи  Анализирани  се податоци 
од дата базата на Одделението за диспанзерска 
заштита од белодробни болести и туберкулоза,  при 

ЈЗУ Здравствен дом на Скопје – Скопје, во периодот 
од 01.01. до 31.12.2013 година, според пол, возраст 
резултати од спирометрија, анализирани според 
златен стандард за одредување на степенот на ХОББ. 
Користен е методот на анализа на податоци добиени 
од базата на податоци. Статистички се обработени 
податоци на 280 пациенти,  над кои била спроведена 
спирометрија,  со програмата Microsoft Office Excel. 
Податоците се обработени дескриптивно и 
претставени и/или во вид на број и процент, а 
прикажани табеларно или графички.
РЕЗУЛТАТИ 
На Одделението за диспанзерска заштита од 
белодробни болести и туберкулоза,  при ЈЗУ 
Здравствен дом на Скопје – Скопје, во периодот од 
01.01. до 31.12.2013 година, прегледани се вкупно 
288 пациенти со дијагноза  хронична опструктивна 
белодробна болест (ХОББ).  Од вкупно 288 прегледани 
пациенти, според пол 190 биле жени, а 98 од машки 
пол. (Графикон бр 1)

Графикон бр 1 Дистрибуција на испитаници според 
пол

Извор: Протокол на Оделение за диспанзерска заштита од 
белодробни болести и туберкулоза за 2013 година

Во текот на 2013 година, во Одделението за 
диспанзерска заштита од белодробни болести и 
туберкулоза,  од прегледани 288 пациенти, на возраст  
од 25-34 години биле 11 пациенти или 4%,  на возраст 
од 35-44, 20 пациенти или 7% од вкупниот број, од 45-
54 години,  биле 57 пациенти или 20%, на возраст од 
55-64 години се  85 пациенти или 29%, 72 пациенти 
на возраст од 65-74 или 25%, и 15% или 43 пациенти 
на возраст од на 75 години.  (Табела бр 1)

Табела бр 1 Дистрибуција на испитаници според 
возраст

Извор: Протокол на Оделение за диспанзерска заштита од 
белодробни болести и туберкулоза за 2013 година

ЗЛАТЕН СТАНДАРД (GOLD) 

Стадиум I Лесна ХОББ FEV1/FVC<70% 

FEV1>80% 

Стадиум II Средно-тешка 

ХОББ 

FEV1/FVC<70% 

FEV1 меѓу 80-50% 

Стадиум III Тешка ХОББ FEV1/FVC<70% 

FEV1 меѓу 50-30% 

Стадиум IV Многу тешка 

ХОББ 

FEV1/FVC<70% 

FEV1<30%  

 

  

возраст 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

испитаниц

и 
11 20 57 85 72 43 

% 4 7 20 29 25 15 

 

  



37

Графикон бр 2  Дистрибуција на испитаници според 
возраст

Извор: Протокол на Оделение за диспанзерска заштита од 
белодробни болести и туберкулоза за 2013 година

Според направениот преглед и анализа на пациенти 
со  ХОББ,  и користење на  златен стандард за 
дијагностицирање и проценување на ХОББ во 
Одделението за диспанзерска заштита од белодробни 
болести и туберкулоза, направена е спирометрија 
на сите пациенти кои се јавиле на преглед за 
дијагностицирање и проценка на ХОББ. Од вкупно 
288 пациенти, кај 110 пациенти или 38%, се со лесна 
ХОББ или I стадиум, 116 или 40% од пациентите се со 
средно тешка ХОББ или II стадиум, со тешка ХОББ 
или III стадиум се 52 пациенти или 18%, а многу 
тешка ХОББ или IV стадиум се 10 пациенти или само 
4%. (Табела 2)

Табела бр 2 Број на испитаници според Златниот 
стандард
Извор: Протокол на Оделение за диспанзерска заштита од 
белодробни болести и туберкулоза за 2013 година

Според направената спирометрија и добиените 
резултати во 2013 година, се гледа дека најмногу 
пациенти се со II стадиум или вредноста на  FEV1 е 
застапена кај 116 испитаника (Графикон бр 3)

Графикон бр 3 Број на испитаници според Златниот стандард

Извор: Протокол на Оделение за диспанзерска заштита од белодробни 
болести и туберкулоза за 2013 година

При користење на спирометрија, земени се податоци, колку 
испитаника пушат цигари, а ако одговорот беше колку “да” 
колку години наназад, колку цигари дневно пушат, или ако 
не пушат, кога престанале (Табела 3).

Табела бр 3 Број на испитаници, кои пушат, непушат и 
престанале да пушат цигари

Извор: Протокол на Оделението за диспанзерска заштита од белодробни 
болести и туберкулоза за 2013 годинаРезултатите покажуваат дека 132 
пациента и покрај болеста сеуште не се откажуваат од пушење на цигари, 
иако тие штетно влијаат на нивната болест, додека 156 пациенти никогаш не 
пушеле, 60 пациенти се откажале од пушењето, како резултат на нарушеното 
здравје (Графикон бр 4)

Графикон бр 4 Број на испитаници, кои пушат, непушат и 
престанале да пушат цигари

 
Извор: Протокол на Оделение за диспанзерска заштита од белодробни болести и 
туберкулоза за 2013 година

Од  дата базата на Одделението за диспанзерска заштита 
од белодробни болести и туберкулоза,   голем број од  
пациенти кои се регистрани во Протоколот за  прегледии им 
е дијагностицирана ХОББ,  се од подрачје во градот Скопје, 
каде се мери голема загаденост на воздухот во текот на целата 
година.

ЗАКЛУЧОК 
Единствен начин да се успори напредувањето на болеста е 
престанок на пушење, што треба да го направи секој болен 
од ХОББ.  Независно од должината на годините на пушење 
и озбилноста на ХОББ, со престанување може да се стопира 
штетното делување на белите дробови.
На пациентите може да им се помогне и со дополнителни 
мерки со воспоставување на контрола над 
симптомите. Ова се постигнува со соодветна 
медикаментна терапија, која го олеснува дишењето 
и да се применува во согласност со дадение упатства.  
Да се почитуваат упатствата на лекарот за престанок 
со пушење, избегнување на  изложеност на 
прашина, гасови и чад, да се ограничат активности 
кога е воздухот загаден, да се избегнуват високи 
температури, студ или висина, избегнување контаки 
со лица со инфекции на дишните патишта, грип 
или настинка, придржување кон советите во врска 
со исхраната, секојдневно да се земаат препишаните 
лекови, разговор со лекарот за план на физички 
активности. 

Златен стандард /GOLD 

стадиум FEV1 испитаници % 

I стадиум >80 110 38 

II стадиум 80-50 116 40 

III стадиум 50-30 52 18 

IV стадиум <30 10 4 

 

  

Пушењето цигари како ризик фактор за ХОББ 

пушат непушат порано  пушеле 

132 156 60 
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Пулмолошката рехабилитациска прогарама  може  
да помогне во обука на болните за да можат да се 
носат со болеста. 
Здравствените работници може да помогнат со 
едукација на пациентот  за полесно дишење и 
подобро поднесување на тежината на болеста. 
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Апстракт
Вовед: Острите предмети во болницата представуваат значајна опасност за штетно делување врз здравјето 
на здравствените работници како и здравствените соработници, бидејќи представува можност за зараза со 
болести кои се пренесуваат преку крвта.
Цел: Истражувањето беше да се испитаат вработените во болницата за нивното знаење и свест во 
превенцијата и опасноста при ракување со остри предмети како и знаењето за сопствената сигурност и 
можност за зараза при ракувањето. Резултатите од истражувањето ќе се користат за изработка на образовни 
програми со цел зголемување на сигурноста на вработените кои ракуваат со остри предмети. 
Методи: За спроведување на истражувањето користена е квантитативна метода. Во истражувањето беа 
вклучени 364 испитаници, а распределени беа 500 прашалници, што значи 69,2% е реализацијата на 
примерокот. Податоците се собрани од анкета и методот за користење на болнички податоци од пријавени 
случаи на повреди со остри предмети. Истражувањето е спроведно во Општата болница Словенска 
Градишка во декември 2013 година.
Резултати: Добиените податоци покажуваат знаење на здравствените работници како и на здравствените 
соработници во превенцијата и ризикот од повреди со остри предмети, за познавање на стандадрните 
сигурносни мерки кај поголемиот број на повреди. Резултатите зборуваат за 97 повреди со 63 предмети, што 
е многу повеќе од она што покажала анализата од собраните болнички документи за бројот на пријавени 
повреди. (37). 75% од испитаниците секогаш или најчесто го ставаат поклопецот на користената игла за 
инекција. Повеќе од половина од испитаниците (55%) од оние кои биле повредени не пријавиле повреда 
бидејќи сметаат дека постапката за пријавување е многу комплицирана а документацијата прекумерна.
Заклучок: Сметаме дека и покрај знаењето за превенција и опасноста од повреди со остри предмети треба 
да се превземат мерки за зголемување на сигурноста на работниците кои ракуваат со остри предмети во 
смисол (обука на вработените за ракувањето со остри предмети, како да се однесува во случај на повреда, 
ризикот за повреда и нејзино пријавување), како и пружање на алати со сигурносен механизам. После 
воведување на тие мерки повторно спроведување на истрага за да се утврди успехот од тие мерки.
Клучни зборови: Остри предмети, здравствени работници, здравствени соработници, повреди

ВОВЕД
Здравствените работници  и соработници при 
заштита на здравјето, спречувањето, откривањето и 
лекувањето на повредените, ги применуваат мерките 
и активностите според медицинската доктрина, но 
исто така и медицинска терминологија.  (Afrasia-
bi-far et al,  2003)
Ракувањето со оштри предмети во здравството е 
важен ризичен фактор во однос на заштитата/
сигурноста на вработените во здравството.(Alavi-
an et al., 2007). Во здравствената дејност се користат 
различни оштри предмети при различни постапки 
и процеси на работа.Затоа е важно да водиме 
грижа за превенцијата од преносливи болести 
со крв за време на едукација на студентите по 
здравствена нега и другите здравствени работници. 
При обезбедувањето на заштита на пациентите 
и вработените важна улога има образованието и 
изведувањето на постапки и зафати кои се во склад 
со прифатените напатствија и стандарди, важечки за 
таа институција.(Askarian , Malekmakan, 2006).
Со оштрите предмети лесно се сечеме, бодеме, 

предизвикуваме повреда/или инфекција (Службен 
весник на ЕУ, директива на одборот 2010/32/ЕУ, мај 
2010)Оштрите предмети можеме да ги поделиме на 
оние кои доаѓаат во допир со пациентот и на оние 
кои не доаѓаат во допир со пациентот, а ги користиме 
во различни фази на припрема на терапијата.  (Aska-
rian, Shaghaghian, McLaws, 2007). Понатаму се делат 
на оштри предмети кои се инфективни и кои тоа 
не се. Оштрите предмети се исто така одвоени со 
класификација според отпадот. Оштрите предмети 
во здравство се користат на различни подрачја 
и во различни цели.Тоа се оние предмети или 
инструменти, кои се потребни за спроведување на 
здравствената дејност.
Најмногу се користат инекциските игли, ланцети и 
стаклени предмети, кои се опасни поради можноста 
за кршење. Тие се користат на хоспиталните оддели, 
при оперативни активности, во амбулантна и 
функционална активност. Употребата на канили 
и инфузиски системи е повеќе ограничена на 
хоспиталните оддели и оперативните активности, 
додека пак иглите за шиење, ножевите, скалпелите 

ПРОВЕРКА НА РАКУВАЊЕТО СО ОСТРИ ПРЕДМЕТИ КАЈ 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО БОЛНИЦА
(1) Даница Железник, (2) Мојца Кнез, (3) Урош Железник 
(1) Висока школа за здравствени струки, Словењ Градец, Словенија  
(2) Општа болница Словењ Градец, Словенија
(3) Здравствен дом Птуј
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и пилите се користат во оперативните активности 
и патологија. На хоспиталните оддели се користат 
ножеви во облик на жилет. Видовите на оштри 
предмети во здравство се инекциски игли, ланцети и 
стаклен прибор,  кој се употребува на хоспиталните 
оддели, амбуланската дејност, функционалните 
активности и оперативните активности. Канилите и 
оштрите делови на инфузиониот систем се користат 
на хоспиталните оддели и оперативните активности, 
а иглите за шиење, скалпелите и пилите, се користат 
во оперативните  активности, одделите за патологија 
и хоспиталните оддели(бричење).
Националната комисија на Словенија за спречување 
на болничките заразни инфективни болести 
припеми Стручна база за припрема на Програма  
совладување и спречување на болнички зарази. Во 
единаесеттото поглавие се зборува за заштита на 
здравствените работници и другите работници во 
здравството.
1.1. Работници и соработници во здравство
Здравствените работници(вработените и/или 
гости со здравствено одбразование, студенти  и 
ученици на здравствените школи);Здравствени 
соработници (нездравствен персонал, кој може да 
дојде во контакт со пациентите, со нивните телесни 
течности, излачевини и измет, како и со околината 
на пациентот). Други вработени во здравство 
(вработени кај кои ризикот од инфекции е многу мал, 
пр. вработени во администрација,на одржување). 
Повтореното изложување на здравстените 
работници, соработници и другите вработени во 
здравство го зголемува ризикот од повреди со оштри 
предмети и можноста за инфекции. За да се спречи 
инфекција на вработените во здравството и пренос 
на инфекции на пациентите, потребно е да се 
намали ризикот на што пониско ниво и со помош на 
едукација да се спречат различни инциденти.(Zafare 
et al.,2008). Инцидент е парентерална изложеност на 
здравствениот персонал на инфекција пренослива 
со крв-преносливи вируси пред се ХИВ(хуман 
вирус на имунодефициенција), ХБВ(хепатитис Б), 
ХЦВ(хепатитис Ц).Ризикот од повреда настапува при 
перкутана повреда со оштри предмет, при излевање 
на крв или телесни течности, кои се потенцијално 
заразни или при изложување на слузницата на 
аеросол, крв или други телесни течности кои се 
потенцијално заразни и би можеле да содржат ХБВ, 
ХЦВ или ХИВ.  Инцидент е убод, рез, при што се 
користат контаминирани оштри предмети (игла, 
скалпел, ланцети...)За инциденти зборуваме и кога 
се излива крв или телесна течност на повредена 
кожа на персоналот(огреботини, дерматитиси), 
или кога поголеми површини на нормална кожа 
или служница (пред се очна) се изложени со крв , 
или потенцијално заразно ткиво, телесни течности. 
(Национална комисија за совладување на болнички 
инфекции 2009, 11/1).
1.2. Ракување со остри предмети во болница
Острите предмети во болниците се користат на 
сите оддели и единици кои спаѓаат во областа на 
медицината и здравствената и примарната нега, 
освен на подрачјето на физиотерапија и работна 
терапија.  

Персоналот, кој при работа доаѓа во непосреден 
допир со остри предмети се дипломирани 
медицински сестри,  лекари,  здравствени техничари,  
лабораториски работници. Нивното неправилно 
складирање како отпадоци, претставува ризик 
за повреда и инфекција на работниците кои ги 
транспортираат. Тука спаѓаат и лицата кои работат 
со валканиот веш, кујнските помошници кои работат 
со валкани садови, и кога тие се враќаат на одделите.  
Ризикот за повреда постои и кај физиотерапевтите  
кои работат физиотерапија на хоспитализираните 
пациенти на одделот.  
1.3. Директиви на Европската унија за заштита 
на здравствените работници. Во рамките на 
Европскиот парламент е издадена директива  
2000/54/EC, како дополнување на Резолуцијата 
за заштита на европските здравствени работници 
од инфекции со оштри предмети. Таа опфаќа 
минимални барања кои мораат да бидат исполнети 
за спречување на инфекции меѓу здравствените 
работници.  Барањата содржат оценка на ризикот, 
информирање, и оспособување на работниците и 
нивните претпоставени.

Главните точки на Директива  2000/54/EC опфаќаат:
• проценка на ризикот,
• употреба на игли и други оштри предмети кои 

се опремени со заштитни механизми, за да се 
спречи случајна инфекција

• забрана за повторно користење на игли после 
употреба(најголем ризик на инфекции),

• одредбите и извршувањето на заштитните 
мерки за употреба и рециклажа на иглите и 
други оштри предмети и инфициран материјал

• едукација на загрозените лица,
• формирање на регистер на повреди со оштри 

инфицирани предмети во здравство (Čopi Črne, 
et al., 2009).

Вработените кои спроведуваат здравствена нега во 
текот на својата работа се среќаваат со пациенти кои 
имаат различни болести.Посебно внимание треба да 
се посвети на пациентите за кои знаеме дека имаат 
преку крв преносливи болести. Дваеесет различни 
патогени микроорганизми можат да се пренесат со 
крв, вклучително и ХБВ, ХЦВи ХИВ. Ако дојде до 
несакан инцидент со убод со игла, потребно е да се 
постати по протокол. Во тој случај за повредениот 
пациент, при спроведување на здравствена нега, 
периодот од земањето на крв до наодите може да 
биде многу стресен. Вакви несакани инциденти 
можат  да му го променат  животот на работникот.

1.4. Фактори на ризик кои влијаат врз повредите
Повредите со остри предмети се ризик за вработениот, 
за пациентот и за болницата. Затоа, многу е важно 
вработените да бидат свесни за важноста на правилно 
однесување со острите предмети, да знаат да се 
заштитат лично, своите соработници и пациентите. 
Пред сé, управата на болницата мора да се залага 
и да подржува безбедно работење, да овозможува 
редовни, периодични едукации за заштита на 
работа, да обезбедува соодветна заштитна опрема, да 
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го следи оптеретувањето на здравствениот персонал.  
При повреда со остар предмет, на вработените мора 
да им се обезбеди преглед и следење на здравствената 
состојба, поврзана со повредата, и да им се обезбеди 
надомест на личните примања, во случај на отсуство 
од работа.
Вработените кои доаѓаат во контакт со остри 
предмети, мора да бидат едуцирани за  стандардите 
и упатствата за безбедно работење со остри 
предмети, кои мора да ги почитуваат и применуваат 
во нивната работа. Затоа, неопходно е постојано да 
се поттикнуваат вработените на стручна и безбедна 
работа. При можни повреди, потребно е да се 
подготви јасен протокол за пријава и мерки, кои 
вработените ќе можат да ги применуваат. Фактори 
на ризик, кои влијаат на повредите со остри предмети 
се:
- едукација на здравствените работници,
- придржување на општите безбедносни мерки при 
работа со остри предмети,
- вакцинацијата и хемопрофилакса,
- мерки при несреќа и пријавување на повредите,
- извршување надзор врз здравствената состојба на 
поединци, кои во својата работа доаѓаат во контакт 
со остри предмети.
1.5. Пријавување на повредите со остри предмети
Целта на пријавување на повредите со остри 
предмети е во прв ред оценка на степенот на ризик од 
инфекција и спроведување на мерки за спречување 
на можноста од инфекција на повредениот. Ризикот 
од инфекција, при повреда со остар предмет, може да 
биде висок, умерен, мал или незначителен. Ризикот 
од инфекција е висок во случај на длабока повреда 
или при директен контакт со концентриран вирус. 
Умерен ризик постои во случај на видливо крварење 
при пункција или инцизија со остар предмет, а 
мал ризик има во случај на површна повреда, без 
крварење. За занемарлив ризик се зборува, кога се 
работи за повреда со остар предмет, кој што не е 
видливо крвав. (Национална комисија за справување 
со болнички инфекции, 2009)
Целта на пријавувањето на повредите со остри 
предмети е намалување на ризикот од такви 
повреди, при што е потребно претходно да се добијат 
информации за бројот на повредите, видот на остриот 
предмет, постапките и зафатите при кои се случила 
повреда, како и други можни влијателни фактори. 
Врз основа на собраните информации, можно е да 
се проучуваат причините за повреди, да се воведат  
неопходните заштитни механизми или да се смени 
одредена постапка во работењето. Секоја болници и 
другите здравствени институции, мораат да имаат 
внатрешни упатства за работа со остри предмети. 
Овие упатства вклучуваат и инструкции за ракување 
со отпадни остри предмети. Овие инструкции се 
дел од Планот за управување со отпадот, во кој се 
определени видовите на отпад што се создава во 
институцијата, изворот за настанување на одреден 
отпад, начинот на складирање и транспорт. 
1.6. Собирање на отпадни остри предмети
Отпадните остри предмети се собираат на местото 
на настанување, во наменски садови со жолта 
боја (собирници за остри предмети) со различни 

волумени. Во овие собирници се собираат 
инфективни и неинфективни остри предмети. 
Комисијата за контрола на инфекциите,  сите остри 
предмети во здравствената дејност во болниците ги 
смета за инфективни, и така се однесува со нив. 
Амбалажата за собирање на остри предмети мора 
да биде отпорна на остри предмети, при нормални 
услови на нивна употреба, и да може да се затвора, 
без можност за отворање и паѓање на содржината, 
при пренос или транспорт. Собирниците се полнат 
до  2/3 од волуменот и добро и сигурно се затвораат. 
Собирниците за остри предмети се означени со 
етикета, од која јасно се гледа за каков отпад станува 
збор и каде и кога настанал.  
1.7. Привремено складирање на отпадни остри 
предмети 
До транспортот, кој што се одвива три пати на 
ден, собирниците со отпадни остри предмети, 
се чуваат во посебни простории на одделот и 
единицата. Привремено се складираат во контејнер 
во надворешна депонија. Контејнерот е заклучен, 
со јасно означена содржина. Инфективниот 
отпад кој бара посебна ракување, се предава на 
овластен собирач на таков отпад.  Предавањето на 
инфективниот отпад се врши еднаш месечно.
Целта на ова истражување беше да се дознае и 
прикаже познавањето и свесноста на вработените 
во Општата болница во словенечкиот регионот на 
Корушка, за безбедноста на сопствената заштита 
при работа, можноста за инфекција, познавање 
на ризиците и заштитните мерки при ракување со 
остри предмети.

2.  МЕТОДИ 
Користевме квантитативни методи на истражување. 
Исто така користевме случаен, репрезентативен 
примерок. Поделени беа  500 прашалници, од кои 
можевме да анализираме 346. Студијата вклучува 
60 мажи (17%) и 276 жени (80%). Прашалникот, 
кој е користен направен е врз основа на читање 
литература, личното искуство и потребите на 
истражувачите. Прашалникот се состоеше од 30 
затворени прашања и три прашања кои не се 
нумерирани, и истиот  е составен од четири дела: 
Мерки на претпазливост на ризиците; Извештај за 
повредата; Работни методи и алатки; Вакцинација и 
заштита. Податоците се собрани со помош на метод 
на анализа, со користење на болнички податоци, 
пријавување на случаи на повреда од остри 
предмети и методи на набљудување. Студијата беше 
спроведена во Општа болница Градец во 2013 год. 
во месец декември. За обработката на податоците 
користевме  статистичката програма SPSS -19,0.

3. РЕЗУЛТАТИ
    
ПРВ ДЕЛ:
3.1 Анализа на документацијата за пријавени 
повреди со остри предмети во болница
Во општата болница во словенечкиот регионот 
на Корушка, се собираат пријави за повредените 
со остри предмети на две места. Пријавите за 
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повредените со стерилни остри предмети ги собира 
помошникот-директор за медицински сестри и 
акушерки, која собира и пријави за други инциденти. 
Пријавите за повредите при користени остри 
предмети, во кои постои ризик од инфекција ги 
собира лекарот кој работи во одделот за инфекции, а 
која е и претседател на Комисијата за управување со 
болнички инфекции.
Бројот на пријавени од повреди со остри предмети е 
во пораст, како што се повредите со користени остри 
предмети, и оние со стерилни остри предмети. Број 
на пријавени, кои се повредени со користени остри 
предмети, во просек е речиси четири пати повисока 
од повредените со остри стерилни предмети, за 2011 
година.
Најмногу пријавени биле странски дипломирани 
медицински сестри и медицински техничари. 
Причина за тоа е најверојатно поради нивната 
поголема изложеност одошто кај другите профили. 
За загрижување е зголемувањето на бројот на 
пријавени повреди, особено кај здравствените 
техничари, што исто така може да биде показател на 
поголема оптовареност на здравствениот персонал. 
Би ги споменале и пријавите за повредите на лекарите 
во 2011 година. Од податоците за повредените, 
ние забележавме дека од седум повредени лекари, 
кои имале пријава за повреда, пет од нив биле 
приправници и специјализанти. Ние веруваме дека 
ова се должи на нивната поголема свест за важноста 
на пријавувањето на повредите.
Во детална анализа на пријавите за повредите 
дознавме дека дознавме дека од вкупно 19 
пријавени повреди со остар предмет, поради што 
постои ризик од инфекција, осум повреди (42%) се 
случиле во операционите сали, пет повреди (26%) 
во болничките одделенија, три повреди (16%) во 
амбулантско поликлиничките оддели, и по една 
повреда (5%) во ходниците, во лабораториите и во 
централната стерилизација. Повредите со остар 
предмет во ходниците се случиле кај вработените 
при чистење и транспорт на отпадот, бидејќи иглите 
биле неправилно складирани. Дури во шест случаи 
(31%) од повредените лица сами не користеле остри 
предмети.
3.2 Постапување при критичните настани
Да се изврши проценка на ризикот преку анализа 
од врвот надолу (top down), ние го разработивме 
следново сценарио: Во болницата во 2010 година 
биле пријавени 16 повредени лица со остри предмети 
, што е повеќе одошто во 2009 година (13 пријавени) 
и во 2008 година (12 пријавени). Резултатите од 
истражувањето (интерни податоци на  болницата), 
кои беа реализирани од страна на надворешни 
извршители, во септември 2011  година, покажа дека 
50 % од повредените лица поради различни причини 
не се пријавени, 45 % по користење на иглите ги 
заштититуваат со капаче, иако тоа е забрането од 
безбедносни причини; 22 % од луѓето не се свесни 
за улогата на вакцинацијата против хепатитис 
Б, болницата не користела игли со заштитен 
механизам, освен при спроведување  на процедури 
за дијализа, кај пациенти со потврдени инфекции, 
кои се пренесуваат преку крв, или кај пациенти на 

дијализа во акутна фаза, чии крвни статус се уште 
не е познат.
Од горе наведените факти, јасно е дека бројот 
на повреди со остар предмет се зголемува, а со 
тоа и можноста за инфекција и повреди. Покрај 
тоа начинот на постапување кој се применува од 
страна на вработените лица, ги зголемува шансите 
за повреди со остар предмет. Проценивме, дека 
повредите со остри предмети се повеќе се возможни, 
а последиците ги нагласивме како критични.
    
ВТОР  ДЕЛ:
3.2 Резултати од анкетата
Анализиравме само 346 испитаници. Во 
истражувањето учествуваа 60 мажи (17%), и жени 
276 лица (80%). Најголем дел од испитаниците 
биле медицински сестри со средна стручна спрема 
и здравствен техничар (SMS/З.Т.) 108 лица (31%), 
потоа 64 (19%) дипломирани медицински сестри, 
дипломирана акушерка и дипломирани здравствени 
работници. Анкетниот прашалник го пополниле 
59 (17%) лекари, 31 (9%) од нехируршките дејности 
и 28 (8%) од хируршките дејности. Анкетата ја 
пополниле исто така 43 (12%) чистачи и транспортни 
работници, 16 (5%) лабораториски работници, 13 
(4%) медицински сестри кои работат во операциони 
сали, 11 (3%) физиотерапевти, 5 (1,4 %) медицински 
сестри –анестетичари и 4 лица (1,1%) вработени во 
кујна.
Во делот од анкетата “нема податоци, друго” 23 
лица (7%), ги сврстивме оние кои не се изјасниле за 
звањето, меѓу нив се и 5 дипломирани радиолошки 
инженери, кои во делот за звањето не се изјасниле, но 
своето звање го навеле во делот коментари. Најголем 
дел од испитаниците 237 лица (69.9%) најсилно се 
сложуваат со тврдењето дека добро се запознати 
со причините за повредите со остри предмети, 
понатаму 95 (28%) од испитаниците се сложуваат со 
тоа тврдење и само. 7 (2,1%) од нив потврдиле дека 
делумично се сложуваат со тоа тврдење, а никој не 
одговорил дека не се сложува.
Добиените податоци укажуваат дека испитаниците ги 
познаваат ризиците за повредите со остри предмети, 
ги познаваат стандардните мерки на безбедноста и 
најголемите повреди ги пријавуваат. Резултатите 
зборуваат за околу 97 повреди во 63 случаи, со голем 
број на регистрирани повреди во болница 37 (75%), 
секогаш или воглавно при наместување на капачето 
на користените игли. Бројот на повреди меѓу лицата 
кои не пријавиле повреда е најчесто поради цената 
од покомплицираното спроведување на процесот 
и е повисока од половина (55% ), од оние кои биле 
повредени последната година, со остри предмети.

4. ДИСКУСИЈА
Резултатите од истражувањето покажаа дека 
повеќето испитаници сметаат дека знаеле за 
ризиците и заштитните мерки, тие исто така ги 
познаваат стандардни мерки за спречување на 
повреди со остри предмети (како што е потврдено 
со анализата на резултатите од анкетата, која беше 
спроведена во истата болница, во септември 2010 
година), што подоцна во истражувањето делумно 
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истото го демантираат. Дури 74 % од испитаниците 
одговориле дека всушност врз иглата после употреба 
ставаат капаче, а со тоа се зголемува ризикот од 
повреди. Една студија во истата болница, спроведена 
во септември 2010 година анализира дека 45% од 
испитаниците ставаат капаче на користени игли, 
што е голем ризик за повреди. Директивата 2000/54/
EC забранува повторно покривање на иглата после 
употреба, бидејќи претставува најголем ризик за 
инфекција (Čopi Črne et al., 2009). Затоа, можеме 
да кажеме дека испитаниците се во заблуда кога 
тврдат дека знаат за ризиците, како и за тоа дека 
во нвната работа ги почитуваат стандардните 
мерки за спречување на повреда. Причина за 
таквата постапка веројатно се крие во недостигот 
на обука на персоналот во врска со безбедноста 
на работното место. Делот од испитаниците кои 
никогаш не ставаат капаче на употребените игли, 
во нашето истражување биле 11,1 % во анкетата од 
септември 2010 година (12,7%). Ставањето капа на 
иглата е причина за 10% до 25 % од повредите со 
остри предмети, а по забраната, таквите повреди 
изнесуваат 5% (NIOSH, 1999).
Исто така интересно е дека интензитетот на 
одговорите на следните прашање се намалува. Со 
тврдењето за добро познавање на стандардните 
заштитни мерки силно се согласуваат 55,1% од 
испитаниците, тврдат дека оваа мерка се почитува 
околу 53,4% од испитаниците, сепак, нивното 
познавање на процедурата за пријавување, како многу 
добро оценета е само кај 47,5% од испитаниците. Ако 
се спореди групата на вработени, ризиците најдобро 
ги знаат лекарите, за стандарните заштитни мерки, 
малку подобро од останатите запознаени се лекарите 
и медицинските сестри, додека медицинските сестри 
во најголем процент ги почитуваат. Интересен е 
податокот дека со постапката за пријавување на 
повредите најслабо се запознати лекарите, а само 40 
% навистина се согласуваат со неа.
Како вработените да пријават повреди ?
Резултатите од истражувањето покажаа дека 
мнозинството од испитаниците пријавувале повреда 
(секогаш 68%, најмногу 24%). Ако ги споредиме 
резултатите со официјално пријавени повреди 
во болница, овие наоди не можат да се потврдат. 
Резултатите од истражувањето покажаа дека 63 лица 
(18% од испитаниците) во минатата година (2012) 
имале најмалку една повреда со остар предмет. 
Земајќи ги во предвид бројот на повреди кои им се 
случиле, можеме да кажеме дека имало 97. Со цел да 
се споредат бројот на службено пријавени повреди 
во болница, потребно е учеството на испитаниците 
што претставува 55% од учеството на лицата кај 
кои постои ризик од инфекција, да се прошири на 
целата популација. Значи можеме да кажеме дека тоа 
беше пресметано за целото население кое е во ризик 
за повреди, односно 140 повреди со остри предмети. 
Во однос на информациите дека од 140 повреди 
со остри предмети службено биле пријавени 37, 
што е 26%, можеме да кажеме дека резултатите 
од анкетата не соодветствуваат на реалноста. 
Причината е најверојатно во тоа што испитаниците 
се навистина убедени дека повредите ги пријавуваат, 

но во реалноста тие не се пријавуваат, односно, ги 
пријавуваат само тогаш кога нив им се чини дека тоа 
е  важно. Ако се претпостави дека 74% од повредите 
со остри предмети остануваат непријавени, тоа е во 
согласност со објавените резултатите од студиите 
кои покажуваат дека 40-75% од повредите остануваат 
непријавени. (Глобалната здравствена Ocupational 
Network 2005). За споредба напоменуваме, дека во 
58 болници во САД, кои се база за едукација (како 
и болницата во нашиот пример) , вклучени се во 
системот на известување повреда Epinet, просечниот 
број на повреди со остри предмети, пред примена на 
игли со заштитен механизам се движи до 40 повреди 
на 100 зафатени кревети  годишно, во нашиот пример 
службените пријави во болницата се помалку (19.5 на 
100 зафатени кревети), која е дури и помалку отколку 
во гореспоменатите американските болници после 
примена на со заштитен механизам. Општа болница 
во словенечкиот регионот на Корушка има просек од 
200 зафатени кревети, така што можат да се забележи 
дека бројот на повреди е околу 80. 
Претходно споменатите автори во истиот труд, 
исто така наведуваат дека мал број на повреди 
може да значи дека малиот број на повреди можат 
да значат слабо пријавување, што важи и во нашиот 
пример. Ако сакаме здравствениот персонал често 
да пријавува повреди кои нив им се случиле, тие 
мора да бидат подобро едуцирани за превенцијата, 
ризиците за повреди, промени во системот на 
пријавување и да се воведат и други мерки што ќе 
ги поттикне вработените да пријавуваат повреди со 
остри предмети. ((Perry et al., 2006)
При истражување на причините за непријавување 
на повредите, дознавме дека од 63 испитаници, 
повредите ( 52,73 % ) не пријавиле 29 лица, кои 
изјавиле дека во последната година се повредиле 
со остар предмет. Од сите луѓе кои изјавиле дека не 
пријавиле а повреди (18 луѓе), бидејќи постапката 
за пријавување е премногу сложена, дури 10 луѓе 
(55,56%) имале повреда во минатата година. Овие 
наоди укажуваат на тоа дека е неопходно да се 
провери постапката за пријавување на повреда и да 
ја направат поедноставна.
Во истражувањето, кое беше спроведено во Голема 
Британија, спроведена врз основа на анонимен 
прашалник (Elmiyeh et al., 2004) наведуваат дека 
во минатата година, 38% од испитаниците биле 
повредени со остри предмети и 51% од нив пријавиле 
повреда. Во болницата во нашиот случај, повреди 
што им се случило во последната година изнесува 63 
од 346 лица (18%), а пријавиле само 26%. Во нашиот 
пример, во анкетата било наведено помало учество 
на повредите, додека зачестеноста на пријавување 
на повреди е многу пониска. Резултатите добиени 
врз основа на анонимна анкета на Универзитетската 
болница во Германија, покажале дека 31,4 % од 
испитаниците изјавија дека имале најмалку една 
повреда со остар предмет во последната година 
(Wicker et al., 2008), која е повисока од резултатите во 
нашите истражувања. 
Во истото истражување исто така тие забележале 
дека тие би можеле да избегнат во просек 34 % 
од повредите, ако би биле користени игли со 
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заштитен механизам. Со оглед на тоа дека во општа 
болница каде што беше изведено истражувањето, 
игли со заштитен механизам се користат во ретки 
интервенции, ние имаме можност дополнително да 
го  намалиме бројот на реалните повреди. Бројни 
студии всушност покажале дека бројот на повреди со 
остар предмет, со воведување на заштитен механизам 
се намалил (Čopi Črne et al., 2009; Kolar, Gračer, 
2009). Но, не смееме да заборавиме на истовремено 
образование на здравствените работници и 
почитување на административните мерки.
Дали има разлика во повредите со остар предмет 
според титулата?
Споредба на повредата во врска со титулата, 
покажа дека минатата година немало повреди кај 
медицинските сестри во одделот за анестезија ниту 
кај физиотерапевтите. Резултатот е изненадувачки, 
особено во првата група, во која постои изложеност, 
но одговор дале многу малку претставници на 
титули (5 лица). Поголем дел од повредите (> 20 
%)  се појавува во следниве професии: лекар во 
хируршките гранки, хируршка медицинска сестра 
и медицинска сестра со средна стручна спрема, што 
е во согласност со нивната поголема изложеност. 
Резултатите од истражувањата покажаа дека не 
постојат значајни отстапувања, кога се споредуваат 
повредите кај лекарите со повредите на лицата кои 
спроведуваат здравствена нега, што го потврдува 
бројот на службените пријави за повредени во 
болница. 
Други студии покажуваат дека најчесто се 
повредуваат извршителите за здравствена нега на 
кои им се припишува највисок степен на ризик од 
повреди (Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
radu, 2008). Ако се спореди инциденца во нашата 
студија, се покажа дека во 2013 година се повредиле 
скоро една четвртина (24,2%) од оние кои работат во 
хируршките дејности, како и една шестина (17,6%) 
од вработените во други дејности. Во овој пример 
разликата е очекувана, заради поголемиот ризик 
на изложениот персонал во хируршките дејности, 
иако во однос на резултатите од пресметката на 
релативниот ризик, не можеме да тврдиме дека 
постои статистичка значајна разлика. Поголем дел од 
повреди на лица во хируршките дејности, може да се 
најде во студиите и на други автори. Исто така беше 
интересно да се забележи дека постарите работници 
(на возраст од 50 и повеќе години) во 2013 година, 
почесто се повредиле. Пресметката на релативниот 
ризик не покажал значително отстапување од 
групите со најмалку повреди (30-39 години).
Каква е заштитата на вработените во врска со 
инфекциите?
Во нашето истражување ги прашавме испитаниците 
за состојбата во врска со вакцинација, дека против  ХБВ 
целосно или нецелосно се вакцинирани се изјасниле 
87%, а 8% не знаат за својата состојба на вакцинација. 
Ако ја споредиме имунизација против ХБВ со другите 
студии (Beekmann, Henderson, 2005), можеме да 
кажеме дека е доста ниска, како и во другите студии, 
каде изнесува 96,3%. Во врска со информациите дека 
4% од испитаниците во нашата анкета тврдат дека 
не биле вакцинирани против вирусот на хепатит Б, 

и претпоставувајќи дека  претходно наведените 8 
% од вакцинираните, бидејќи вакцинација против 
ХБВ во Словенија е задолжитела за сите здравствени 
работници и други лица кај кои постои ризик 
за инфекција, тогаш можеме да се споредиме со 
резултатите на споменатите студии.
Речиси половина од испитаниците од нашето 
истражување не знаат дали има доволно ХБВ 
антитела, со оглед на тоа дека  другите автори (Cior-
lia, Zanetta, 2005; van der Sande e tal, 2007), укажуваат 
на тоа дека заштитата од ХБВ трае најмалку 15 години 
по вакцинацијата. Претпоставуваме дека барем 
повеќето од нив имаат доволен број на антитела - an-
ti-HBs. Нa прашањето за тестирање за инфекција со 
ХЦВ, една петтина од испитаниците (71.20%) изјавиле 
дека веќе се тестирани. На прашањето, дали ќе се 
тестирате ако тоа би го овозможил  работодавачот, 
скоро сите одговориле потврдно.

ЗАКЛУЧОК

Од истражувањето произлегува дека поголем број од 
анкетираните ги познаваат ризиците и заштитните 
мерки, повеќето сметаат дека се почитуваат 
стандардните мерки за спречување на повредите 
со остри предмети. И покрај изнесеното, скоро 75% 
одговориле дека по употреба на игла ставаат капаче, 
со што се зголемува ризикот за повреди.
Податоците покажуваат дека бројот на повреди 
наведени во анкетните прашалници не се совпаѓа 
со реалните пријави на повреди со остри предмети 
во болница, од што може да се заклучи дека 
анкетираните не ги пријавуваат повредите како што 
ги наведуваат во анкетата. Загрижува податокот  дека 
повеќе од половина испитаници кои се повредиле во 
последната година, повредата не ја пријавиле, затоа 
што сметаат дека постапката за пријава е сложена 
и затоа се наметнува размислувањето за  што 
поедноставни процедури за пријава на повреди. 
На основа на препораките на Советот на ЕУ 2010/32 за 
спроведување на рамковната спогодба за спречување 
на повреди со остри предмети во болниците и 
здравствениот сектор, потребно е во болниците да се 
пристапи кон спроведување на мерките за заштита 
од непотребни повреди. Меѓу нјважните мерки за 
поголема заштита на вработените потребно е да се 
истакне потребата од едукација на нововработените 
и студентите, како и континуирано едуцирање 
на вработените за начинот на употреба на остри 
предмети, ризиците при повреди и начинот за 
пријавување од повреди. Исто така потребно е 
воведување на предмети со заштитни механизми. 
После воведување на горе наведените мерки, 
потребно е да се изведе повторно истражување на 
основа на анкетен прашалник, со цел да се провери 
успешноста за нивна имплементација.
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АБСТРАКТ
Цел: Хуманиот папилома вирус (HPV) е вирус од семејството папилома. HPV инфекцијата, главно, 
се дијагностицира со молекуларни методи. Молекуларните дијагностички методи овозможуваат 
идентификација на многу високоризични типови на HPV, со цел за подобра дијагноза и третман на 
пациентките. 
Материјали и методи: Овој труд е изработен на Клиниката за Гинекологија и акушерство во Скопје, во 
Лабораторијата за молекуларна биологија. Во испитувањето се опфатени вкупно 14.229 примероци во 
период од пет години, од 2008 до 2012.
Резултати и дискусија: Резултатите покажуваат дека HPV16 е генотип кој најчесто се јавува во сите 
анализирани примероци. 
Заклучоци: Од анализираните податоци може да се заклучи дека  има значителен пораст на HPV инфекцијата 
со зголемување на хистопатолошкиот градус. Исклучително високиот процент на HPV инфекцијата во 
прекурсорните лезии на цервиксот, особено кај тешката дисплазија и кај Ca in situ кој е забележан во ова 
истражување корелира со податоците дадени во претходно објавените студии. Резултатите ја оправдуваат 
потребата за вклучување на HPV анализата како примарна скрининг метода и како додаток на цитолошката 
анализа. 
Клучни зборови: HPV, молекуларни методи, PCR техника

ВОВЕД
Хуман Папилома Вирусите припаѓаат на фамилијата 
Papillomaviridae.Досега се идентификувани околу 
120 различни типови на HPV вируси2,3. Хуман 
папилома вирусите (HPV) предизвикуваат инфекција 
која ги зафаќа кожата и слузниците по телото1.За 
детекција на HPV вирусот во биолошките примероци 
како и за дијагностицирање на HPV инфекцијата 
најчесто се применуваат молекуларни методи кои 
се темелат на PCR технологија (полимеразно врижна 
реакција), PCR во реално време, хибридизација 
на нуклеински киселини како и технологија со 
микрочипови5.HPV тестирањето служи не само за 
утврдување на постоење на HPV, туку и типизација 
односно утврдување на типот на вирусот доколку е 
присутен во материјалот кој се испитува, со цел за 
воспоставување на подобра дијагноза и превенција 
на цервикалниот карцином.
Во зависност од способноста за индукција на малигна 
трансформација HPV вирусите се поделени во две 
групи и тоа: ниско-ризични типови на HPV (6, 11, 
40, 41, 43, 44, 54,55, 61, 70, 72, 81 и други) и високо-
ризични типови на HPV, како што се: 16, 18, 31, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 и други.
Papillomaviridae e стара таксономска фамилија на 
DNA вируси без обвивка. Тоа се мали двоверижни 
DNA вируси со дијаметар од 55 nm, со геном од 
околу 8000 базни парови, сместен во икозоедарски 
капсид, изграден од два структурни протеини (major 
и minor) кои формираат 72 капсомери4. 

ЦЕЛИ
Целта на ова истражување е да ја утврдиме 
застапеноста на Хуман папилома вирусот (HPV) во 
Република Македонија со примена на молекуларни 
методи за детекција и типизација на HPV вирусот, да ја 
испитаме поврзаноста на HPV инфекцијата односно 
неговата корелација со појавата на цервикалниот 
карцином кај жени на возраст под 45 години и да 
се утврди значењето на дијагностицирањето на 
цервикалниот карцином.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 
Овој труд е изработен на Клиниката за Гинекологија 
и акушерство во Скопје, во Лабораторијата за 
молекуларна биологија.Во испитувањето се 
опфатени вкупно 14.229 примероци во период од 
пет години, од 2008.до 2012.
Собирани се податоци од обработени цервикални 
брисеви од жени под 45 години анализирани со 
методите за екстракција на дезоксирибонуклеинската 
киселина (DNA) од примерокот, полимеразна 
верижна реакција (PCR) и електрофореза на агарозен 
гел. Примероците од цервикалните брисеви за HPV 
типизација се земаат во стерилни епрувети во кои 
има соодветен медиум (PBS Phosphate buffered saline). 
HPV скринигот во овој труд е базиран на три главни 
процеси: изолација на DNA, PCR амплификација на 
таргет DNA и детекција со гел електрофореза.
Eкстракцијата беше изведувана со мануелна техника 
со користење на AccuPrep® Genomic DNA Extrac-
tion Kit (Bioneer Corporation, Korea), во согласност 

ПРЕВЕНЦИЈА НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ  -  ТИПИЗАЦИЈА НА HPV 
ВИРУСОТ СО МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ
Слаѓана Арсова (1), Биљана Ѓорѓеска (2), Софија Петковска (2)
(1) Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје,  
(2) Факултет за медицински науки, УГД, Штип
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со упатствата на производителот.Китот се состои 
од комерцијални китови за изолација на DNA, кои 
содржат стаклени влакна, фиксирани во колонки и 
кои се врзуваат за DNA во присуство на хаотропни 
соли.На крај на постапката се врши елуција на DNA 
со соодветен пуфер.
Вирусната DNA беше 
амплифицирана со користење на 
комерцијални китови за скриниг 
на HPV, кои се базираат врз основа 
на DPO (Dual Priming Oligonucleo-
tide) технологија за мулитиплекс 
PCR амплификација на таргет 
DNA (Seegene Inc., Korea). Се 
приготвува појдовна смеса за PCR 
амплификацијата (Master mix for 
PCR). По мешањето на PCR Master 
mix-от, се пипетира потребниот 
волумен (17µl) од оваа смеса во 
секоја реакциска епрувета, а потоа во неа се додава 
претходно изолираната DNA (3µl) од примерокот.
Технички PCR амплификацијата се врши во 
специјални апарати означени како PCR-машини 
или термосајклери, на соодветен амплификациски 
програм.
PCR продуктите беа анализирани на агарозна гел 
електрофореза со користење на етидиум бромид.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Во овој труд се вклучени пациентки на возраст под 45 
години на Клиниката за Гинекологија и акушерство 
во Скопје, во лабораторијата за Молекуларна 
биологија во период од 2008-2012 година (5 години). Во 
овој период со соодветни молекуларни методи, како 
што се: методите за екстракција на дезоксирибону-
кле-инската киселина (DNA) од примерокот, 
полимеразна верижна реакција (Polymerase Chain 
Reaction – PCR) и електрофореза на агарозен гел 
биле анализирани вкупно 14229 примероци од кои 
HPV негативни биле 11584, а HPV позитивни 2645.

Слика 1.Процент на негативни наоди, позитивни 
наоди вкупно и процент на позитивни наоди по 
HPV типови во однос на вкупниот број испитани од 
2008 до 2012 година.

На графикот кој е претставен на слика 1.дадена е 
процентуалната застапеност на поедините типови 
на HPV кај жени на возраст под 45 години во однос на 
вкупниот број испитани примероци во период од пет 
години. Од вкупниот број на испитани примероци 
за овие пет години 81% се HPV негативни, а 19% се 
HPV позитивни. Според овие податоци највисок 
процент отпаѓа на HPV 16 со 8%, потоа HPV 31 со 
3% застапеност во однос на вкупниот број испитани 
примероци и со фреквенција од 0,4298 за HPV 16 и 
0,1383 за HPV 31 во однос на вкупниот број позитивни 
наоди. Во овој труд најниска фреквенција за овие 
пет години покажуваат HPV тип 53 со фреквенција 
од 0,0007 и HPV тип 51 со фреквенција од 0,0011 во 
однос на вкупниот број позитивни наоди.  
Вкупно за пет години анализирани се 1761 пациентка 
со различна цитолошка дијагноза (CIN 1, CIN 2, CIN 
3, Ca in situ). 
Слика 2. Графичко прикажување на бројот на 
пациенти по типови на HPV за кои се утврдени 
соодветни дијагнози од 2008 - 2012 година
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Кај испитаните пациентки со највисок процент се 
издвојува HPV 16, кој е детектиран кај 825 пациентки 
(46,9%) и најчесто се јавува кај пациентките со Ca in 
situ, односно кај 255 од 552 пациентки на кои им е 
дијагностициран Ca in situ. Високиот процент на HPV 
16, особено кај пациентките со CIN 3 и Ca in situ го 
издвојува овој тип од другите високоризични типови, 
како тип со најголем онкоген потенцијал. После него 
следи HPV 31 кој е најден кај 317 пациентки (18%). Во 
однос на вкупниот број дијагностицирани пациентки 
со најнизок процент од 18,7% е присутен низок степен 
на дисплазија (CIN 1), со постепено зголемување 
на 23,9% кај умерената дисплазија, достигнувајќи 
највисок процент кај тешката дисплазија 26,1% и кај 
пациентките со Ca in situ со 31,3%. Евидентно е дека 
HPV 16 и 31 се најчесто присутни инфекции во сите 
четири дијагнози  кај жени на возраст под 45 години. 
Од анализираните податоци може да се забележи 
дека  има значителен пораст на HPV инфекцијата 
со зголемување на хистопатолошкиот градус. 
Исклучително високиот процент на HPV 
инфекцијата во прекурсорните лезии на цервиксот, 
особено кај тешката дисплазија и кај Ca in situ 
кој е забележан во ова истражување корелира со 
податоците дадени во претходно објавените студии.

ЗАКЛУЧОК
Високата застапеност на HPV вирусот во 
Македонија како и високата инциденца на 
цервикалниот карцином укажува на фактот дека 
е потребно преземање на мерки за намалување 
на HPV инфецијата и смртноста од цервикалниот 
карцином. Резулатите од овој труд ја потврдуваат 
високата ризичност од инфекција со HPV 16, кој е 
со најголем онкоген потенцијал и значајно присутен 
кај пациентките со CIN 3 и Ca in situ. Од ова може 
да се потврди дека постои корелација помеѓу 
инфекцијата со високо ризичните видови на HPV и 
цервикалниот карцином. Може да се заклучи дека 
во дијагностицирањето на цервикалниот карцином 
главна улога има детектирањето и типизацијата 
на HPV вирусот, кој претставува ризик фактор за 
појавувањето на овој тип карцином. Методите за 
екстракција на дезоксирибонуклеинската киселина 
(DNA) од примерокот, полимеразна верижна 
реакција(PCR) и електрофореза на агарозен гел 
овозможуваат брзо детектирање на HPV вирусот и 
утврдување дали инфекцијата е предизвикана од 
високоризични генотипови на HPV. Резултатите 
од овој труд укажуваат на потреба од воведување 
примарен скрининг на HPV кај помладата женска 
популација во Р. Македонија. Со имплементацијата 
на молекуларните методи за генотипизација на 
HPV вирусот ќе се овозможи навремена и правилна 
селекција на пациентките со зголемен ризик за развој 
на прекурсорни лезии и цервикални карциноми. 
Навремено и точно детектирање е предуслов 
за  намалување на смртноста на пациентките со 
цервикален карцином.
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УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ВО ТРЕТМАНОТ НА БОЛНИ 
СО ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ИНСУЛТИ  ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 
Петра Лукаровска (1), Гордана Ристевска-Димитровска (2)
(1) Средно медицинско училиште, Прилеп
(2) Висока медицинска школа, Битола

1.ВОВЕД
Цереброваскуларните заболувања претставуваат 
поим кој ги опфаќа сите нарушувања на мозочната 
циркулација, настаната од било која причина. 
Со овој поим се опфатени и пореметувањата 
предизвикани од: механички, физички и други 
трауми,  пореметувања на општата циркулација, 
поради заболувања на други органи, односно 
системи, што  се одразува на нервниот  систем. 
Кога мозокот е лишен од крв, поради нарушена 
циркулација,  резултат на тоа е цереброваскуларен 
инсулт или удар. Тоа би значело дека инсултот, 
односно ударот предизвикува привремен или 
траен губиток на функцијата на мозочното ткиво, а 
резултат на тoa е неспособноста да се  изведе движење 
со левата, односно десната страна на телото, или 
било каква невролошка жаришна симптоматологија. 

Главни типови на цереброваскуларните заболувања, 
кои можат да се дефинираат кaкo мозочeн инсулт,  
на клинички план сe следните состојби:
         а) Церебрална тромбоза 
         б) Церебрална емболија 
         в) Церебрална хеморагија и 
         г)  Субарахноидална хеморагија 

Епидемиологија: Заболувањата на циркулаторниот 
систем вo современиот свет покажуваат постојана 
тенденција на зголемување и заземаат значајно место 
вo морбидитетот и морталитетот на популацијата, 
што претставува сериозен медицинско- 
епидемиолошки и социо-економски проблем.
Морталитетот на ЦВИ вo земјите на транзиција кaкo 
што е Република Македонија  е за 2,5 пати поголема 
од индустриализираните земји и претставува голем 
предизвик за целокупниот здравствен систем на 
нашата земја, за да се активираат сите механизми за 
превенција од оваа загрижувачка болест. 
Етиопатогенеза: Фактори на ризик во настанувањето 
на ЦВИ кои според Светската здравствена 
организација сe: хипертензија, шеќерна болест, 
болести на срцето, холестеринемија, промени 
на коагулацијата, пушење, дебелина, намалена 
активност, психички напрегнувања, старост, 
генетска оптеретеност.  

Клиничка слика: Церебралното заболување може 
да се јави во секоја доба на животот. Кај инсултите 
од различна етиологија и клиничката слика се 
разликува. Обично пациентите се жалат на чести 
главоболки, имаат чувство на вртоглавица стануваат 
поспани и ментално конфузни. 

КЛИНИЧКИТЕ ФОРМИ НА ВАСКУЛАРНИТЕ 
ПОРЕМЕТУВАЊA НА МОЗОКОТ се поделени во 
две групи и тоа: 
1. Исхемични пореметувања на Ц.Н.С.
          - транзиторна церебрална исхемија
          - транзиторна апоплексија 
2.Хеморагии
Транзиторна церебрална исхемија и транзиторна 
апоплексија
Етиологија: Транзиторна церебрална исхемија и 
транзиторна апоплексија најчесто се резултат на: 
спазми на артериските крвни садови, атероми во 
луменот на крвниот сад, намален крвен притисок, 
проток на крвта низ стеснет лумен на крвен сад, 
инфаркт на миокардот, трауматски или хируршки 
шок, хипертензија, aртериосклеротска хипертензија 
и др.
Клиничка слика: Исхемичните напади се јавуваат 
одненадеж без продромална симтоматологија, од 
чиста мира и траат од неколку секунди до неколку 
минути а понекогаш и до еден час во различни 
временски интервали на неколку дена, недели и 
години. Типот на жаришните симптоми ќе зависат 
од артеријата која е зафатена и зоната на мозокот 
која ја крвоснабдува. 
Тромбоза на церебралните артерии 
Етиологија: Артериосклероза, атером на крвните 
садови,  туберкулозен и сифилитичен артеритис, 
намален крвоток при инфаркт на миокардот. 
Клиничка слика: Се јавува најчесто вo средна и стара 
возраст, први симптоми во сон или непосредно по 
будење, свеста е очувана или лесно пореметена, 
понекогаш има и главоболка, можна е и кома сo 
хемиплегија, хемианестезија, хемианопсија, моторна 
и сензорна афазија, генерализирани епи напади.
Емболија на церебралните артерии 
Под емболија на церебралните артерии се 
подразбира зачепување на луменот на крвниот сад 
со емболус кој е донесен со крвотокот.
Етиологија: тромб, тешка митрална стеноза, 
инфаркт на миокардот, endokarditis, пароксизмална 
тахикардија, капки маст во крвотокот при тешки 
фрактури, воздух во крвта после артефициален 
абортус.
Клиничка слика: Се јавува во помлада возраст 
нагло за неколку секунди или до една минута, без 
продромална симптоматологија, започнува во секое 
време било дење или ноќе, најчесто со очувана 
свест, главоболка, eпи напади, ликворот е нормален, 
хемиплегија, пореметување во сензибилитетот, 
афазија. Прогнозата не е розова и смртноста е многу 
висока.
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Haemorrhagia cerebri 
Етиологија: Се јавува кај личности со покачен 
крвен притисок, особено при физичко и психичко 
напрегнување, хеморагија можат да дадат 
аневризми на крвните садови, ангиоми, капиларни 
малформации и спазми на крвните садови кои 
го оштетуваат ѕидот и ствараат услови за негова 
руптура.
Клиничка слика: Се јавува најчесто во шестата 
деценија поради хипертензија и артериосклероза, 
ангиом или аневризма. Мажите почесто заболуваат од 
жените, настанува нагло без продромални симптоми, 
во будна состојба и секогаш при дополнителен 
физички и психички напор, главоболка, повраќање, 
заматеност во главата, укочен врат, пречки во 
дишењето и многу брзо болниот запаѓа во кома. 
Жаришните симптоми зависат од локализација на 
крварењето. 
Haemorrhagia subarahnoidalis
Субарахноидалната хеморагија претставува продор 
на крвта во субарахноидалниот простор и се 
јавува нагло со многу јака главоболка, повраќање, 
менингеални знаци, промена на свеста и шокова 
состојба. Најчесто е резултат на руптурирање на 
аневризма или руптура на ангиом. 

2.ЦЕЛ НА ТРУДОТ             
Целта на изработката на овој труд е да се испита 
застапеноста на цереброваскуларните болести во 
општина Прилеп за период од 2004 /2005 година.Исто 
така да сe предложат мерки за превенирање, третман 
и негување на болните со цереброваскуларни 
болести од сестрински аспект спрема условите и 
приликите во кои луѓето живеат во општина Прилеп.

 3.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА  
 Испитувањето е реализирано во Ј.З.У. Општа болница 
Прилеп. При изработка на овој труд користени 
се следните извори на податоци: Дневниците за 
хоспитализација од одделението за Невропсихијатрија 
при Општа болница Прилеп. Податоците се замени 
по пат на прашалник (име и презиме, година на 
раѓање, пол и тип на цереброваскуларната болест). 
Резултатите се анализирани од аспект на: типот на 
цереброваскуларната болест, пол, возраст, место на 
живеење. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Испитувањето е извршено на територија на општина 
Прилеп и се однесува на: цереброваскуларен 
инфаркт, транзиторна исхемична атака, 
интрацеребрално крварење. Резултатите  
произлегуваат од обработените материјали за сите 
заболени лица од горенаведените ЦВИ за период 
2004 и 2005 година.                        

Во графикон бр.1 се прикажани резултатите за сите 
хоспитализирани од  CV болести за периодот  2004-
2005г.

Од добиените резултати се уочува пад на бројот 
на случаите со ЦВИ лекувани амбулантски, додека 
има нагол пораст на случаите со интрацеребрални 
крварења и транзиторна исхемична атака лекувани 
амбулантски. 

Од добиените резултати се уочува пораст на бројот 
на ЦВИ болести во општина Прилеп за период 
2004/2005  година кои резултати одговаараат на 
светските показатели за пораст на бројот на заболени 
од овие болести. 
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Во 2004 година од ЦВ болести во општина Прилеп 
еднакво се застапени двата пола: 50% мажи и 50% 
жени. Не постои никаква полова разлика. 

Во 2005 год од ЦВ болести се зафатени 130 мажи или 
51% и 129 жени или 49% што значи и во 2004 и 2005 
год.овие болести се подеднакво застапени кај двата 
пола. 

 

Од анализата направена според возраста на болните 
се уочува дека ЦВИ за период 2004/2005 година се 
јавува најчесто во период измеѓу 65-74 години и 

над 74 години што се поврзува со фактот дека во 
таа возраст најчести причини за нивна појава се 
артериосклеротичните промени и настанувањето на 
тромбоза на церебралните артерии                          
ИЦХ се јавува најчесто во шестата деценија во 
период од 2004/2005 година поради хипертензија и 
артериосклероза на крвните садови на мозокот,додека 
во помладите години е помалку застапена.
2004/2005 година се јавува најчесто во период измеѓу 
55-64 години што се поврзува со фактот дека во таа 
возраст се резултат на спазми на крвните садови, 
атероми на крвниот сад што го стеснуваат и појава 
на исхемија на мозочното ткиво.
Од овие заболувања во општина Прилеп во период  
од 2004/2005 година на возраст до 34 години за среќа 
нема ни еден случај.

Анализираќи ги графиконите за 2004 и 2005 година 
доаѓаме до сознанија дека најзастапена категорија 
на занимања се пензионерите што се совпаѓа со 
фактот дека и по возраст најзастапена беше шестата 
деценија од животот.
За 2004 година  од ИЦХ најзастапена категорија на 
занимање се невработените и тоа укажува на фактот 
дека стресните ситуации, нервоза се причина за овие 
заболувања. 
 

Анализирајќи ги резултатите од графиконите 
доаѓаме до сознанија дека луѓето што живеат во 
градот заради побрзиот начин на живот, начин на 
исхрана, стресни ситуации се поваќе изложени на 
овие болести. 
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5. ЗАКЛУЧОК

1. ЦВИ се едни од главните причини за високиот 
морталитет во вкупните цереброваскуларни 
заболувања,
2. ЦВИ се причинители на високиот инвалидитет во 
средните и старосните возрасти,
3. Нема битна разлика за нивната појава кај машкиот 
пол (50%) и кај женскиот пол (50%).
4. ЦВИ во општина Прилеп има тенденција на 
покачување што се забележува со бројот од 278 
болнички лекувани случаи во 2004 година и 332 
болнички лекувани случаи за 2005 година.
5. Церебралниот инфаркт доминира во севкупниот 
број на цереброваскуларни заболувања и тоа 168 
случаи во 2004 година и 176 случаи во 2005 година.
6. Интрацеребралните крварења се појавени во 
помал број и тоа 26 случаи во 2004 година и 34 случаи 
во 2005 година но и нивниот број расте.
7. Заболени со транзиторната исхемична атака се 
појавени во помал број со 17 случаи во 2004 година 
и 49 случаи во 2005 година нивниот број дупло се 
зголемува.
8. Од овие заболувања најзасегната е возраста од 65 
година па нагоре.
9. Овие заболувања се почести кај градската 
популација, во селската популација се во помал број.

6. ПРЕДЛОГ  МЕРКИ  

1. Добиените резултати се епидемиолошки податоци 
за ЦВИ во општина Прилеп врз основа на кои во 
иднина може да се направат поопширни студии во 
врска со факторите кои се причина за појавата на 
овие болести како што се: пушењето, употребата 
на алкохол, зголемувањето на телесната тежина и 
друго.

2. Постои потреба за одделување на невролошкиот 
дел од психијатрискиот и да се создаде современо 
опремен отсек за интензивна нега на болни со ЦВИ.
3. Формирање на посебни регистри и обрасци според 
законот за здравствена заштита на Р. Македонија 
во кои регистри ќе бидат опишани факторите 
на ризик, дијагностицирањето, лекувањето и 
рехабилитацијата на секој поединечен случај.
4. Запознавање на населението со последиците 
од артериската хипертензија, шеќерната болест, 
употребата  на алкохол, пушењето и други  
однесувања кои се штетни за човечкиот организам.
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