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В

о 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.

МАКЕДОНСКО СЕСТРИНСТВО
Излегува два пати годишно.

MACEDONIAN JOURNAL OF NURSING
Two editions per year

Издавачи:
Висока медицинска школа Битола - Универзитет Св.
Климент Охридски Битола
Фондација „Д-р Димитар Котевски“ - Битола
Хуманитарно здружение на медицинските сестри,
техничари и акушерки „12 Мај“ - Битола

Publishers:
Higher Medical School Bitola - University St. Kliment Ohridski
Bitola
Foundation „ D-r. Dimitar Kotevski“ - Bitola
Humanitarian association of nurses and midwifes „12 July“ Bitola

Претседател:
Д-р Димитар Котевски

Director of the publication:
Dimitar Kotevski, MD, PhD

Главен и одговорен уредник:
Проф. д-р Стојна Ристевска

Editor in-chief:
Prof. Stojna Ristevska, MD, PhD

Издавачки совет:
Д-р. Димитар Котевски - Македонија
Проф. д-р Стојна Ристевска - Македонија
Павлина Василева - Македонија
Пред. м-р. Гордана Ристевска-Димитровска - Македонија
Виш пред. д-р Изабела Филов - Македонија
Виш пред. д-р Домника Рајчановска - Македонија
Проф. д-р Петар Стефановски - Македонија
Проф. д-р Миле Миќуновиќ - Македонија
Проф. д-р Лилјана Милетиќ - Србија
Проф. д-р. Соња Тончева - Бугарија
Проф. Озгул Ерол - Турција
Проф. д-р Милица Железник - Словенија
Проф. д-р Дубравка Хорват - Хрватска
Радмила Бајовска - Македонија
Владо Николовски - Македонија
Проф. д-р Ленче Мирчевска - Македонија

Editorial Council:
Dimitar Kotevski, MD, PhD - (Macedonia)
Prof. Stojna Ristevska, MD, PhD - (Macedonia)
Lecturer Gordana Ristevska-Dimitrovska, MD, MSc - (Macedonia)
Senior Lecturer Izabela Filov, MD, PhD - (Macedonia)
Senior Lecturer Domnika Rajchanovska, MD, PhD - (Macedonia)
Pavlina Vasileva - (Macedonia)
Vlado Nikolovski, RN - (Macedonia)
Radmila Bajovska, RN - (Macedonia)
Prof. Petar Stefanovski, MD, PhD - (Macedonia)
Prof. Mile Mikunovikj, MD, PhD - (Macedonia)
Prof. Lenche Mirchevska, MD - (Macedonia)
Prof. Liljana Miletik - (Serbia)
Prof. Sonja Toncheva - (Bulgaria)
Prof. Ozgul Erol - (Turkey)
Prof. Milica Zheleznik - (Slovenia)
Prof. Dubravka Horvat - (Croatia)

Уредувачки одбор - редакција:
Пред. м-р. Гордана Ристевска-Димитровска
Виш пред. д-р Изабела Филов
Виш пред. д-р Домника Рајчановска
Добре Тодоровски
Владо Николовски
Радмила Бајовска
Мимоза Секуловска

Editors Board:
Lecturer Gordana Ristevska-Dimitrovska, MD, MSc
Senior Lecturer Izabela Filov, MD, PhD
Senior Lecturer Domnika Rajchanovska, MD, PhD
Dobre Todorovski
Vlado Nikolovski, RN
Radmila Bajovska, RN
Mimoza Sekulovska

Лектор
Виолета Јанушева

Lector
Violeta Janusheva

Технички секретар
Виолета Тодоровска

Technical Assistant
Violeta Todorovska

Седиште на Македонско сестринство:
Висока медицинска школа Битола
ул. Васко Каранѓелевски бб, 7000 Битола
Фондација „Д-р Димитар Котевски“
сметка број: 200002709473250
Стопанска банка а.д. Скопје
електронска пошта: makedonsko.sestrinstvo@gmail.com

Editorial Office:
Higher Medical School Bitola
Vasko Karangjelevski st. bb, 7000 Bitola, R. Macedonia
Bank account: 200002709473250
(Foundation “D-r. Dimitar Kotevski)
Stopanska banka a.d. Skopje
e-mail: makedonsko.sestrinstvo@gmail.com

Обработка и печат:
КС графика - Битола
Тираж: 500 примероци

Print:
KS graphics - Bitola
500 copies

Сите статии објавени во ова списание се заштитени со
авторски права. Материјалот објавен во ова списание не
смее да се употребува без претходна согласност на
издавачот.

All articles published in this journal are protected by copyright.
No material published in this journal may be reproduced or
stored without first obtaining permission from the publishers.

СОДРЖИНА:
1. Каква медицинска сестра треба да работи во клиничката болница
во Битола .................................................................................................................................... 4
2. Иницијатива за формирање на комора на здравствените работници
со средно, више и високо образование ................................................................................... 6
3. За потребата од повисок степен на едукација во сестринството
(за потребата од списанието „Македонско сестринство“) .................................................... 8
4. По повод 70 години офтамологија во Република Македонија
(Признание за д-р Димитар Котевски) .................................................................................... 11
5. Еразмус програмата во Вишата медицинска школа - Битола ............................................... 12
6. Студентска размена на Високата медицинска школа Битола и
европскатасестринска мрежа .................................................................................................. 13
7. Интернационална школа за студенти по сестринство .......................................................... 14
8. Најуспешна медицинска сестра студент за 2014 година ....................................................... 16
9. Најхумана медицинска сестра во пракса за 2014 година ...................................................... 18
10. Европска програма за територијална соработка Грција - ПЈР
Македонија 2007 - 2013 ............................................................................................................. 19
11. Меѓународна конференција „Добри регионални практики за
обезбедување холистички развој на предучилишни деца“ .................................................. 22
12. Ефектите на физикалната терапија врз функционалната способност и квалитетот
на животот кај пациентите со паркинсонова болест (M. Parcinson) .................................. 23
13. Проценка на квалитетот на животот кај пациенти по
цереброваскуларен инсулт ...................................................................................................... 27
14. Влијанието на терапевтската заедница во процесот на
закрепнување на лица со ментални растројства .................................................................... 30
15. Сестринската служба за деца со посебни потреби
- реалност и перспектива ......................................................................................................... 35
16. Марија Виолет (1859 – 1925) ................................................................................................. 42
17. Кодекс за етиката на медицинската сестра .......................................................................... 44

КОН НОВИОТ БРОЈ
Редакцијата не може да ги знае сите
награди по разни поводи и затоа очекуваме
од Вас, почитувани медицински сестри, со
свои прилози да се вклучите во содржините
на списанието.
Доколку постои интерес би се вовеле
и други рубрики како и рубриката „In
memoriam“.
Интересно е да се анкетира членството
по основ на сите дадени предлози.
Преку списанието ќе се остварува
соработка со Здруженијата на медицински
сестри и да се оствари поголема соработка
со Синдикатот за здравствена дејност.
Има предлог да се отвори и рубрика
Конечно Уредувачкиот совет на
списанието „Македонско сестринство“ се „Берза на трудот“ во која ќе се огласуваат
сложи да се печати новиот број за кој имаше потребите за привремено или трајно
долги дискусии за негова реализација, вработување на медицинските сестри во
јавните и приватни здравствени установи.
односно неговото финансирање.
Ве повикуваме на соработка.
Овој број донесува и неколку нови
содржини кои се во интерес на сите
медицински
сестрипретставување,
одржување на стручни собири, доделување
на високи признанија за својата работа
(благодарници, дипломи, плакети и др.).
Д-р Димитар Котевски
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КАКВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ТРЕБА ДА РАБОТИ ВО ОПШТИТЕ
И КЛИНИЧКИТЕ БОЛНИЦИ
Болниците во својот карактер и работа
се сложени работни организации. Тие покрај
својата намена да се грижат за здравјето на
болните лица истовремено мораат да се грижат
за усовршување на целиот медицински и друг
персонал и да се занимаваат со истражувачка
работа, а често пати и со едукативна настава.
Една од многуте алки во системот на
болницата е и работата на медицинската сестра
која треба да одговори на многу сложени
задачи, а при тоа да биде и сама задоволна.
Целта е да се постигне да се има таква сестра
која е сакана и почитувана од сите соработници
и болни. Во литературата се истакнува дека
медицинската сестра треба да биде: смирена,
чесна, стручна, омилена, стабилна, со љубов
кон својата работа. Медицинската
сестра
треба лесно да се приспособува на околината,
луѓето од сите возрасти на старост, професија
и социјална положба.
- да е заинтересирана и да ја сака својата
работа, да има желба да научи што повеќе и да
знае и истото најдобро да го примени.
- да ги проучува новите методи за работа,
со усовршување на своето знаење, како и тоа
да знае како да се снајде во критични – итни
состојби.
Во почетокот во Болницата работеа и
недоволно едуцирани сестри, кои успевале со
своето залагање да го надоместат недоволното
знаење.Тоа беа личности со курсеви, или лица
кои своето искуство го стекнале со служење
на воениот рок во санитарните чети и чесни
сестри.Заради ваквата состојба, сестринските
работи ги извршуваа болничари со нижо
образование.Подоцна, со отворањето на
средното медицинскоучилиште се увиде дека
медицинските сестри подобро и поуспешно
го водат работењето. Поради потребите на
работното место од медицинската сестра
се бараше повеќе знаење и за таа потреба
се отворија виши и високи медицински
школи. Повеќето од медицинските сестри

своето образование го продолжија на Вишата
медицинска школа, воедно извршувајќи ги
своите работни задачи и одвојувајќи од своето
слободно време.
Работата во Болницата бара посебно
школувани медицински сестри кои ќе знаат
навреме да ги забележат промените кај
болните и да имдадат соодветна помош. Затоа,
медицинската сестра мора да ги познава сите
процедури со болниот – имобилизација на
болните, патологијата на дишните органи,
ставање на катетри, надзор над инфузиите кај
болните и да знае како се одржуваат виталните
функции Исто така, треба да ги познава
реанимационите процедури од моментот
кога лекарот ќе го преземе пациентот. Исто
така, предлагаме изведување на семинари
за интензивна заштита во рок од три дена со
практична обука.
Изнесов некои свои мислења за тоа каква
медицинска сестра треба да имаме, но морам
да напоменам дека во битолската болница и
во други болнички установи има голем број
високостручно едуцирани сестри не само
како сестри во класична дисциплина туку и
во посложени медицински работи кои бараат
знаење и вештина.Овие знаења медицинските
сестри ги стекнале како резултат на нивното
залагање, пожртвуваност и работа за да можат
самостојно да се служат со нив за доброто на
болните.
- Медицинска сестра која завршила
средно медицинско образование, по успешно
завршениот приправнички стаж потребно е да
положи стручен испит, да добие сертификат за
работа како медицинска сестра, но, исто така,
и би се специјализирала на кое одделение ќе
работи. Моето размислување е да се најде
оптимално решение за тоа каква медицинска
сестра сакаме за работа и нашето барање
за едукација на медицинската сестра да го
доставиме до медицинските школи кои би ја
организирале наставата.
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На пример: вишата медицинска сестра
би вршела нега на одреден број болни и ќе се
грижи за работа во смени. Ќе врши контрола
над медицинските сестри во смената и ќе ја
оценува нивната работа: дали е соодветна
терапијата која е дадена спрема напатствијата,
контрола на храната за болните и сите други
работи во врска со обврските. Истовремено ќе
биде советничка на новитемлади сестри.
За да се стане сакана, ценета, доверлива
сестра која е почитувана од сите соработници
и болни, потребно е:
- Екипно работење,
- Соработка: лекар – сестра – пациент,
- Физички и психички напор,
- Емотивна зрелост и стручност,
- Континуирано едуцирање (стручноспецијалистички предавања за новини во
медицината и семинари за струката).
Како структура, профилот медицинска
сестра со средно, више и високо образование
во болничките установи е многу подобар во
однос на поранешните години, но сè уште не е
доволен, нити бројчано, нити стручно.
Работата на медицинската сестра е
динамична и разновидна, почнувајќи од
задолжителната нега на болните, мерење
на виталните функции, хемодинамички
параметри, делење терапија и присуство во
визити.Секоја сестра мора да биде упатена во
постапката за реанимација на болните.
Накратко, медицинската сестра треба
да имаискуство и (со искуство стекнато во
текот на работата) стекнати квалификации
за примена на сите научни и стручни методи
за негување на болните. При употреба на
медицинската техника во работењето ќе

дојде до израз стручната оспособеност, но и
коректниот однос со болните и останатиот
медицински персонал.
Од моралните карактеристики, кои
треба да ја красат медицинската сестра, пред
сè, се споменуваат: да биде полна со љубов и
приврзана кон својот повик, а особено да има
развиено внимание кон болните.
Добрата
медицинска
сестра
е
достоинствена и снаодлива, таа ќе има дарба
да ги забележи и најмалите проблем.Никогаш
не смее да искаже дека нема време и трпение
за болните, да биде верна на својата професија,
постојано да се збогатува со нови знаења и
систематско учење, да ја негува етиката кон
болните и медицинската тајна.
Иако работи во тешки морбидниуслови,
таа треба да негува истрајност и кроткост
на духот со суптилен однос на тактичност
и разбирање за сите постапки на болните.
Чувството за хуманост, должност и одговорност
ѝ наложуваат на медицинската сестра со своето
присуство и топлиот однос да влева доверба и
да покажува разбирање за сите луѓе кои имаат
болка и патила, а кои ѝ се доверени за негување.
Моето долгогодишно искуство во
работата во повеќе медицински установи ми
дозволува и како раководител да искажам
размислување дека за ваква медицинска
сестра, која е претставена во текстот потребни
се услови во кои медицинската сестра ќе биде
ценета спрема својата работа, како и зголемена
плата и адекватно униформирање, што е во
надлежност на Министерството за здравство и
раководството на здравствените установи.
прим. д-р Димитар Котевски

Меѓународна болница,
Бенгази - Либија. Главните
медицински сестри со
директорот на болницата
д-р Димитар Котевски во
нивните работни униформи
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ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМОРА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
СО СРЕДНО, ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

м-р Гордана Бешлиоска,
дипломирана медицинска сестра и магистер по здравствен менаџмент,
главна сестра на ГОБ „8 Септември“
„Медицинската сестра во нашата еден централен законски регистар на сите
земја е препознаена како самостојна во редовно вработени, невработени, волонтери,
сопствената работа и дојдени сме до со статус договор на дело и сите кои се во фаза
момент каде и Законот ја опишува како на дошколување. На тој начин, со тие бројки
носител на здравствената нега и составен ќе можеме да го предвидиме дефицитот и да
дел од здравствениот тим. Насекаде низ учествуваме во стратешкото планирање за
Европа медицинските сестри и останатите развојот на комплетниот здравствен систем
здравствени работници со средно, вишe и во државата.Во Р. Македонија не постои
високо образование се препознаени преку институција, не постои ниво во здравствениот
комори. Токму затоа сега е вистинскиот систем кадешто не сме дефицитни.
момент за едно вакво здружување.“
Таквото здружување ќе ни донесе
Имаме одлична база, а периодов и целосен увид во нашата професионална
една убава клима на развојни акциони работа во смисла на унапредување на
програми. Измените во законот ни даваат здравјето на пациентите, спречување на
добра основа сите здравствени работници да болестите, олеснување на маките во здравје
се соединиме во една единствена целина и да и болест и комуникација со потесното
формираме правен субјект. Се надевме дека семејство и околината на пациентот, и
тој правен субект ќе добие јавни овластувања следење на односот спрема здравствените
од Министерството за здравство и ќе биде работници со околината.
своевиден инструмент за спроведување на
Како носители на здравствената нега и
акционите планови.
како носители на голем дел од целата алка во
Целокупната фела на здравствените здравствениот процес со пациентите се создава
работници со средно, вишe и високо една огромна територија на дејствување на
образованиепреку здружувањето во правниот здравствените работници во многу насоки, во
субјект на комората ќе ги добие своите права, многу нивоа, во многу непосредности кадешто
односно комората ќе ги штити правата и е опфатено комплетно сè, во сите стадиуми, од
интересите на сите членови, а истовремено ќе здравственото воспитание, преку лекувањето,
бидат дефинирани и задолженијата, работните па сè до рехабилитацијата.
обврски на сите во нашето професионално
Досегашните здружувања во државата
опкружување.Сето тоа се постигнува преку биле исклучиво на ниво на здруженија каде
етичкиот кодекс кој неминовно е да биде што се здружувале физотерапевти, рентгенсработен за сите профили. Тоа е еден многу технолози, медицинскисестри... каде сè се
сензибилен документ кој треба децидно да базира на еден вид на едукација и стручни
ги опише сите професионални задолжувања оспособувања на самите членови. Таквите
и децидно да ги нагласи сите права и да ги здруженија немаат компетентност да ги
обележи интересите на сите здравствени заштитат правата и интересите на членовите.
работници во нивната дејност.
Токму, поради тие причини, се наметна
Централен регистар на здравствени потребата да се создаде едно правно тело во
работници
вид на здружение кое ќе се занимава токму со
Во овој момент во Р. Македонија не се знае таа проблематика.
и не е централно регистрирана точната бројка
Основните задачи на тоа здружение, на
на здравствените работници и соработници. таа комора, ќе бидат насочени најпрво кон
Едно од првите задолжувања на извршниот моменталните проблеми кои не се решени и
одбор на комората ќе биде да ги задолжи кои не придружуваат постојано во нашата
сите членови да се пребројат и да се создаде работа.
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Образование
Прво и основно е нашето образование
и начинот на којшто се образуваат нашите
профили. Во системот за образование се
предвидени програми кои секоја школа си
ги прифатила сама за себе и ние добиваме
кадар кој завршил по различни програми,
поради што подоцна се појавува проблем при
едукациите во клиничката пракса и доаѓањето
до ниво на професионалци. Ќе бараме
имплементација во образовниот процес и
комплетно менторство во клиничката пракса
на овој кадар бидејќи ние се сметаме за
најкомпетентни да ги едуцираме и обучуваме
сите идни наши колеги, и во примарното, во
секундарното и во терцијарното ниво.
Најболната точка би била високото
образование кај медицинските сестри,
каде има многу работи кои треба да се
испеглаат. Голем дел од систематизацијата и
колективните договори, кои се веќе донесени
и врз чија основа функционираат нашите
здравствени установи во примарното,
секундарното и терцијарното ниво, не ги
предвиделе медицинските сестри и другите
здравствени работници во делот на втор и
трет циклус на академски студии. Така се
јавува проблем во кој колективните договори
не ги предвидуваат образовните програми со
одредени коефициенти, а оттука произлегува
дека не ги предвидуваат и систематизациите
во здравствените институции. Би требало
малку повеќе да се поработи на стратегијата
за зголемување на професионализмот и
стручноста во здравствените институции.
Уште еден комплексен проблем за кој
комората ќе се залага е и неможноста да се
сертифицираат профилите на здравствени
работници кои се дообучуваат и доедуцираат
во текот на своето работење. Дури и да се
изнајде начин да добијат одреден сертификат,
тој никаде не фигурира, односно не се вреднува
како дел од стручноста на работникот.
Здравствена политика
Вториот чекор би бил имплементција во
здравствената политика што и би се постигнал
преку овој правен субјект каде што ќе
учествуваме со сугестии, односно во најмала
рака преку прашања и одговори кои ќе бидат
посочени од наша страна, како многу важни
за развојот на сестринството и стручноста на
сите други профили.
Лиценцирање
Третата важна работа кон која ќе
се стремиме е лиценцирањето на нашите
профили, кои сега засега се законски
предвидени да траат одреден временски
период, да се добиваат во одредени нивоа
со клиничка пракса, а по потпишување на
стажот пред формирани комисии и полагање

пред истите здравствените работници ќе
се стекнат со лиценца. Меѓутоа никаде
не се води евиденција за тоа колку имаме
лиценцирани професионалци во нашата
струка. Немаме изготвен правилник, според
кој нашите лиценци ќе ги владееме во смисла
на тоа за колкав временски период треба да ги
ревидираме, нема правилник врз основа на
кој ќе ги бодираме здравствените работници
колку биле насочени на доедукации и
дооспособување во своите професии, колку
издвоиле време за да бидат присутни на
дел од разни едукативни програми. На тој
начин преку бодирањето на сите тие стручни
активности ќе можеме да поставиме лимит,
на кој ќе се обврзат да се релиценцираат
на одреден временски период, односно на
одредено ниво на стручна способност
Синдром на согорување
Еден од проблемите на кој комисијата
ќе треба да стави акцент е и синдромот на
согорување. Со оглед на динамиката и бројките
на пациентите и обемот на работата во
болниците, неводењето сметка за стандардите
за персоналот што ги опслужува пациентите,
е сериозен проблем за кој би требало да се
најде навремено соодветно решение.
Судот на честа
Ќе се прибираат информации за
сите грешки и непрофесионализмот во
работата и на некој начин ќе се врши увид и
аргументирано ќе се воочуваат грешките од
стручна комисија.
Црвен телефон
За сите повреди и инфективни
загрозувања на здравствените работници за
време на работата, сакаме да развиеме една
патека, според која ќе биде регулирано како
ќе се развива пријавувањето на повредите при
работа. Потребно е да се има една евиденција
на сите тие настанати повреди за да може во
иднина да се преземат одредени чекори за да
се спречи тие да се случуваат.
Целта на комората
Од една страна, планираме да биде
комплетно застапување на сите интереси,
потреби и моментални проблеми со кои ние се
соочуваме, а, од друга страна, ќе биде и еден
исчекор нанапред во современата медицина,
каде што со едукацијата и програмите кои ги
дава Министерството за здравство нашите
профили ќе се унапредат.
Во овој момент повратната информација
е навистина голема и многу позитивна.
Од месец февруари 2015 год. се планираат
конкретни активности за формирање на
комора на здравствените работници со средно,
више и високо образование.
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За потребата од повисок степен на
едукација во сестринството
За потребата од списанието
„Македонско сестринство“
За добредојде на македонскиот
здравствен простор, на првото списание
„Македонско сестринство“, посакувам многу
успешно да ја продолжи својата мисија, на
издржано информативно и стручно гласило
на сестрите ширум земјава и пошироко
надвор од нејзините граници. Списанието
ќе напредува со помош на наставниците од
Високата медицинска школа во Битола и
сестрите кои се негови креатори, творци и
читатели, за нивно информирање, едукација,
научни истражувања и понатамошен развој и
афирмирање на професијата.
Сестринството е наставно-научно
поле, каде што сестринската професија сè
повеќе го зазема приматот на дисциплина,
која има препознатливо поле и програма
на дејствување во давањето на квалитетни
здравствени услуги. Високата медицинска
школа како членка на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, тежнее
во едукацијата на сестрите да овозможи
надградување со сознанија од струката и
од сродните области во чекор со развојот
на медицинските науки како и со техничкотехнолошкиот прогрес на општеството. Но
да се биде професионалец во областа на
сестринството, значи на болниот да му го
дадеме најубавото во нас, а тоа е хуманоста и
потполната преданост на професијата.
Потребата да се одговори на
современиот начин на лекување и негување
на болниот, како и новите можности за
превенирање на здравјето на луѓето, од
кадарот во полето на сестринството бара
повисок степен на едукација, за да се
одговори на барањата на современиот начин
на живеење, како и на третманот за време на
здравје и болест.
Затоа и мисијата на високообразовниот
систем на здравствените струки во Р.

Македонија се темели на воспоставен
современ образовен систем усогласен
со Европските директиви за регулирани
професии и Болоњскиот процес, кој дава
можност стекнатото знаење, совладаните
вештини, како и научните сознанија да им
овозможат на сестрите адекватно и комплетно
да одговорат на сите потреби на болниот и
да му обезбедат комплетна, сигурна и етичка
здравствена нега.
Затоа е потребно постоење на свесност
за потребата од доживотно учење и развој
на етичката димензија на сестринската
професија по кое таа се разликува од
останатите професии.
Во Р. Македонија едукацискиот процес
на сестринската професија започнува од
средното образование. Сметам дека која
било здравствена професија не би требало да
се бира и да се изучува пред осумнаесеттата
година од животот, бидејќи професијата е
специфична, а проблематиката која се изучува
бара комплетна психофизичка зрелост и
подготвеност понатаму да се практикува
сестринството. Во Европската унија, САД,
Австралија нема средно образование во
областа на сестринството.
Едукацијата во сестринството се
надогради со двегодишно више образование
во состав на универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола кога за прв пат во
Р. Македонија започнаа да се едуцираат
сестри на Високата медицинска школа
во Битола во учебната 1988/89 година. Со
измените на Законот за високо образование,
се укина степенот на више образование и
се воведе високо стручно образование во
време траење од три години, а студентите
се стекнуваа со назив на диплома
медицинска сестра- специјалист. Називот на
дипломата специјалист не беше адекватен
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бидејќи во медицинските науки
назив
на диплома специјалист се добива откако
ќе се специјализира во некоја област од
медицинските науки, но Законот бараше и
натаму да остане називот специјалист. Во
2002/2003 година се донесоа нови измени на
Законот за високо образование и се воведе
Европскиот кредит трансфер систем на
едукација по Болоњската декларација. На
Високата медицинска школа наставата се
одвива во времетраење од три години или
шест семестри и 180 кредити и студентите
се стекнуваат со диплома, дипломирана
медицинска сестра.
Што се случи во праксата?
На пазарот на трудот се појавија
два вида на дипломи за завршена иста
студиска програма, едни се специјалисти,
а други дипломирани. Двете дипломи се
компатибилни, бидејќи по сила на Законот
се направи измена на називот на дипломата
од сестра- специјалист во дипломирана
сестра, бидејќи нема никакви промени во
содржината на студиските програми.
Што се случува со имплементација на
дипломираните сестри во праксата, односно
во систематизацијата на здравствените
организации?
На пазарот на трудот се појавија
дипломирани сестри со завршено високо
стручно образование кои не можат да си
го најдат местото и да ја валоризираат
дипломата од причина што работодавците
вработуваат медицински сестри кои имаат
завршено средно медицинско училиште,
од проста причина што помалку го плаќаат
нивниот труд како среднисти. На повеќе
конкурси сестрите со високо образование не
беа вработувани, а оние кои немаат завршено
средно медицинско училиште, ги прогласуваа
како несоодветни на конкурсот, заради што
беа одбивани. Поради тоа се создаде еден
непожелен став кој влијае доста разочарувачки
и дестимулирачки, па дипломираните сестри
велат дека работодавците не им ги признаваат
дипломите, односно дипломите на Високата
медицинска школа не се признати.
Јас ја користам оваа прилика да
објаснам дека дипломите од Високата
медицинска школа се признати од законската

регулатива на Република Македонија.
Оттука, работодавците не се тие кои
треба да ги признаваат или не дипломите
бидејќи не се за тоа законски овластени.
Проблемот е во здравствените организации
кои не ги имаат адекватно систематизирано
работните места. Би требало да се
дефинираат ингеренциите и компетенциите
на дипломираните медицински сестри и на
сестрите со средно образование и спрема
тоа да се систематизираат работните места.
Не може на работни места каде се бараат
покомплицирани интервенции и специфични
совладани вештини да работат сестри со
средно образование.
Нашето искуство говори дека не
се менуваат работните места преку ноќ.
Потребни се време, средства и разбирање на
проблемот од компетентните личности кои
раководат со здравствените организации.
Во моментот кога ќе се сфати значењето
на сестринската професија и нејзиниот
придонес во третманот на болниот полека,
но сигурно ќе се променат видувањата.
Нашиот Закон за високо образование
како и Законот за здравство познава повеќе
степени на образование во сестринството,
со кое се дефинирани и компетенциите на
сестрите, што ја дефинира и класифицира
можноста за селектирано вработување
според степенот на образование.
Во светот едукацијата на сестрата
се спроведува веќе диференцирано и
специјализирано по области. Високата
медицинска школа следејќи го Законот за
високо образование, кој дава можност за
организирање на втор циклус студии, односно
специјалистички студии во времетраење
од една година (два семестри) и освоени
60 кредити, организира специјализации
за студиската програма за сестри и тоа
шест специјализации (интензивна нега,
инструментарки, онкологија, ментално
здравје, семејна и патронажна грижа
и геријатрија со палијативна грижа), и
студентите се стекнуваат со диплома
специјалист во областа.
Кои се добивките од специјализацијата:
најпрво сестрите се стекнуваат со повисок
степен на образование и се здобиваат со
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60 кредити. Ако тие шеесет кредити ги
додадеме на претходното тригодишно високо
стручно образование со освоени 180 кредити
веќе се стекнуваме со 240 кредити. Со тоа
го остваривме правото да го продолжиме
образованието на академски студии во
траење од една година и да се стекнеме со
степен магистер на науки. Магистратурата
ни дава можност да работиме во
високообразовни установи од здравствен тип
и да се заниваваме со настава и наука. Исто
така, по завршена магистратура го добиваме
правото за упис на докторски студии на
високообразовни установи кои се соодветни
со нашата претходна едукација.
Сестрите-специјалисти се оспособени
да работат на специјализирани работни
места од областа која ја специјализирале.
Нивните компетенции се специфични, тие
се оспособени за изведување на интервенции
со највисок степен на стручност.
Деновиве чести се исказите од солидни
студенти на прв циклус студии од типот:
„Сакам да специјализирам, но зошто да
инвестирам труд, време и пари за диплома
која нема да можам да ја валоризирам. Не
ми е валоризирана нити дипломата од прв
циклус.“
Почитувани: Ние не можеме да го
стопираме развојот на едукацискиот систем
на сестринството ниту во нашата земја
ниту во светот. Развојот на сестринството
е процес кој тече и ја следи медицинската
мисла и техничко-технолошкиот развој на
медицинската наука. Сестринството како дел
од тимот за лекување и негување на болниот
бара сè повеќе сестрински кадар кој ќе
може да одговори на сè покомплицираните
барања на болниот, од една страна и од друга
страна, на самата технологија на негување на
болниот.
Затоа сè повеќе во светот се бараат
специјализирани
сестри
со
високо
образование кои ќе мора да одговорат на
потребите на современиот медицински
третман на болните. Ниту ние ниту нашиот
здравствен систем ниту сакаме, ниту можеме
да го спречиме развојот на сестринството.
Сакале ние или не, како и работодавците, ќе
мора да ги прифатиме сестрите-специјалисти

и да ги сместиме на адекватните работни
места.
Меѓутоа, нашето искуство од времето на
трансформацијата на образованието од више
во високо говори дека се потребни време,
борба и разбирање за да се прифати новото
во секоја професија, па и во сестринството.
Затоа почитувани, немојте да си го скратите
задоволството од повисок степен на едукација,
како и од совладување на покомплицираните
вештини и интервенции специфични за
областа во која ќе специјализирате, бидејќи
времето на диференцирани професии е на
прагот. Првите чекори се направени на некои
клиники во Клиничкиот центар во Скопје
и веќе сестри- специјалисти работат на
специјализирани работни места.
На крајот, јас длабоко верувам
дека сестринството е широко поле кое
дава можност да се надградуваме и да го
практикуваме принципот на доживотно
учење. Сестринската професија и правата
сестра ја враќаат душата на болниот, го
покажуваат патот на здравиот. Со сестрите
започнува животот на новороденото и со
сестрите згаснува животот. Тие се ангелчувар на нашето здравје и светлина на патот
по кој одиме.

Д-р Гордана Ристевска - Димитровска
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ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОФТАЛМОЛОГИЈА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПРИЗНАНИЕ ЗА Д-Р ДИМИТАР КОТЕВСКИ

од доделеното признание, потсетувајќи ги на
самите почетоци на офталмолошката служба
во поранешната држава и Македонија,
нивниот раст и растеж, како и добиените
признанија и награди во текот на изминатите
години.
Неговиот говор наиде на исклучително
внимание кај многубројните
присутни
офталмолози од земјата и странство.
Од страна на фондацијата Д-р Димитар
Котевски, како благодарност за добрата
соработка со Здружението на офталмолози
на Република Македонија, на нивниот
претседател Проф. Д-р Весна ЈордановскаДимовска и додели признание-диплома.
							
Добре Тодоровски

На 15. ноември во свечената сала во
хотелот Холидеј Ин во Скопје се одбележа
јубилејот „70години офталмологија во
Република Македонија“. На јубилејот на Д-р
Димитар Котески, офталмолог и претседател
на фондацијата „Д-р Димитар Котевски“
и директор на списанието „Македонско
сестринство“, му беше доделено единствено
признание од страна на Здружението на
офталмолози на Република Македонија.
Претседателката
на
Здружението
на
офталмолози, проф. Д-р Весна ЈордановскаДимовска, врачувајќи му го признанието
го изнесе неговиот придонес во растот и
развојот на офталмологијата во Македонија.
Обраќајќи им се на присутните, Д-р Димитар
Котевски ја искажа големата благодарност
11

ЕРАЗМУС ПРОГРАМАТА ВО
ВИШАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА

5. Рената Донева – акушерка –
Медицински универзитет „проф. д-р
Параскев Стојанов“ – Варна, Р. Бугарија
Студентите кои се примени во
партнерската
институција
добиваат
стипендија од Националната агенција за
европски образовни програми и доживотно
учење на Р. Македонија. Високата
медицинска школа ги признава стекнатите
ЕК во друга европска институција, што значи
дека студентите непречено продолжуваат со
студиите кога ќе се вратат во Македонија.
Сите студенти кои имаат желба дел од
студирањето да го поминат во некоја странска
институција може да се информираат на
www.uklo.edu.mk во одделот за меѓународна
соработка, ERASMUS +, или да напишат
порака на: gordana.md@gmail.com

Високата медицинска школа, во рамките
на програмата ЕРАЗМУС организирана од
Универзитетот „Св. Климент Охридски“,
успешно соработува со повеќе високи
школи и факултети за здравство од Европа.
Студентите на Високата медицинска школа
имаат можност да остварат размена на
студенти во траење од 5 месеци до 1 година
во Варна (Бугарија), Загреб (Хрватска),
Словенска Градишка (Словенија), Фоџа
(Италија), Намур (Белгија) и Истанбул
(Турција).
Успешно се спроведени неколку
студентски мобилности по 5 месеци:
1. Маја Димова – физиотерапевт
– Медицински универзитет „проф. д-р
Параскев Стојанов“ – Варна, Р. Бугарија
2. Дејан Јордановски – физиотерапевт
– Медицински универзитет „проф. д-р
Параскев Стојанов“ – Варна, Р. Бугарија
3.
Александра
Ристевска
–
физиотерапевт – Медицински универзитет
„проф. д-р Параскев Стојанов“ – Варна, Р.
Бугарија
4. Нурдан Исмаиловска – општа
медицинска сестра – Малтепе универзитет,
Истанбул, Турција

пред.
м-р
Гордана
РистевскаДимитровска
Координатор
на
програмата
ЕРАЗМУС на Високата медицинска школа
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СТУДЕНТСКА РАЗМЕНА НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БИТОЛА
И ЕВРОПСКАТА СЕСТРИНСКА МРЕЖА
здравствените институции во Република
Македонија се исклучително посветени на
своите пациенти, располагаат со стручност,
но сè уште недостасуваат материјални
ресусри и соодветни услови за спроведување
на клиничката работа.
Во рамките на оваа размена се
реализираа бројни средби, предавања и
разговори со професори и студенти од
Високата медицинска школа во Битола,
при што, меѓу останатото, студентите со
кратки презентации ги претставија своите
земји, универзитетите и факултетите каде
студираат. Од културолошки аспект, оваа
размена беше исклучителна можност за
осознавање на менталтетот и обичаите на
нашата, но и на нивните земји. Се склучија
драги пријателства, при што нашите гости
со респект и воодушевување говореа
за гостопримството на нашите луѓе, за
леснотијата и топлината на комуницирање,
за преубавата храна, за прекрасните моменти
поминати во средбите организирани во
нивна чест. Ветија дека
многу скоро, повторно ќе се
вратат во Македонија.
За оваа година, за
март се најавени два нови
студенти
од
Шведска,
студент од Данска во мај, а
се подготвува и реализација
на размена и заминување на
нашата студентка Марија
Тоневска од ВМШ во Битола
во Шпанија во октомври
2015.

Високата медицинска школа во Битола,
како единствена членка на Европската
сестринска мрежа – ENM, во Република
Македонија, во октомври 2014 година,
ја реализира првата размена на студенти.
Имено од 6 до 20 октомври, како гости
на студентска размена беа Mónica Reus
Boccherini од универзитетот во Мадрид,
Република Шпанија и Mikael Heikkinen од
универзитетот во Стокхолм, Шведска. Во
рамките на оваа размена студентите имаа
можност низ една однапред договорена
програма, која, пред сè, ги респектираше
нивните афинитети и интереси, да се
запознаат со работата на повеќето болнички
оддели при Клиничката болница Битола и
Центарот за ментално здравје во Прилеп,
да ја согледаат улогата на медицинската
сестра низ секојдневната клиничка пракса,
но и да се запознаат со карактеристиките на
раководење на здравствениот систем во РМ,
неговите предности и недостатоци. Според
нивните впечатоци, професионалците во

виш предавач
д-р Изабела Филов,
координатор на ЕНМ за
ВМШ – Битола
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Интернационална школа
за студенти по сестринство
1.
Сестрински
интервенции
за
миокардијален инфаркт - Пред. Кетрин
Фосион, Висока школа Намур, Белгија
2.
Основно
разбирање
на
електрокардиографија - Пред. Димитрис
Теофанидис, Сестринска школа Солун,
Грција
3. Процес на сестринска нега
(сестрински дијагнози, цели и интервенции)
за пациенти кои примаат лекови за
конгестивна срцева слабост - Пред. М-р
Гордана Ристевска Димитровска, Висока
медицинска школа Битола, Македонија
4. Обука за правилна катетеризација мед. сестра Габриела Велевска , мед. сестра ,
ВМШ - Клиничка болница Битола
5. Обука за интубација - Пред.
Димитрис Теофанидис, Сестринска школа
Солун, Грција
6. Организација на ургентно одделение
- Д-р Лилјана Тодоровска и мед.сестра
Сузана Талев, Клиничка болница Битола

Во периодот од 8 до 14 септември 2014
година се одржа заедничка летна школа,
насловена „Тренинг на напредни сестрински
вештини“ за студенти по сестринство и
акушерство.
Летната школа е резултат на заедничките
напори на сестринските оддели на Високата
медицинска школа Битола и Александрео
Технолошкиот Едукациски Институт во
Солун, Грција. На школата учествуваа осум
студенти и еден професор од Високата школа
Намур-Лиж-Луксембург.
Суштината на овој едукациски подфат
е да ги запознае студентите со напредни
сестрински вештини и да овозможи
споделување на информации и комуникација
со странски студенти.
Професионалната обука на студентите
беше организирана во работилници,
предавања и посети на здравствени установи
во Битола и Солун.
За време на заедничката летна школа се
одржаа следните работилници:
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болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола,
ЈЗУ Центар за палијативна медицина
„Сју Рајдер“ - Битола, ЈЗУ Завод за
превенција, лекување и рехабилитација на
кардиоваскуларни заболувања - Охрид.
Летната школа ја посетуваа студентите:
Ристо Филипов, Рабија Мамудовска, Наталија
Поповска, Нурдан Исмаиловска, Христина
Јовановска и Бени Селимов, сите студенти на
Високата медицинска школа Битола.
Летната школа е многу важна за
интернационализацијата
на
Високата
медицинска школа Битола и Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ Битола, но е важна
и за медицинските сестри од Клиничка
болница „Д-р Трифун Псновски“ Битола,
затоа што имаа можност да ги споредат
своите знаења со колеги од странски школи
и да им ги пренесат нашите искуства на
студентите од 3 земји.
Летната школа беше прекрасно
искуство за студентите кои прв пат имаа
прилика заеднички да учат и комуницираат
со студенти од Европа. Се надеваме дека ќе
Студентите активно учествуваа во успееме традиционално да одржуваме летна
сите работилници а самите подготвија и школа за различни области од сестринство
со нашите партнери од странство во Битола.
презентираа две презентации на тема:
1. Здравствениот систем и ингеренциите
на сестрата во Белгија, Македонија и Грција Пред. М-р Гордана Ристевска-Димитровска
ЕРАЗМУС Координатор на Високата
2. Презентации на трите култури
медицинска школа
Студентите ги посетија школите за
сестри во Битола и Солун, Болница за
рехабилитација во Солун, ЈЗУ Клиничка
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НАЈУСПЕШНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
СТУДЕНТ ЗА 2014 ГОДИНА

Ленче Силјановска

медицински сестри во координација со
фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“
На 2 декември 2014 година, беше
промовирана
најуспешната
студентка
на Високата медицинска школа, Ленче
Силјановска, на која од страна на фондацијата
,,д-р Димитар Котевски“ ѝ беше доделена
диплома и врачен паричен износ.
Ленче Силјановска е родена на 16.6.1990
год. Своето основно образование го започна
во ОУ„Браќа Миладиновци“ вo с. Жван.
Уште од мали нозе ја привлекува медицината
како наука. Затоа по завршувањето на
основното образование,следејќи ги стапките
на нејзината мајка, се запишува во ДСМУ
„Др. Јован Калаузи“ во Битола во учебната
2005/06 година. Матурира како ученик со
одличен успех.

Уште од самото формирање на
фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“,
претседателот и основачот на истата, прим.
д-р Димитар Котевски, ја наметна идејата
една од целите и задачите да биде и поттик
за поголем успех на медицинските сестри
на Високата медицинска школа во Битола
и за работа на медицинските сестри во
Клиничката болница во Битола, во вид на
награда со доделување на диплома и паричен
износ.
Во таа насока реализирани се повеќе
состаноци со раководството на Високата
медицинска
школа,
Здружението
на
медицински сестри-акушерки во Битола
и фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“.
Изборот го вршат професорите на Високата
медицинска школа и Здружението на
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,,Мојот
сон
беше
да
станам
медицинска сестра. Сакајќи да го продолжам
образованието и да ги надополнам своите
знаења се запишав на Високата медицинска
школа во Битола во 2009 год. Секој почеток
е тежок, меѓутоа силната волја и желба ме
поттикнуваа да продолжам понатаму. Учев
доста напорно со цел да се здобијам со
повеќе знаења од различни области. Како
што минуваше времето учењето ми беше
сè полесно, а оценките сè подобри, така
што со постигнатиот успех бев корисник на
стипендија од Министерството за образование
на Република Македонија. Да си студент на
Високата медицинска школа е вистинско
задоволство. Почнувајќи од достапноста и
љубезноста на професорите, нивните напори
на најдобар можен начин да го претстават
материјалот, па сè до асистентите кои се
потрудија со практична настава да нè научат
на многу работи и да ни го олеснат учењето.
Високата медицинска школа е една од
најдобрите образовни институции во Битола
и пошироко. Одличните услови за работа на
Високата медицинска школа овозможуваат
секоја година да биде едуциран квалитетен
персонал со кој би се гордеела
секоја здравствена установа.
Изминатите години како студент
на Високата медицинска школа
беа едни од најдобрите во мојот
живот“ – истакнува Ленче
Силјановска.
Сега таа го живее својот
сон и работи како медицинска
сестра на одделението за
ортопедија и трауматологија во
Клиничката болница во Битола.
Желбата да го надополни своето
образование го бара на некоја од
насоките на постдипломските
студии на Високата медицинска
школа.
Ја
изразува
големата
благодарност до фондацијата
„д-р Димитар Котевски“ што ѝ ја

укажаа честа да биде добитник на наградата
за најдобар студент.
Наградата беше врачена од страна
на потпретседателот на фондацијата „др Димитар Котевски“, проф. д-р Игор
Неделковски.
,,Нема да кријам дека бев многу
изненадена кога ми ја соопштија веста, не
можев да поверувам дека тоа навистина сум
јас. Бев пресреќна. Секоја награда во животот
е драгоцена, особено ако доаѓа од тоа поле
каде што секоја личност го сонувала својот
успех. Оваа награда е воедно поттик за сите
студенти кои сакаат да бидат квалитетно
образовани, кои сакаат да успеат во животот
и да напредуваат понатаму“ – додаде Ленче
Силјановска по доделувањето на наградата.
Пораката на најдобрата студентка до
своите идни колеги е повеќе од јасна, за
вложување напори во науката, пред сè за
самите нив, затоа што еден ден некој од нив
може да биде најуспешен студент и добитник
на оваа драгоцена награда.
Виолета Тодоровска

Од доделувањето на наградата
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НАЈХУМАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ВО ПРАКСА ЗА 2014 ГОДИНА

Гордана Филипова
Медицинска сестра на одделението за оптопедија и трауматологија
во Клиничка болница „Д-р. Трифун Пановски“,
добитник на наградата за најхумана сестра во 2014 година од
фондацијата „Д-р. Димитар Котевски“
решавање на вродени луксации кај децата,
разни скршеници, отварање на 'рбетен столб.
Тие години во операциона сала се работеа
многу нови методи на поставување на
вештачки колк и колено. Тоа бараше учење
за да се совлада и примени ново сознание.
Бев опкружена со убавина и предизвици на
ова работно место.
Потоа со согласност на службата
продолжив да работам како одделенска сестра
на ортопедско-трауматолошко одделение.
Токму тогаш почнав да ја осознавам смилата
и целта на животот. Одбрав хуманоста и
љубовта да ја создавам и да ја подарувам на
болните, старите и изнемоштените души.
Среќна сум кога го давам најдоброто од
себе.И на крај се што стреба да сториш за да
бидеш задоволен со себе, е да бидеш тоа што
си.

На 20 мај 1950 година во Крагујевац
дојдов на овој свет и започнав со
предизвиците на животот. Школувањето ми
беше во родниот крај каде завршив средно
медицинско училиште „Сестре Нинковиќ“.
Пронајдувајќи љубов и радост, животот го
продолжив во Битола каде се вработив во
1975 година. Како многу комуникативна,
весела и радосна личност сакам да се дружам,
да сум среќна и луѓето околу мене да бидат
среќни, сакам да им помагам.
Моето работно искуство започнува
на ортопедско-трауматолошко одделение,
конкретно инструментарка во операциона
сала каде останав четврт век. Тука постигнав
големо искуство и напредок, и сватив
дека животот треба да се живее по избор.
Работата во операциона сала ми беше многу
интересна затоа што беше разновидна од
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ЕВРОПСКА ПРОГРАМА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА
СОРАБОТКА
ГРЦИЈА – ПЈР МАКЕДОНИЈА 2007 – 2013
2 Повик за предлог-проекти

Наслов на проектот и „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА
АЛТЕРНАТИВНИ
акроним:
ПРЕТШКОЛСКИ УСЛУГИ“
„ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“
Мерка:
1.2 – Зајакнување на човечките ресурси
Траење на проектот:

14 месеци

ПАРТНЕРИ
LP1-OLP - УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ВИСОКА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, БИТОЛА
P2 - УНЕСКО ЦЕНТАР ЗА
ЖЕНИ И МИР ВО БАЛКАНСКИТЕ
ЗЕМЈИ,ТЕСАЛОНИКИ
PP3 - ГРАЃАНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
„ЛАЈФСТАРТ – РАСТЕМЕ И УЧИМЕ
ЗАЕДНО“, БИТОЛА
PP4 - ГРАЃАНСКО ЗДУЖЕНИЕ
„КОНСАЛТИНГ И ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ECD-COR“
PP5 - КЛУБ „УНЕСКО“, СЕРЕС
во пограничниот регион има по најмалку 10
деца на возраст од 3 до 6 години, кои немаат
пристап до никаков облик на предучилишна
едукација. Родителите не се во можност
секојдневно да ги носат своите деца во
најблиската градинка заради далечината и
финансиското оптоварување на семејството.
Заради нискиот стандард, високата
стапка на сиромаштија, непостоечките
соодветни
центри
за
предучилишна
едукација со флексибилни програми во
руралните и оддалечените средини, преку
80% од децата од предучилишна возраст
во руралните средини, не учествуваат во
предучилишни активности. Децата од
предучилишна возраст во руралните средини
не ги добиваат истите услови кои се достапни

Високата медицинска школа во
периодот од 2 јули 2013 до 2 септември 2014
година беше водечки партнер на проектот
„ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ
ПРЕТШКОЛСКИ
УСЛУГИ“
со
АКРОНИМ: „ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ
ПЕРИОД“
Потребата за реализација на Проектот
произлезе
од
постоечката
ситуација
во Општина Битола и Новаци, каде
предучилишната едукација е организирана
во државни градинки кои се сконцентрирани
во градската средина и во неколку поголеми
села. Овие градинки се недостапни за децата
од помалите села во руралната средина
бидејќи се оддалечени повеќе од 10 км од
нивното место на живеење. Во повеќето села
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за нивните врсници од градот. Тие не се
изложени на рана стимулација и едукација и
им недостасуваат материјали за рано учење,
заради што подоцна доаѓаат во основното
образование помалку подготвени за следење
на наставата и потешко се приспособуваат на
образовниот систем.
Организацијата „Лајфстарт“ веќе 15
години овозможува предучилишна едукација
за дел од селата во Општина Битола и
Општина Новаци. Оваа организација како
партнер во проектот „Грижа во ран детски
период“ овозможи предучилишна едукација
за децата од пограничниот рурален регион во
три фиксни центри (алтернативни градинки)
во селата Горно Оризари, Долно Оризари и
Логоварди и во еден иновативен мобилен
центар (автобус-градинка) кој секојдневно
патува и престојува во селата Лажец, Жабени,
Породин, Поешево, Егри, Кременица,
Кравари, Меџитлија, Оптичари и Гермијан.
Организацијата
„ECD
COR“
обезбеди експертиза при организирањето и
унапредувањето на наставата во центрите
на „Лајфстарт“, како и домашни посети за
семејствата вклучени во центрите.
Децата кои беа вклучени во наставата
во центрите на „Лајфстарт“ и членовите на
нивните семејства добиваат здравствено
образование и здравствена заштита од
вработените здравствени работници во
Високата медицинска школа во Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
Високата медицинска школа – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“

како водечки партнер на Проектот изврши
поголем дел од административното водење
на Проектот и организираше два состанока со
партнерите за отпочнување и координација
на проектните активности. Во периодот од
јули до август 2013 година здравствениот
персонал на Високата медицинска школа
изврши детален здравствен преглед на
населението од руралните средини со што
се креира база на здравствени податоци од
сите семејства со деца на предучилишна
возраст во пограничниот рурален дел. Врз
основа на анализата на собраните податоци
се изработија протоколи за домашна нега на
неколку здравствени состојби кои се актуелни
кај оваа детска популација. Во периодот од
септември 2013 година до септември 2014
година, здравствениот кадар на Високата
медицинска школа изврши превентивни
прегледи на децата од 0 до 6 години во
руралниот регион (систематски преглед,
биохемиски
анализи,
микробиолошки
прегледи, логопедски детален преглед,
стоматолошки прегледи). Во истиот период
беа спроведени здравствените протоколи за
домашна нега на дете со кашлица, пролив,
превенција на деформитети на 'рбет, правилна
исхрана на мало дете и исхрана на болно дете,
поттикнување на психомоторниот развој на
децата и за подобрување на комуникацијата
и социјализацијата.
Партнерите „Лајфстарт“ и „ECDCОR“ покрај административните обврски
во Проектот изработија опсежна теренска
студија за мапирање на пограничната
рурална средина, чија цел е да се лоцираат

Иновативен мобилен центар
(автобус-градинка
слика од надвор)
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Иновативен мобилен
центар (автобусградинка
слика од
внатрешноста)
населените места кои се соодветни за работа
на мобилниот центар за ран детски развој, врз
основа на бројот на деца од предучилишна
возраст и интересот и потребите на
родителите. Преку оваа теренска студија беа
избрани селата во кои има најдобри услови
за функционирање на центрите. Во текот на
проектните активности, фиксните центри
на „Лајфстарт“ даваат услуги на 100 деца,
а мобилниот центар опслужува 100 деца
на возраст од 2 до 6 години. Сметаме дека
проектните активности на некој начин беа
значајни за популација од 6000 жители на
Општина Битола и Општина Новаци.
Зборувам во името на сите партнерски
институции, кога кажувам дека ни беше
големо задоволство и голема привилегија да
работиме на овој Проект.
Раното детство е период на неверојатен
раст во сите области од развојот на детето.
Неодамнешните истражувања, особено во
невронауката, ставија акцент на важноста
на првите години од животот на детето како
период кога мозокот се развива многу брзо
и критично зависи од детските искуства,
интеракции и животната средина. Сето ова
не само што влијае врз подготвеноста на
детето за училиште, но, исто така, може да
влијае на квалитетот на неговите односи со
другите и на неговата способност да расте и
да се развива во компетентен граѓанин.
Овој Проект ја нагласува важноста на
раното детско учење и на искуствата за работа
со многу мали деца преку истражување на
алтернативно предучилишно образование и
здравствена заштита во Македонија и Грција,
односно во пограничните, рурални региони.
Овој Проект е резултат на заедничките

напори на клучните сектори како што се
образованието, здравството и заштитата
на децата преку ефективно партнерство во
јавните и приватните сфери, граѓанското
општество, семејствата и заедниците.
Семејствата со мали деца ги прифатија
предложените алтернативни предучилишни
услуги со голема подготвеност, возбуда и
радост. Нивната вклученост и поддршка, ги
збогатија проектните активности и создадоа
значајни резултати.
Преку проектните активности се
обидовме да им укажеме на локалните
власти од пограничниот регион на
зголемената побарувачка од предучилишни
образовни услуги, што понатаму ќе влијае
на политиките кои го поддржуваат развојот
на децата. Благодарение на успешните
проектни активности, Градоначалникот на
Општина Новаци обезбеди поддршка за
натамошна работа на мобилната градинка на
територијата на Општина Новаци.
На крај, би сакала да им се заблагодарам
на сите партнерски институции, на сите
лица ангажирани во Проектот, на секој
подизведувач, на локалните власти, а особено
на децата, нивните семејства и на локалните
рурални заедници за нивното вклучување
и за огромниот придонес за успехот на
овој Проект. Вашиот труд и ентузијазам
овозможија нашите најмлади и нивните
локални заедници да живеат поквалитетен
живот.
предавач м-р д-р Гордана
Ристевска - Димитровска,
раководител на проектот ЕЦЦ
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Меѓународна конференција

„Добри регионални практики за
обезбедување холистички развој на
предучилишни деца“
јавноста. На Конференцијата учествуваа
повеќе од 100 учесници, беа поканети 9
предавачи и организирани 2 работилници на
кои беа вклучени повеќе од 50 деца.
Меѓународната
конференција
со
медиумска поддршка успеа да обезбеди
видливост за пошироката публика –
сите пишувани и електронски медиуми
информираа за настанот, беше одржана пресконференција за време на отворањето на
Конференцијата, а по настанот Раководителот
на Проектот гостуваше во две радиостаници
(УКЛО – ФМ и МТВ Радио 2).
Конференцијата се одржа на високо
професионално ниво, а учесниците од
неколку земји на ЕУ меѓусебно споделија
добри практики. Учесниците доаѓаа од
Велика Британија, Република Чешка,
Република Грција и Република Македонија.

Меѓународната конференција на тема:
„Добри регионални практики за обезбедување
холистички развој на предучилишни деца“,
се одржа во хотел „Театар“, во Битола во
периодот од 21 до 22 август 2014 година.
Оваа Меѓународна конференција како
завршен настан во рамките на проектот
„Грижа во ран детски период“, беше
организирана од страна на Високата
медицинска школа при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола.
Проектните
активности
имаа
огромно влијание врз руралните области
во прекуграничниот регион. Денес, овие
алтернативни
предучилишни
услуги
претставуваат потреба за руралните заедници
и нешто за што локалните авторитети станаа
повеќе свесни.
Конференцијата
беше
одлична
можност да се споделат добрите практики
во
предучилишното
образование
и
здравствената грижа, со професионалците
кои работат во овие области, како и со

предавач м-р д-р Гордана РистевскаДимитровска, раководител на проектот
ЕЦЦ
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ЕФЕКТИТЕ НА ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЈА
ВРЗ ФУНКЦИОНАЛНАТА СПОСОБНОСТ И
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО
ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ (M. PARKINSON)
Наумовска Л., Јовановска Т.
3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
3.1. Тип на студијата–Истражувањето
за процена на функционалната способност
и квалитетот на живот кај пациенти со
Паркинсонова болест (Morbus Parkinson)
претставува проспективно истражување
спроведено врз примерок од пациенти кои
боледуваат од Паркинсонова болест.
3.2. Локација и временска рамка–
Студијата се реализира на невролошкото
одделение во Клиничката болница „Трифун
Пановски“ во Битола, ЈЗУ ,,Геронтолошки
завод“ од Скопје, Хоспис „Сју Рајдер“
во Битола, болницата „8 Септември“ од
Скопје, ЈЗУ „Општа болница“ во Кичево
и во домашни услови, во период од јули до
октомври 2013 година.
3.3. Големина и опис на примерокот
–За ова истражување опфатени се 22
пациента со Паркинсонова болест кои се
лекувале на невролошкото одделение при
Клиничката болница „Трифун Пановски“,
Битола, ЈЗУ ,,Геронтолошки завод“, Скопје,
Хоспис „Сју Рајдер“ во Битола, болницата
„8 Септември“ од Скопје, ЈЗУ „Општа
болница“ во Кичево и во домашни услови, со
старосна граница над 40 години, од машки
и женски пол и кај кои е дијагностицирано
заболувањето. Пациентите претходно дадоа
усна согласност за вклучување во студијата.
Истите беа тестирани во моментот на
хоспитализација и 3 месеци по применетите
вежби за подобрување на функционалната
способност.
3.4. Критериуми за вклучување:
Дијагностицирана
Паркинсонова
болест 40-годишна возраст
3.5. Критериуми за исклучување:

1. ВОВЕД
Паркинсоновата
болест
е
прогресивно,
невролошко
заболување
на екстрапирамидалниот систем, кое се
јавува поради заболување на базалните
ганглии, односно како резултат на губење на
мозочните клетки кои продуцираат допамин.
Паркинсоновата болест е најчеста форма
на група нарушувања на моторниот систем.
Таа се карактеризира со бавна прогресија,
дегенеративни нарушувања кои се најчесто
асоцирани со придружни симптоми.
Поголемиот број од луѓето со ова
заболување имаат идиопатска Паркинсонова
болест (без конкретно познати причини).
Еден мал дел од случувањата им се
припишува на генетски познати фактори.
Примарни симптоми: акинеза, ригор,
тремор, нарушена постуралност.
Лекувањето на оваа болест е
симптоматско, и не го спречува нејзиниот
напредок.
Важен
е
индивидуалниот
пристап, како и раната дијагноза, земање
на специфични лекови, начин на исхрана,
физикална терапија и вежби. (1, 2, 5, 6, 13,
14, 15, 16...).
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ
Да се видат ефектите од физикалниот
третман кај пациенти со Паркинсонова болест
и да се прикаже функционалната способност
и квалитетот на живот кај пациенти со
Паркинсонова болест со примена на скалата
за функционална независност (ФИМ).
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Графикон бр. 1. Графички
приказ на процентуалната
застапеност на
испитаниците со
примена на скалата
за функционална
независност (ФИМ) за
самозгрижувањето

4. РЕЗУЛТАТИ

Пациенти кои одбиваат да бидат
тестирани
3.6. Тестови за испитување
Скалата за функционална независност
(ФИМ).
Тестот (ФИМ) претставува скалата за
функционална независност која се состои
од 6 делови: самозгрижување (хранење,
лична хигиена, бањање, облекување, тоалет),
контрола на сфинктери (третман на празнење
на бешика, третман на празнење на црева),
подвижност (трансфер), локомоција (од
инвалидска количка, скали), комуникација
(разбирање, изразување), социјализација
(социјален контакт, решавање на проблеми,
меморија).
Планот
за
подобрување
на
функционалната способност ќе содржи:
вежби за рамнотежа, вежби со стап, вежби
за лицева мускулатура, вежби за стабилност,
вежби за умешност, вежби за фини движења,
седнување и станувањеодстол, вежби
на под (во почетен стадиум на болеста),
комбинација на движења (со рацете над глава
и со прекрстени раце).
3.7. Статистичка обработка на податоци
За статистичка обработка и анализа
на добиените податоци беа применети
соодветни статистички методи и тестови:
мерки на централна тенденција (просек,
медијана и модус), мерки на дисперзија
(стандардна девијација, стандардна грешка),
т-тест, Пирсонов (Pearson) коефициент на
корелација, статистичка сигнификантност –
одредување на p<0.05.

Од графикон број 1 може да се
забележи поделбата на самозгрижувањето
на испитаниците во однос на скалата за
функционалната
независност
(ФИМ).
Се забележува дека кај испитаниците со
потполна и модифицирана независност
најголем процент 20 (91%) можат самостојно
да се хранат, а додека најмал процент 6 (27%)
можат самостојно да се бањаат. Се забележува
дека кај испитаниците со мала асистенција
најголем процент 15 (68%) можат самостојно
да се бањаат, облекуваат и да користат
тоалет, а додека најмал процент 2 (9%) можат
самостојно да се хранат. Се забележува дека
кај испитаниците со максимална и потполна
асистенција само 5% не можат самостојно
да се бањаат, а додека за реализирање на
останатите функции се потполно зависни.
Се
регистрира
статистичка
сигнификантност меѓу самозгрижувањето
и степенот на болеста кај испитаниците
(Pearson Chi Square=9,37; df=15; p=0,0001),
а коефициентот на корелација Phi=0,21
(слабакорелација). Odds Ratio=0,003 (95%
Confidence Interval од 0,0904до 0,1500)
што значи релативниот ризик кај овие
заболени лица да има потреба од помош
при извршување на овие функции е 0,003
патипоголем.
Од графикон број 2 може да се
забележи поделбата на испитаниците според
подвижноста. Од испитаниците со потполна
и модифицирана независност 13 (59%)
можат самостојно да се движат кон тоалетот,
а пак само 2 (9%) можат самостојно да се
движат кон када/туш. Кај испитаниците
со мала асистенција најголем процент 19
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Графикон бр. 2. Графички
приказ на процентуалната
застапеност на
испитаниците со примена
на скалата за функционална
независност (ФИМ)
за подвижноста на
пациентот

Од графикон број 4 може да се забележи
дека од 10 испитаници коишто дошле на
контрола, кај 7 (70%) има подобрување од
физикалната терапија а кај 3 (30%) нема
подобрување од физикалната терапија.

(86%) можат да се движат со мала помош
кон када/туш, а пак 9 (41%) со мала помош
се движат кон тоалетот. Се забележува дека
кај испитаниците со максимална и потполна
асистенција само 1 (5%) се максимално и
потполно зависни при подвижноста во кревет,
столица и количка и движење кон када/туш,
а при движењето кон тоалетот сите пациенти
се потполно зависни. егистрира статистичка
сигнификантнос тмеѓу подвижноста и
степенот на болеста кај испитаниците
(Pearson Chi Square=14,7; df=18; p=0,0001),
а коефициентот на корелација Phi=0,22
(слабакорелација). Odds Ratio=0,0078 (95%
Confidence Interval од 0,0701 до 0,1206)
што значи релативниот ризик вие заболени
лицада има потреба од помош при движењето
е 0,0078 патипоголем .
Од графикон број 3 може да се забележи
дека 17 (77%) од испитаниците користеле
физикален третман, а 5 (17%) не користеле
физикален третман.
Се регистрира слаба статистичка
сигнификантност помеѓу двете групи,
односно пациенти кои користеле физикален
третман и пациенти кои не користеле
физикален третман за p=0,0003(z= 3,6181
p<0,05).

5. ЗАКЛУЧОК
Според истражувањето направено кај
хоспитализираните пациенти во Клиничка
болница „Трифун Пановски“ во Битола, ЈЗУ
,,Геронтолошки завод“во Скопје, Хоспис „Сју
Рајдер“во Битола, болницата „8 Септември“
од Скопје, ЈЗУ „Општа болница“ во Кичево
и во домашни услови произлегува следното:
- во однос на примена на скалата
за функционална независност (ФИМ),
најголеми проблеми кај овие пациенти се:
бањање 68% надгледување и минимална
асистенција и 5% потполна асистенција,
облекување/соблекување и користење на
тоалет 68% надгледување и минимална
асистенција, трансфер када/туш 86%
надгледување и минимална асистенција и
5% потполна асистенција, качување по скали
27% надгледување и минимална асистенција
и 14% потполна асистенција.

Графикон бр. 3. Графички
приказ на процентуалната
застапеност
на испитаниците кои
користеле физикален
третман
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Графикон бр. 4. Графички приказ на процентуалната застапеност
на испитаниците кај кои има и нема подобрување од физикалната терапија

- според физикалниот третман, 77% од
испитаните користеле физикална терапија, а
кај 70% од истите терапијата дала ефект.
- ефектот од физикалната терапија
произлегува од спроведените вежби: вежби
за дишење, вежби за рамнотежа, вежби
за истегнување, вежби за зголемување на
подвижноста на главата, вратот и раката,
вежби за трупот, вежби со стап, вежби за
лицева мускулатура, вежби за стабилност,
вежби за умешност, вежби за фини движења,
вежби за одење, седнување и станување од
стол.
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ПРОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ КАЈ
ПАЦИЕНТИ ПО ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ
Коцевска М., Јовановска Т.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

1. ВОВЕД

Да се процени функционалната
Акутен мозочен удар претставува способност и квалитетот на живот кај
фокално или целосно нарушување на пациенти со цереброваскуларен инсулт
мозочната функција кое настанува нагло, соприменана Бартелов индекс (Barthl index) –
трае повеќе од 60 минути, а е последица на протокол за онеспособеност, MMES (процена
нарушување на мозочната циркулација, или на когнитивните функции и детален преглед
состојба во која протокот на крв не е доволен за когнитивна загуба), Geriatric depression
да ги задоволиме таболичките потреби на scale (скала за процена на депресија).
невроните за кислород и глукоза.
Во зависност од механизмот на
3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
настанување, мозочниот удар може да биде:
акутен исхемичен мозочен удар кој настанува
3.1 Тип на студијата
заради оклузија на крвен сад со тромб или
– Ова истражување за процена на
емболус (75 – 80%) и акутен хеморагичен квалитетот на животот по цереброваскуларен
мозочен удар – како интрацеребралнаили инсулт
претставува
проспективно
субарахноидална хеморагија (20 – 25%).
истражување (case-control) спроведено кај
Фактори на ризик на кои не можеме пациенти кај кои е утврден споменатиот
да влијаеме се: пол – машките почесто ентитет и кај пациенти кои претставуваат
заболуваат од жените, возраст – ризикот контролна група, а боледуваат од друго
е поголем со годините на старост, раса и интернистичко заболување.
етничка припадност – кај црната раса има
3.2 Локација и временска рамка
двапати поголема зачестеност отколку
– Студијата е реализирана во „Општа
кај белата раса, наследност –позитивна болница“ во Кичево каде се лекуваат
фамилијарна
анамнеза,
интерреакција пациенти со цереброваскуларен инсулт,
помеѓу генетски фактори, средина и начин истражувањето е спроведено во период од
на живот. Фактори на ризик на кои може да јули до октомври 2013 год.
се влијае: HTA, diabetes mellitus, пушење,
3.3 Големина и опис на примерокот
дислипидемија, фибрилација на преткомори,
– Со ова истражување се опфатени
други кардиолошки нарушувањa, дебелина, 15 пациенти со цереброваскуларен инсулт
физичка неактивност, начин на исхрана, примени на интерно одделение во ЈЗУ
алкохол, употреба на орални контрацептиви „Општа болница“ во Кичево, со старосна
итн.
граница над 40-годишна возраст, од машки
Процесот на рехабилитација треба и женски пол и 10 пациенти со возраст над
да започне што е можно побрзо откако 40 години кај кои е дијагностицирано друго
пациентот е стабилен во првите 24 – 48 часа. интернистичко заболување, како контролна
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,...).
група.
27

Графикон бр. 1. Графички
приказ на вредноста на
вкупниот Бартелов индекс
(Barthel index) од збирот
на сите 15 испитаници со
цереброваскуларен инсулт
при прием и отпуст

преглед за когнитивна загуба.Тестот служи за
процена на ориентација, внимание, памтење,
способност за математички операции,
лингвистички и моторни способности на
пациентот. За секој точен одговор се добива
1 бод. Најмногу можат да се добијат 30 бода.
Резултат под 20 бодови индицира когнитивно
оштетување.
Geriatric depression scale претставува
скала за процена на депресија. Постои
кратка верзија од 15 и долга верзија од 30
прашања кои се одговараат со да или не.
Идеална е запроцена на клиничките знаци
на депресија и за следење на третманот.
Лесна е запримена, не е потребно претходно
психијатриско познавање. Бодирање: од
0 до 4 бода нормално, од 5 до 9 бода блага
депресија, од 10 до15 бода тешка депресија.
3.7. Статистичка обработка на податоци
За статистичка обработка и анализа
на добиените податоци беа применети
соодветни статистички методи и тестови:
мерки на централна тенденција (просек,
медијана и модус), мерки на дисперзија
(стандардна девијација, стандардна грешка),
т-тест, Пирсонов (Pearson) коефициент на
корелација, статистичка сигнификантност –
одредување на p<0.05.

3.4 Критериуми за вклучување:
Дијагностициран церебро - васкуларен
инсулт. Возраст над 40 години
3.5 Критериуми за исклучување:
Возраст под 40 години
Пациенти кои одбиваат да бидат
вклучени во студијата
3 .6 Тестови за испитување
Како тестови за процена на квалитетот
на живот применети се следните тестови:
Бартелов индекс (Barthel index –
протокол за онеспособеност) – составен
е од 10 прашања кои се однесуваат на
степенот на физичката функционалност на
лицето во спроведување на активностите од
секојдневниот живот и неговата мобилност.
Прашањата вклучуваат: лична хигиена,
бањање, хранење, тоалет, качување по скали,
облекување, контрола на столица, контрола
на мокрење, трансфер количка кревет и
обратно, подвижност. Добиен резултат: 0 – 20
поени укажуваат на потполна зависност, 21
– 60 поени укажуваат на тешка зависност, 61
– 90 поени укажуваат на умерена зависност,
91 – 99 поени укажуваат на мала зависност,
100 поениукажуваат на самостојност.
Тестот MMES (mini mental status
examination) претставува начин за процена
на когнитивното функционирање и детален

Графикон бр. 2. Графички
приказ на вредноста на
вкупниот Бартелов индекс
(Barthel index) од збирот
на сите 10 испитаници од
контролната група при
прием и отпуст
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Графикон бр. 3. Графички
приказ на процентуалната
застапеност на
испитаниците кај двете групи
(цереброваскуларен инсулт и
контролна група) со примена
на MMSE на отпуст

5. РЕЗУЛТАТИ

Од графикон број 3 може да се забележи
процентуалната застапеност кај двете групи
Од графикон број 1 може да се (цереброваскуларен инсулт и контролна
забележи вредноста на вкупниот Бартелов група) со приемена на MMSE на отпуст. Кај
индекс (Barthel index) од збирот на сите 15 испитаниците со цереброваскуларен инсулт
испитаници со цереброваскуларен инсулт. најголем процент се со умерено когнитигно
На прием вкупниот скор изнесува 312, а на нарушување 10 (67%), а нема испитаници
со нормално когнитивно нарушување. Кај
отпуст 593.
Се
регистрира
статистичка испитаниците со интернистички заболувања
сигнификантност меѓу Бартеловиот индекс најголем процент се со лесно когнитивно
(Barthel index) на прием и на отпуст кај нарушување 6 (60%) а нема испитаници со
сите 15 испитаници со цереброваскуларен умерено и тешко когнитивно нарушување.
Се
регистрира
статистичка
инсулт (Pearson Chi Square = 108.971; df=3;
p=0.0019 95% Confidence Interval од 78,1454 сигнификантност при отпуст со примена
до 99.3013), а коефициентот на корелација на MMSE кај двете групи на испитаници
(Pearson Chi Square = 7.561; df=7; p=2.0279
Phi=0,41 (средна корелација).
Од графикон број 2 може да се 95% Confidence Interval од 0,6013 до 1.6099),
забележи вредноста на вкупниот Бартелов а коефициентот на корелација Phi=0,23
индекс (Barthel index) од збирот на сите 10 (слаба корелација).
Од графикон број 4 може да се забележи
испитаници со интернистички заболувања.
На прием вкупниот скор изнесува 935, а на процентуалната застапеност кај двете групи
(цереброваскуларен инсулт и контролна
отпуст 951.
Не
се
регистрира
статистичка група) со приемена на GDS на отпуст.
сигнификантност меѓу Бартеловиот индекс Кај испитаниците со цереброваскуларен
(Barthel index) на прием и на отпуст кај сите инсулт 10 (67%) имаат депресија, а 5 (33%)
немаат депресија. Кај испитаниците со
10 пациенти со интернистички заболувања.

Графикон бр. 4. Графички
приказ на процентуалната
застапеност на
испитаниците кај
двете групи испитаници
(цереброваскуларен инсулт и
контролна група) со примена
на GDS на отпуст
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интернистички заболувања 1 (10%) имаат
депересија, а 9 (90%) немаат депресија.

ВЛИЈАНИЕТО НА
ТЕРАПЕВТСКАТА
ЗАЕДНИЦА ВО
ПРОЦЕСОТ НА
ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА
ЛИЦА СО МЕНТАЛНИ
РАСТРОЈСТВА

5. ЗАКЛУЧОК
Според добиените резултати од
вредноста на вкупниот Бартелов индекс
(Barthel index) од збирот на сите 15
испитаници со цереброваскуларен инсулт
на прием вкупниот скор изнесува 312 и на
отпуст 593. Ова ни укажува дека раното
започнување со рехабилитација значително
го подобрува квалитетот на живот по CVI.
Во однос на депресијата не се
регистрира статистичка сигнификантност
меѓу GDS на прием и на отпуст кај сите 15
пациенти со цереброваскуларен инсулт.
Во однос на когнитивните функции
кај двете групи (цереброваскуларен инсулт
и контролна група) со приемена на MMSE
добиените резултати укажуваат на тоа дека
по CVI во голем процент постои когнитивно
оштетување.
Раното започнување со третман и
рехабилитација кај пациентите со CVI е
услов за успешно враќање на овие пациенти
во домашната и работна средина, а со тоа и
за подобар и поквалитетен живот.

Македонка Бошковска, В. Станковска,
С. Трајановска, Л. Kитановска,
Н. Никодиновска, Н. Јанкуловска

Tерапевтската заедница претстававува
заедница на пациенти и персонал, која
овозможува нивна заедничка интеракција
и комуникација со тераписки вредности.
Tерминот терапевтска заедница се користи
за да се се опишат мали кохезивни заедници
каде што пациентите (често се нарекуваaт
и жители) имаат значително учество во
донесувањето на одлуки кои се однесуваат на
нив самите, како и учество во практичните
аспекти
на
водење
на
единицата/
институцијата кадесе сместени и се лекуваат.
Во согласност со либералните односи
меѓу членовите на терапевтските заедници,
професионалците кои работат во менталното
здравје и во модерни терапевтски заедници
се длабоко свесни за потребата од
обезбедување силно лидерство и за нивната
одговорност да се обезбеди соодветна
„рамка" за терапевтска работа, (Association
of Therapeutic Communities, 1999).
Дефиниции за терапевтски заедница се
следните:
Терапевтска заедница – е заедница на
луѓе кои живеат и работат во психијатриската
установа (пациенти, медицински сестри,
болничари, лекари, психолози, идр.),
кои се поврзани со искрена доверба и
добронамерност и прават компактна
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целина со цел на болните членови да им
се создаваат подобри услови за лечење,
пациентот е рамноправен партнер, (Staneti &
Feldman,1966).
Првите терапевтски заедници почнале
да работат уште во 1941 год., а името го добиле
1946 год. Терапевтската заедница првично
беше воведена во Англија, осмислена од
Мејн, а популаризирана од Максвел Џонс.
На просторите на РМ развојот на
терапевтската заедница
како метода за
лекување навлегува од југословенските
простори и се употребува во психијатриските
установи и по клубовите на лекувани
алкохоличари. Во ЈЗУ „Психијатриска
болница“ во Демир Хисар најголема примена
има во Центарот за рехабилитација, во
дневните болници и на одделите.
- Начела на терапевтската заедница
се:
пермисивност,
демократичност,
соочување со реалноста (субјективна
реалност,
објективна
реалност
и
конфронтација со реалноста), комунализам,
активација и активност, егалитарност.
- Придобивки од терапевтската
заедница се следните: заштита на
пациентите од можна автодеструкција
или уништување на нивните домови,
нивната работа или на другите, потребно
е поедноставување на егзистенцијата на
пациентите со нивна заштита од фактори кои
ја предизвикуваат или влошуваат нивната
болест, како што се обезбедување на лични
контакти, супортативна нега и психијатриско
советување.
Тимот кој ја спроведува терапевтската
заедница е мултидисциплинарен тим кој
на некој начин претставува пресвртница
и неговата цел не е да се одржи статус
кво, туку напротив целта е да се ,,подигне
температурата“ за промени. Искуствата и
статистиките укажуваат дека долготрајниот
престој на лицата со проблеми во менталното
здравје во психијатриските институции
значително го намалува квалитетот на нивните
животи. Со учество во ваква социотераписка
мерка пациентите побрзо и поквалитетно се
враќаат назад во заедницата и продолжуваат
со нивниот живот кој им е поорганизиран. Се
редуцира стравот од авторитети, отворено

зборуваат за нивната болест, се менува
класичната улога на клиентите како пасивни
приматели на терапија без нивно активно
учество. Клиентите отворено зборуваат и
полесно се носат и живеат со болеста, а и
не ја прифаќаат традиционалната улога на
персоналот/терапевтите кон пациентите.
Постои намалување на времето на
хоспитализација што за наши услови е сè уште
значајно, рушење на табуата, подобрување
на социјалните релации, пократок третман и
подобри резултати.
Се
постигнуваат
промени
во
интрапсихичките и интерперсоналните
проблеми.
Се
пренесува
одговорноста
на
пациентите за целодневниот престој и
активностите, а со тоа се пренесува и
одговорноста за нивното лечење и лечењето
на другите. Пациентот е рамноправен партнер
во лечењето во сите нивоа и структури и
во сите процеси кои го следат лечењето
на менталните болести. Примарна цел е
потполна рехабилитација на пациентите.
МОТИВ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Соочувањето
со
проблемот
на
долготрајни хоспитализации и чести приеми
во болница на пациенти со ментални
растројства беше основен мотив за ова
истражување. Притоа, евидентна е потребата
од позасилена примена на социотерписки
и рехабилитациони активности кои ќе им
овозможат поквалитетен третман и враќање
во заедницата. Основниот мотив за ова
истражување се токму придобивките од
терапевтската заедница и, всушност, колку
е голема оправданоста од вклучувањето
на пациентите во терапевтска заедница и
колку е важно да се одржуваат редовно и
континуирано овие средби.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД
Во методологијата на истражувањето
применети се два прашалника врз двете групи
на пациенти: испитуваната и контролната.
Пациентите кои се вклучени во студијата
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се моментално присутни во Болницата и се
сместени најчесто во акутните одделенија.
За потребите на истражувањето
креирани се два прашалника. Едниот е
краток прашалник, во кој се вметнати четири
параметри кои треба генерално да ги одредат
ефектите на терапевтската заедница врз
третманот на пациентите. Тоа се:
А) должина на престој во болница
Б) број на хоспитализации
В) број на тераписки викенди
Г) несакани ефекти од лековите
Исто
така
за
одредување
на
демографските
карактеристики
на
двете групи на пациенти, вклучени во
истражувњето, се спроведуваше прашалник
за основните биографски информации на
пациените, и тоа:
А) пол,
Б) возраст,
В) семеен статус
Г) работен статус
Како материјал за избор на пациенти и
спроведување на истражувањето се користени
и историите на болните, декурзусите,
евиденциите во одделенијата и дневниците
за терапевтската заедница на одделенијата и
во Центарот за рехабилитација,
Направена е селекција на вкупно 40
пациенти кои доброволно учествуваат врз
основа на дневникот за терапевтска заедница
на одделение и во Центарот за рехабилитација.
Контролната група е селектирана врз
основа на евиденциите и декурзусите. Како
статистички методи се користени: табеларен
приказ, столбест дијаграм, процентуален
износ. Статистички ќе бидат обработени

следните демографски анализи: пол, возраст,
семеен статус, дијагноза, работен статус.
Од статистичката обработка на
податоците ке бидат презентирани следните
податоци:
Од табела број 2 се забележува
дека кај испитуваната група просечната
вредност на бројот на хоспитализации
изнесува 3.2 хоспитализации. Минимумот
на хоспитализации изнесува 1, а додека
максимумот
9
хоспитализации.
Кај
контролната група просечната вредност
на бројот на хоспитализации изнесува
1.2
хоспитализации.
Минимумот
на
хоспитализации изнесува 0, а додека
максимумот 7 хоспитализации. Се регистрира
статистичка сигнификантност меѓу бројот
на хоспитализации кај испитуваната и
контролната група (t = 2.8141, df= 37.6718;
95% ConfidenceInterval од 3.4392 до 0.5608).
Овој наод е во согласност со повеќе
истражувања за влијанието на терапевтската
заедница и бројот на хоспитализации, кои
укажуваат дека учеството на пациентите во
терапевтска заедница во хоспитални услови
го намалува бројот на хоспитализации,
(Stroman, 2003; Szasc, 2007).
Од табела број 4 се забележува дека кај
испитуваната група просечната вредност на
бројот на тераписки викенди изнесува 3.1
викенд. минимумот на тераписки викенди
изнесува 1, а додека максимумот 10 викенди.
Кај контролната група просечната вредност
на бројот на тераписки викенди изнесува 1.2
викенд. минимумот на тераписки викенди
изнесува 0, а додека максимумот 7 викенди.

Табела број 1. Табеларен приказ на процентуална застапеност на пациентите
со шизофренија од ЈЗУ „Психијатриска болница“ Демир Хисар според бројот на
хоспитализации
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Табела број 2. Табеларен приказ на застапеноста на пациентите
според бројот на хоспитализации
несомнено значаен социотераписки облик во
целокупниот третман, секогаш треба да се
осврнеме на т.н. тераписка култура.
Нашето истражување, исто така, покажа
дека кога станува збор за практикување на
терапевтска заедница и други социотераписки
облици на третман, неопходно е покрај
почитувањето на основните постулати
на терапевтската заедница, еволуција
на практиките, односно адаптација на
современите текови на живеење. Имено
ЗАКЛУЧОЦИ
современата технологија и наука има свое
Според извршените истражувања влијание и врз кавлитетот на односи меѓу
и добиените резултати се потврдува луѓето. Современата психофармакотерапија
идејата дека психијатриските болници ги измени не само начините на манифестација
како здравствени институции од затворен на менталните растројства туку и несаканите
тип треба да бидат, всушност, терапевтски ефекти, така што тераписките интервенции
заедници. Создавањето на атмосфера на во однос на клиничката слика на пациентите
терапевтска заедница со сите нејзини во рамките на терапевтската заедница, многу
перформанси е еден од најважните фактори повеќе се однесуваат на квалитетот на живот
и видови на третман кој може да се даде во на пациентите во заедницата, отколку на
справувањето со симптомите или несаканите
услови на психијатриска болница.
Значајно е да се напомене дека ефекти од лековите.
практикувајќи ја терапевтската заедница како
Се
регистрира
статистичка
сигнификантност меѓу бројот на тераписки
викенди кај испитуваната и контролната
група (t = 2.4756,
df= 31.8916; 95%
ConfidenceInterval од 3.4635 до 0.3365). Од
добиентите резултати може да се заклучи
дека учеството во терапевтска заедница како
форма на социотераписки третман поволно
влијае врз состојбата на пациентите.

Табела број 3. Табеларен приказ на процентуална застапеност на пациентите со
шизофренија од ЈЗУ „Психијатриска болница“ во Демир Хисар според бројот на
тераписки викенди
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Табела број 4. Табеларен приказ на застапеноста на пациентите
според бројот на тераписки викенди
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СЕСТРИНСКА СЛУЖБА
ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ
ПОТРЕБИ
- РЕАЛНОСТ И
ПЕРСПЕКТИВА
Тамара Цветкова, Соња Тончева
Медицински универзитет – Варна, ФОЗ,
Катедра „Здравствени грижи“,
Р. Бугарија

Резиме: Системот за грижа за деца
со посебни потреби во Бугарија не е на
потребното ниво за успешно интегрирање
на овие деца во училиште и општеството.
Кај нас е потребно да бидат создадени
соодветни структури и да се применат
пристапи по примерот на воспоставените
добри практики кои постојат во Европа не
само во специјализираните институции , но
и надвор од нив.
Клучни зборови: деца , специјални
потреби , медицинска служба, патронажни
сестри
Abstract: The system of care for children
with disabilities in Bulgaria is not a level
required for successful integration of these
children into school and society. In our country
it is necessary to create adequate structures and
implement approaches examples of established
good practices existing in Europe not only in
institutions but also beyond.
Keywords: children, special needs,
nursing service, nurses patronage.
Од исклучителна важност е рано
откривање и навремена терапија на болеста
на детето. Во овој период треба да се обезбеди
поддршка на родителите, бидејќи состојбата
на детето предизвикува тешки и долготрајни
повреди кај нив.
Доброто партнерство и поддршка меѓу
родителите и здравствениот специјалист
и социјалниот работник, како и навремена
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и флексибилна интервенција од страна
на здравствените и социјалните услуги
е најважната и најуспешна стратегија за
справување со проблемите на интеграцијата
и социјализацијата на децата со посебни
потреби.
Активностите
кои
помагаат
во
социјалната интеграција на деца со посебни
потреби можат да се класифицираат на
следниов начин [1,3]:
- развој на локална служба која служи
на детето и ќе помогне тоа да посетува
училиште
- одгледувањето и обуката на детето
надвор од домашна средина
- викенд услуги за семејството
(краткорочни и долгорочни паузи)
- здравствена и социјална служба, која
нуди услуги за деца и возрасни во заедницата
За успешна социјализација и социјална
интеграција на децата со психо- физички
нарушувања е потребно да се оствари многу
добро координирана и тимска работа меѓу
стручњаците (лекари, психолози, педагози,
медицински професионалци, социјални
работници), родители (воопшто целото
семејство) и јавноста.
Цел: Да се испита мислењето на
патронажните сестри од Центар за мајчино
и детско здравје (ЦМДЗ) во градот Шумен
во врска со формирањето на медицинска
служба за деца со посебни потреби од 0-6г.
управувана од медицинско лице.
Материјал и методи: За целта на
истражувањето се користи анкетна карта,
како при обработката на резултатите се
користеа методи на описна статистика.
Истражувањето
е
спроведено
преку
сопствено развиени алатка - анонимна
анкета која содржи 29 прашања за сите 25
медицински професионалци, обучени по
Предлог на УНИЦЕФ за патронажни сестри
во ЦМДЗ град Шумен (во периодот м. Мартаприл 2013 година.).
Резултати и дискусија:
Ги
анализиравме
испитаниците
медицински професионалци според нивното
образование (сл. 1).
Значителен дел од медицинските
специјалисти обучувани по Предлог

на УНИЦЕФ за патронажни сестри во
ЦМДЗ град Шумен се со образовен степен
специјалист по Здравствени грижи (41,60%),
како "магистер" се помал дел од испитаниците
(16,70%) и една четвртина се со образовна
степен „диплома од Високо образование“
(25%). Постојат и испитаници со друго
образование, кои сочинуваат (16,7%).
Побаравме
информации
дали
учесниците за патронажни сестри работеле
со деца со посебни потреби (сл. 2).
Приближно 2/3 од испитаниците
медицински специјалисти посочуваат дека
не работеле до моментот со деца со посебни
потреби (68%), а на оние на кои им било
потребно, го правеле затоа што имаат во
опкружувањето дете со слични потреби
(32%). Професионалниот стаж до моментот
не бил поврзан со работа со деца со посебни
потреби.
Поголемиот дел од испитаниците
посочиле дека имаат над 10 годишен
професионален стаж (80,00%), додека со
стаж до 1 година се само 2 од испитаниците
медицинските специјалисти (8,00%).
Проучивме каква е струката на
испитаниците медицински специјалисти
(сл.3).
Три четвртина од испитаниците
медицински професионалци се медицински
сестри (68,00%), додека акушерките се
значително помалку (24,00%). Покрај тоа
двајца посочуваат дека имаат друга струка
(8,00%).
Преовладуваат
медицинските
сестри и тоа е добар показател за нивното
знаење, бидејќи тие за време на своето
основно образование изучуваат повеќе
дисциплини поврзани со старателите на
децата со посебни потреби.
Ги анализиравме мислењата на
испитаниците патронажни сестри од ЦМДЗ
во врска со можноста за воспоставување на
медицинска служба кон Домот за медицинско
- социјални грижи за деца (сл. 4).
Според приближно половина од
испитаниците можно е да се формира
медицинска служба во ДМСГД (Дом за
медицинско-социјални грижи за децата) за
обезбедување на медицинско-социјалните
грижи на деца со посебни потреби во
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Сл. 1. Дистрибуција според
образованието

Сл. 2. Работа со деца со
посебни потреби
нивните домови со постоечки ресурси
(48,00%). Останатата половина не можат да
проценат и го сметаат тоа за невозможно
бидејќи не се запознаени и тоа е нова
структура во работењето на здравствените
професионалци. Досега за децата со посебни
потреби се грижат во Дневни центри и Дом
за медицинско социјални грижи за деца.
Деинституционализацијата,
предностите
на семејната средина при одгледувањето на
децата со посебни потреби и создавањето
на медицинска служба ќе ја докаже својата
корист.
Го
проучивме
мислењето
на
медицинските специјалисти како влијаат
добрите односи на задоволството од
здравствено и социјално услуги (сл. 5).
Над половина од испитаниците
медицински професионалци се на мислење
дека добриот однос со родителите на деца
со посебни потреби влијае на нивното
задоволство од здравствените и социјалните
услуги (76,00%). Родителите и медицинските
специјалисти треба да одржуваат многу
добри односи, кои ќе доведат до подобри
резултати при старателите на децата со
посебни потреби.
Побаравме
информации
од
испитаниците за знаење за присуство
на медицинска служби кон медицинскосоцијалните установи во светот (сл. 6).
Повеќе од половина од испитаниците
специјалисти посочиле дека знаат дека во
светот има медицинска служби за грижа во
домот кои се во структурата на медицинско
- социјалните установи и се водени од
медицинските сестри (60,00%), не се малку и
оние кои не слушнале до сега за постоењето

на таква структура за укажувањето на грижа
за децата со посебни потреби.
Го
проучивме
мислењето
на
испитаниците медицински специјалисти
за можноста медицинска служба за деца
со посебни потреби да стане реалност во
Бугарија (сл. 7).
Речиси сите се на мислење дека постои
можност оваа структура да стане реалност за
Бугарија (80,00%), двајца од испитаниците
имаат негативно мислење (8%) и сосема мал
дел не можат да проценат дали има можност
медицинска служба за деца со специјални
потреби да стане реалност во Бугарија.
Проучивме дали родителите на децата
со посебни потреби ќе ги бараат услугите
на медицинска служба предводена од
медицинска сестра (сл. 8).
Три четвртини од испитаниците се на
мислење дека понудените грижа и услуги
од медицинска служба за деца со посебни
потреби, во која работат само специјалисти
за здравствена заштита (без лекар) ќе бидат
барани од родителите на деца со посебни
потреби (72,00%) .Показателна е потребата
од таква структура за децата и нивните
родители.
Побаравме мислење на испитаниците
медицински специјалисти за тоа дали
активностите извршени од медицинска
служба во своите домови ќе задоволат
потребите на децата со посебни потреби, без
да го посетуваат Дневниот центар (сл. 9).
Помалку од половина медицински
професионалци се на мислење дека
активностите на медицинска служба
обезбедени во домот на деца со посебни
потреби ќе ги задоволат нивните потреби,
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Сл. 3. Професија (струка)

Сл. 4. Способност за
создавање на медицинска
служба во Домот за
медицинско - социјални
грижи за деца
Сл. 5. Влијанието на
добрите односи
со родителите за
задоволството од
здравственото и
социјалното услуги
ако не посетуваат Дневен центар (36,00%) и
половина се на мислење дека е потребно да се
посетува Дневниот центар регуларно (48%).
настанати промени во состојбата на децата и
е потребна редовна промена во медицинскосоцијалните грижи за децата со посебни
потреби како и во обуката на родителите.
Го
споредивме
мислењето
на
испитаниците во врска со активностите
извршени од медицинска служба во нивните
домови и дали тоа ќе ги задоволи потребите на
децата со посебни потреби, без да посетуваат
Дневен центар (според образовниот степен
на медицинските специјалисти), (Сл. 10).
Постои
значителна
разлика
во
мислењето на специјалистите со различен
образовен степен (р <0,05), како - негативни
во оценката се специјалисти, а оние со
дипломирано
Високо
образование
и
магистрите се распределени рамномерно
меѓу позитивниот и негативниот одговор
(50/50%).
Го
проучивме
мислењето
на
испитаниците дали би работеле во медицинска
служба предводена од медицинска сестра
(сл. 11).
Речиси две третини од испитаниците
медицински специјалисти изразиле желба
да работат во медицинска служба, ако таа
се раководи од медицинска сестра (68,00%),

додека еднаков е бројот на оние кои не сакаат
да работат и не можат да одлучат (по 16% ),
кои сочинуваат мал дел.
Добиените резултати од најсеопфатна
студија не поттикнуваат да понудиме Модел
на медицинска служба (сл. 12)
Оваа идеја за изградба на организациска
структура нема сеопфатна природа. Таа
е обид да се понуди соодветен модел
на медицинска пракса, која ќе одговара
на потребите и можна правна основа за
здравството и надлежностите на сестрите во
Бугарија (сл. 2).
За таа цел неопходно е да се предложи
пакет од медицински и акушерски активности
прилагодени со Уредба №1. / 08.02.2011
година, што се однесува на законски
регулирани автономни активности кои
можат да ги обезбедат медицинските сестри
и акушерките во Бугарија. Да се развие
специфична документација за извршените
здравствени услуги и да бидат пресметуваат
извршените активности. (Пример пакет
активности е развиен и предложен во
дизертацијата на проф. Соња Тончева,
ДМ на тема "Едукативни, организациски
и социјални аспекти на активностите на
медицинската сестра во ПМП" - заштитена
2001 година ).
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Сл. 6. Знаење за присуство
на медицинска служби
во светот

Сл 7. Можност медицинска
служба да стане
реалност во Бугарија

Сл. 8. Барање на услугите
на медицинска служба,
во присуство само на
специјалисти за здравствена
заштита
Заклучоци:
1. Според приближно половина од
испитаниците возможно е да се формира
медицинска служба кон Домот за медицинскосоцијални грижи за деца (ДМСГД) за
обезбедување на медицинско-социјалните
грижи на деца со посебни потреби во нивните
домови со постоечки ресурси (48,00%).
2. Над половина од специјалистите се на
мислење дека добриот однос со родителите
на деца со посебни потреби влијае на
нивното задоволството од здравствените и
социјалните услуги (76,00%).
3. Значаен дел од испитаниците
посочиле дека знаат дека во светот има
медицински служби за грижа во домот кои се
во структурата на медицинско - социјалните
установи и се водени од медицинските
сестри (60,00%), а речиси сите се на мислење
дека постои можност оваа структура да стане
реалност за Бугарија (80,00%).
4. Две третини од испитаниците се на
мислење дека понудените грижа и услуги
од медицинска служба, во која работат само
специјалисти за здравствена заштита (без
лекар) ќе бидат барани од родителите на деца
со посебни потреби (72,00%).
5. Помалку од половина медицински
професионалци се на мислење дека
активностите на медицинска служба

обезбедени во домот на деца со посебни
потреби ќе ги задоволи нивните потреби,
ако не посетуваат Дневен центар (36,00 %)
а другата половина се на мислење дека е
потребно е да се посетува Дневниот центар
регуларно (48%).
6. Речиси две третини од испитаниците
изразиле желба да работат во медицинска
служба, ако таа се раководи од медицинска
сестра (68,00%).
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Сл. 9. Задоволството на
потребите на децата, без да
посетуваат Дневен центар

Сл. 10. Задоволство на
потребите на децата, без да
посетуваат Дневен центар
(според образовен степен)

Сл. 11. Работа во медицинска
служба, предводена од
медицинска сестра

Сл. 12 Модел
на медицинска служба
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МАРИЈА ВИОЛЕТ
(1859 – 1925)

Марија Виолет е првата медицинска
сестра во Битола која дошла од Франција,
како милосрдна сестра на лазаретската
мисија. Таа е основоположник и раководител
на диспанзерот и училиштето за женски деца.
Во народот е позната како сестра Виолета со
голем авторитет и почит.
Под раководство на сестра Виолета
и на нејзина молба, лазаретската мисија
од Париз испратила уште две милосрдни
(медицински) сестри и заедно го отвориле
диспанзерот каде што се даваше лекарска
помош од страна на лекарите од Битола,
кои дејноста ја вршеа волонтерски како гест
на хуманост. Диспанзерот се наоѓаше на

околината на Битола и правеа разни масти и
чаеви кои ги препорачуваа на населението.
Ги посетуваа болните кои беа
неподвижни во нивните домови, а особено
сиромашните семејства, давајќи им помош и
утеха.
несебична
сесрдна
Нивната
помош и нега се манифестира за време
на Илинденското востание и по него, кога
лекуваа голем број на ранети востаници.
Исто така се залагаа кај турските власти да ги
лекуваат ранетите затвореници, дури бараа и
нивно ослободување.
За време на Првата светска војна, во
годините 1915 и 1916, Балканот го зафатија
големи
епидемии,
заразни
болести како: колера, пегави
тифус и др. Сестра Виолета
заедно со своите колешки не
го напуштија населението, ами
останаа заедно со него да ја делат
истата судбина и напатеност.
Во текот на Првата светска
војна кога градот беше постојано
бомбардиран и разрушен, сестра
Виолета цело време остана заедно
со
исплашеното
население,
давајќи му медицинска помош.
Сестра Виолета, покрај
севкупната работа во диспанзерот,
Зградата на амбулантата
се занимаваше и со хуманитарни
„Кај калуѓериците“
работи. Како голем хуманист
ги посетуваше сиромашните
денешна улица ,,Елпида Караманди“ бб.
семејства делејќи им финансиски средства
За кратко време диспанзерот се стекна (во вид на храна и облека).
со голема популарност и авторитет, а имаше Во своите извештаи ги известуваше своите
и посебна почит од населението зашто надлежни раководители во Париз – Франција
лекувањето беше бесплатно.
за несносливата и тешка состојба на
Покрај работата во диспанзерот населението, барајќи финансиска помош за
сестрите собираа и лековити треви по барем малку да се подобри состојбата.
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Сестра Марија Виолет со учениците

особено свирење на клавир, затоа што тие
имаа еден од првите клавири во Битола. Исто
така, се учеа и вештини кои беа својствени
за женското население (готвење, везење,
плетење, шиење и др.). Беа големи љубители
на цвеќето, а нивниот двор секогаш беше
уреден и со многу цвеќиња кои со многу
љубов ги негуваа.
Сестра Виолета остана во Битола
до својата смрт во 1925 година, кога беше
испратена од голема поворка на благодарни
битолчани, кои во своите искази изјавуваа
дека нејзината дејност никогаш нема да ја
заборават.
Со вечна благодарност од Битола
и битолчани, заради нејзиното залагање
и помош на населението, Комисијата за
изготвување на монографијата на заслужни
и значајни личности
– битолчани, го
стави и името на сестра Марија Виолет во
заслужните граѓани на Битола.

Со својата хумана дејност сестра
Виолета стекна уште поголема популарност.
Бидејќи диспанзерот ја зголемил
работата, лазаретската мисија од Париз
испратила уште пет сестри, така што во 1908
година имаше вкупно осум сестри.
Вака зголемениот персонал, во
диспанзерот оспособил и сала за оперативни
зафати, а операциите ги изведувале
битолските хирурзи и тоа бесплатно. Во
рамките на диспанзерот работеше и амбуланта
(превијалиште) со сите инструменти за
преврски на раните и болните места.
Ова беше единствено место каде што
здравствена помош се даваше бесплатно за
сите категории на населението.
Во текот на својот работен век во
Битола, сестра Виолета покрај медицинската
и хуманитарната дејност развиваше и
педагошко-воспитна дејност.
Кон крајот на мисијата се отвори и
женско училиште, каде што женските деца
учеа предмети кои се предаваа и во другите
училишта, а наставата се одржуваше на
француски јазик. Покрај основните предмети
се учеше и предмет музичко образование,

д-р Димитар Котевски
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KODEKS
ZA ETIKATA NA MEDICINSKATA
SESTRA

1. Odnosot kon {titenikot/korisnik

- uslov za prifa}awe na odlukata za
predvidenata programa na zdravstvenata
nega e soglasnosta na {titenikot/
korisnik;
- soglasnosta mo`e da se izrazi na
razni na~ini, naj~esto preku razgovor;
Profesionalnata
etika
od
medicinskata sestra bara aktivnosti
koi{to gi nadminuvaat pravnite barawa
na soglasnost; na primer, iako deteto
pravno ne mo`e da dade soglasnost, seedno,
na soodveten na~in go zapoznavame so
postapkata:
- za dobivawe na soglasnost ne smee da
se koristi slu`benata polo`ba, prisila,
izmama na {titenikot/korisnik;
- bolesta, ili drugi momenti,
privremeno ili trajno, mo`at da ja namalat
sposobnosta na {titenikot/korisnik za
samostojno odlu~uvawe. Medicinskata
sestra ima permanentna dol`nost da
ja po~ituva avtonomijata na takvite
{titenici i, vo ramkite na nivnite
sposobnosti, da im nudi mo`nost na izbor.
Istovremeno, im pomaga da go zadr`at,
odnosno povtorno da go steknat mo`noto
nivo na avtonomija;
- na {titenikot/korisnik, koga i da
mu dava informacii, toa mora da go pravi
vrz osnova na vistinata, se razbira, i na
na~in dostoen na ~ovekot;

Medicinskata sestra se gri`i za
zapazuvawe na `ivotite i zdravjeto na
lu|eto. Pritoa e dol`na svojata rabota
da ja izvr{uva humano, stru~no, odgovorno
i, vo odnos na {titenikot/korisnik, da gi
po~ituva negovite individualni potrebi i
vrednosti:
- vrz odnosot kon {titenikot/
korisnik ne smeat da vlijaat osobinite,
kako {to se: rasa, narodnost, vera, socijalna
polo`ba, pol, starost, zdravstvena
polo`ba ili politi~ka opredelba;
- individualnite programi na
zdravstvenata nega baraat potpolno
sogleduvawe na poedinecot, semejstvoto i
zaednicata, pa gi vklu~uvaat fizi~kite,
psihi~kite, du{evnite i socijalnite
potrebi na {titenikot/korisnik, i ja
po~ituvaat negovata kultura i li~nata
potreba;
- medicinskata sestra, vo sorabotka so
{titenikot/korisnik, vo razgleduvaweto
na programata na zdravstvenata nega,
isto taka, gi vklu~uva i ~lenovite na
semejstvoto, kako i nemu bliski li~nosti.
Medicinskata sestra go po~ituva
pravoto na {titenikot/ korisnik na izbor
i odlu~uvawe (avtonomija na {titenikot):
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- ako pra{awata na {titenikot/
korisnik se odnesuvaat na podra~je
nadvor od zdravstvenata nega, go upatuva
na lekarot nadle`en za toa, ili kaj drug
zdravstven rabotnik.

ja kontrolira zdravstvenata nega. Vo
procesot na zdravstvenata nega e odgovorna
pred medicinskata sestra - rakovoditel na
ekipata za nega.
- medicinskata sestra mora svoeto
znaewe postojano da go zbogatuva.
zdobienoto
stru~no
znaewe,
medicinskata sestra e dol`na da go prenese
na kole{kite i kolegite, kako i na drugite
~lenovi na ekipata.
- medicinskata sestra se gri`i za
zbogatuvawe na fondot na zdravstvenata
literatura.
- medicinskata sestra e dol`na da
se gri`i za razvoj i napredok na strukata
op{to, kako i za voveduvawe novini vo
strukata.
- medicinskata sestra e soodgovorna
vo gri`ata za zdravjeto i `ivotot na
lu|eto, pa e dol`na i zdravstveno-vospitno
da deluva, {to e i edna od nejzinite osnovni
zada~i.
- medicinskata sestra ne smee da odbie
da dade itna medicinska pomo{, soodvetna
na svojata stru~na osposobenost, bez ogled
na toa dali e na rabotna dol`nost ili
ne, i bez ogled na toa dali za taa pomo{
vonredno e zamolena.
- medicinskata sestra, sfa}aj}i ja
svojata moralna i ~ove~ka odgovornost,
i vo vonredni priliki, mora da bide
podgotvena da se javi na rabota.
- medicinskata sestra ne izvr{uva
postapki za koi nema potrebno iskustvo.
Isklu~ok se samo itnite slu~ai pri
povredi i bolesti, koi neposredno go
zagrozuvaat `ivotot na {titenikot/
korisnik.
- medicinskata sestra ne smee da
ja zloupotrebuva me|usebnata doverba so
{titenikot/korisnik, ili mo`nosta za
pristap do negovata svoina, stanot ili
rabotnoto mesto.
- medicinskata sestra e dol`na da
odbie poklon, usluga gostoprimstvo i
komercijalen interes, ako toa mo`e da se
sfati kako nastojuvawe so nedozvoleno
vlijanie da dobie privilegii za sebe ili
{titenikot/korisnik.
* medicinskata sestra mo`e da odbie
zdravstveno anga`irawe, ako e uverena
deka toa ne e vo soglasnost so nejzinata

Medicinskata sestra e dol`na, kako
delovna tajna, da gi ~uva podatocite za
zdravstvenata sostojba na {titenikot/
korisnik, za pri~inite, okolnostite i
podatocite od taa sostojba:
- delovna tajna e se {to taa, pri
izvr{uvaweto na svojot poziv, }e doznae
za {titenikot/korisnik i negovite li~ni,
semejni i socijalni sostojbi,
- medicinskata sestra mora da ja
izvr{uva svojata dejnost, na na~in koj{to
go vklu~uva {titenikot/korisnik kako
edinstvena, nepovtorliva li~nost, so site
negovi posebnosti.
- medicinskata sestra, vo svojata
rabota, u{te pove}e go uva`uva i po~ituva
pravoto na li~nosta, u{te pove}e koga se
odnesuva na intimata, nade`ta, stravot,
makite i bolkite na bolniot.
- Na {titenikot/korisnik koj umira,
najmnogu treba da mu se obezbedi soodvetna
zdravstvena nega i gri`a, korekten
odnos, olesnuvawe na makite, iska`uvawe
na verskoto ubeduvawe, kako i mirno
upokojuvawe, dostojno na ~ovekot.
Korektnoto
odnesuvawe
u{te
pove}e se odnesuva na po~ituvaweto na
nade`ta, pomo{ta pri zagri`enosta kako
i iska`uvaweto na potrebata za sigurnost.
- Posebno so~uvstveno vnimanie i
pomo{ treba da im se uka`e na bliskite
na onoj koj umira, ili umrel, i licata koj
mu bile bliski, za polesno da ja podnesat
zagubata.
Medicinskata sestra e dol`na
na {titenikot/ korisnik da mu ponudi
kompletna zdravstvena nega:
sestra,
pri
medicinskata
izvr{uvaweto na svojot poziv, vo
granicite na svojata stru~na osposobenost,
e samostojna i nezavisna, i za svojata
rabota e odgovorna pred svojata sovest,
{titenikot/ korisnik i op{testvoto.
- medicinskata sestra e nadle`na
da odlu~uva, planira, izvr{uva i da
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- medicinskite sestri, koi izvr{uvaat
pedago{ka dejnost, prakti~nata rabota
so {titenicite/korisnici dol`ni se da
obezbedat da bide vodena vo soglasnost
so stru~nite i eti~kite na~ela, kako i so
posebno vnimanie kon dostoinstvoto na
~ovekot. Mentorot e dol`en da obezbedi,
studentite i u~enicite da se zapoznati so
Kodeksot, a negovite opredelbi da bidat
prifateni.

sovest i so me|unarodnite pravila na
medicinskata etika.
*
medicinskata
sestra
mora
za takviot slu~aj da go izvesti
zdravstveniot zavod. Zdravstveniot
zavod toa mora da go po~ituva, no, isto
taka, na {titenicite/korisnici mora
da im obezbedi mo`nost za nepre~eno
ostvaruvawe na pravata od zdravstvenoto
osiguruvawe.
* medicinskata sestra ne smee da
otka`e itna medicinska pomo{. 10 Kodeks
za etikata na medicinskata sestra
Deluvaweto na medicinskata sestra
zadol`itelno se temeli isklu~ivo vrz
opredelbite {to se vo polza na {titenikot/
orisnik:
- medicinskata sestra, vo svojata
rabota vo praksata treba da se borat za
takvi uslovi, koi }e ovozmo`at izvr{uvawe
na zdravstvenata nega vo soglasnost so
vrednostite i standardite na Kodeksot na
etikata;
- medicinskata sestra gi po~ituva
na~elata na stru~no odnesuvawe, i odbiva
sekakva postapka koja, spored nejzinoto
stru~no ubeduvawe i sovest, mo`e da bide
neeti~na ili {tetna za {titenikot/
korisnik;
- deluvaweto na medicinskite sestri
mora da se temeli vrz odlukite, koi na
{titenikot/korisnik mu go zajaknuvaat,
~uvaat i obnovuvaat zdravjeto, i mu gi
olesnuvaat makite. Toj odnos ne smee da bide
usloven od koristoqubie, zadovoluvawe na
li~ni ambicii, ili od namera da se dobie
kakva i da e druga li~na korist;
- rakovodnite medicinski sestri
imaat
posebna
odgovornost,
koja
proizleguva od gri`ata za sega{nite i
idnite {titenici/korisnici. Vo ramkite
na postoe~kite mo`nosti, dol`nost e
tie da se upotrebat {to popolezno i
da se obezbedi {to pogolema polza za
{titenicite/ korisnici. Dol`ni se da
vospostavat takov sistem na organizacija,
koja }e ovozmo`i {to povisok kvalitet
na rabotata i za{tita na {titenikot od
nestru~ni, neeti~ki i samovolni postapki
na ~lenovi od slu`bata za zdravstvena
nega;

2.
Medicinskata
sorabotnicite

sestra

i

Zdravstvenata
obrabotka
na
{titenicite/korisnici
treba
da
pretstavuva zaedni~ko anga`irawe na
stru~waci od razni zdravstveni profili;
medicinskata sestra ja priznava i po~ituva
rabotata na sorabotnicite. Imeno:
- sorabotkata me|u medicinskite
sestri i nivniot odnos kon drugite
zdravstveni rabotnici treba da se temeli
vrz otvorenosta, ~esnosta i kolegijalnosta;
- pripadnosta na Zdru`enieto i
rabotnite
dol`nosti,
medicinskata
sestra ja obvrzuvaat da ne i otka`e stru~na
pomo{ na druga medicinska sestra, ako taa
za toa ja zamoli, odnosno ako ima potreba;
- Odnosite me|u medicinskite sestri
moraat da se temelat vrz po~ituvaweto
i korektnosta. Pritoa, dol`ni se da
gi po~ituvaat `ivotnite i stru~nite
iskustva na postarite, pretpostavenite i
nastavnicite, koi sekoga{ treba da slu`at
kako primer na pomladite sorabotnici;
- medicinskite sestri moraat da
im posvetat posebna gri`a i vnimanie
na studentite/u~enici na medicinskite
{koli, kako i na pripravnicite;
- solidarnosta i kolegijalnosta se
iska`uvaat i so toa, ako tie se gri`at za
bolna kole{ka, za drugi bolni zdravstveni
rabotnici, u~enici ili studenti na
medicinskite {koli;
- nedorazbirawe ne treba da
predizvika nekorektnoto odnesuvawe. Vo
sli~ai koga nedorazbiraweto ne e mo`no
da se nadmine, moraat da se obidat da
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4. Medicinskata sestra i pozivot

postignat pomiruvawe preku organite na
svojata sestrinska organizacija;
- ako medicinskata sestra se somneva,
deka odreden sorabotnik nekompetentno,
nestru~no ili neeti~ki go tretira
{titenikot/ korisnik, dol`na e da utvrdi
dokazi za nepravilnostite i za toa da go
izvesti nadle`noto lice, no ako gre{kite
i ponatamu se prisutni, gi izvestuva
nadle`nite stru~ni slu`bi;
- medicinskata sestra, koja se trudi
da go za{titi {titenikot/ korisnik od
nekompetentno ili neeti~ko zgri`uvawe,
vo svojata rabotna sredina mo`e da
do`ivuva razni pritisoci. Kole{kite i
profesionalnoto Zdru`enie se dol`ni
nea da ja {titat i pomagaat.

Stru~nite
organizacii
na
medicinskite
sestri
ja
prifa}aat
odgovornosta za za{titata i poddr{kata
na eti~kite na~ela vo zdravstvenata nega.
Izvr{uvaweto, pak, na tie zada~i, od niv,
kako medicinski sestri, bara da se odyivaat
na potrebite i zakonskite interesi na
{titenicite/korisnici:
- stru~nite zdru`enija mora da
se trudat za ostvaruvawe na postavenite
standardi na zdravstvenata nega vo
praksata, kako i soodvetnoto obrazovanie
na medicinskite sestri;
stru~nite
zdru`enija
gi
pretstavuvaat interesite na zdravstvenata
nega vo javnosta pri formiraweto na
zdravstvenata politika, vo odnos na
rabotodava~ite, javnite mediumi i t.n.;
- medicinskata sestra, koja deluva vo
stru~nite zdru`enija, treba da sorabotuva
pri vospostavuvaweto i zapazuvaweto
na takva socijalno-ekonomska polo`ba
na zdravstvenata nega, so koja nejzinite
nositeli i izvr{iteli }e bidat ednakvo
pravni vo sporedba so drugite granki.
- stru~nite zdru`enija treba aktivno
da ja poddr`uvaat i razvivaat mo`nosta
za izu~uvawe na eti~kite vidici na
zdravstvenata nega, koi treba da im se
dostapni na site medicinski sestri.

3. Medicinskata sestra i op{testvoto
Medicinskata sestra treba sekoga{
da postapuva vo soglasnost so nasokite,
koi obezbeduvaat podobro zdravje i
ponatamo{en razvoj na zdravstvoto vo
op{testvoto:
- medicinskata sestra, zaedno
so drugite zdravstveni rabotnici i
gra|anite, e odgovorna za planiraweto
sproveduvaweto
na
programata
za
zdravstvena za{tita.
- medicinskata sestra se trudi
za takvi odnosi na vrabotuvawe, koi
ovozmo`uvaat kvalitetna zdravstvena
nega i pridonesuvaat za pogolemo stru~no
zadovolstvo na vrabotenite.
- medicinskata sestra ima pravo i
dol`nost, preku svoite stru~ni i drugi
organizacii, da se trudi za:
· vrednuvawe na zdravstvenata nega vo
op{testvoto;
· soodveten deloven odnos;
· soodvetno vrednuvawe na rabotata, i
· pravna za{tita za izvr{enata
rabota.

5. Medicinskata sestra i profesijata
Profesionalnata
organizacija
na medicinskite sestri ja prifa}a
odgovornosta za neguvawe i poddr`uvawe
na eti~kite na~ela vo zdravstvenata nega.
Izvr{uvaweto na tie zada~i od niv bara
da se odyivaat na potrebite i zakonskite
interesi na {titenikot medicinski
sestri, pa i na sestrata.
Profesionalnoto zdru`enie gi
pretstavuva interesite na zdravstvenata
nega vo javnosta, pri donesuvawetoformiraweto na zdravstvenata politika,
vo odnos na rabotodavatelot, vo javnite
mediumi i t.n.
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Medicinskite
sestri,
koi
dejstvuvaat
vo
profesionalnite
zdru`enija, moraat da se zalagaat za
voveduvawe na potrebnite standardi na
zdravstvenata nega vo praksata, kako i za
soodvetno obrazovanie na medicinskite
sestri, tehni~ari i aku{erki.
Zdru`enieto aktivno gi poddr`uva
i }e gi razviva mo`nostite za edukacija,
izu~uvaweto na eti~kite pogledi na
zdravstvenata nega, kako i voveduvaweto
na sestrinska dokumentacija, (so cel da se
zbogatuvaat iskustvata vo obezbeduvaweto
kvalitetna nega, preku svoi raznovidni
seminari i dr.).

6. Zavr{ni odredbi
Komisijata na Zdru`enieto na
medicinskite
sestri,
tehni~ari
i
aku{erki na Republika Makedonija, go
razgleda i usvoi Kodeksot za etikata na
medicinskata sestra, na svojata sednica,
odr`ana na 9 april 1997 godina.
Po~ituvaweto na odredbite od
Kodeksot e zadol`itelno za sekoja
medicinska sestra, tehni~ar i aku{erka,
kako i za sekoj drug ~len od ekipata za nega.
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ИЗБОР ПОМЕЃУ
МОДЕРНОТО И
ТРАДИЦИОНАЛНОТО

ДОЛГОГОДИШНА
ТРАДИЦИЈА И
КВАЛИТЕТ
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