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КОН НОВИОТ БРОЈ

Проф. д-р Стојна Ристевска како главен и 
одговорен уредник на списанието „Македонско 
сестринство“ даде дел од себе, заедно со својот 
уредувачки тим, во креирањето, обликувањето, 
содржините и издавањето на ова списание 
за кое верува дека ќе продолжи да го гледа 
сонцето и дека уредувачкиот одбор понатаму ќе 
го збогатува со уште побројни и попривлечни 
содржини. Со верување дека списанието си 
го најде местото меѓу оние за кои е наменето 
и дека понатаму ќе биде дом и расадник 
на вредни идеи за развој на сестринската 
едукација и пракса, како и база на безброј 
вредни информации, нови сознанија, пофалби 
и критики, сѐ во интерес на европски развој 
на сестринството како една од најхуманите 
професии, во септември 2015 година, проф. 
д-р Ристевска го завршува работниот век во 
Високата медицинска школа во Битола како 
прв човек на организацијата и заслужено 
заминува во пензија.

Проф. д-р Стојна Ристевска е родена на 
15.1.1950 година во с. Витолиште. Живее во 
Битола каде што завршила основно и средно 
образование. Во 1976 година дипломирала на 
Медицинскиот факултет, на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а во 1982 
година положила специјалистички испит и 
станала специјалист по невропсихијатрија, 
исто така на Медицинскиот факултет во Скопје.
Во 1991 година завршила постдипломски 
студии од областа на социјалната психијатрија, 
и се стекнала со научен степен магистер на 
медицински науки, на Медицинскиотфакултет 
во Скопје. Во 2001 година докторирала на 
Институтот за правни и социолошки науки 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје и се стекнала со научен степен доктор 
на социолошки науки.

Професионалниот развој го започнала во 
1976 година кога се вработила во Болницата за 
душевни болести во Демир Хисар. Наредната 
година положила државен испит и започнала 
со специјализација по невропсихијатрија 
која ја завршила во 1982 година и била 
назначена за шеф на акутното психијатриско 
одделение.Во учебната 1989/90 година д-р 
Ристевска е вработена во тогашната Виша 
медицинска школа, каде што го продолжува 
професионалниот развој во наставната и 
научната дејност како наставник-предавач 
по наставните дисциплиниздравствена нега, 
здравствено воспитание и здравствена нега 
во примарната здравствена заштита. Звањето 
професор на висока школа го добила со 
изборот во 1992 година, кога е и доживотно 
реизбрана во тоа звање. Во 2001 година е 
бирана за наставник по наставната дисциплина 
здравствено воспитание со методика, а во 2003 
година е избрана за наставник по наставната 
дисциплина неврологија со нега.

Стручната и научната кариера на проф. д-р 
Ристевска е во полето на здравствената нега и 
неврологијата. За своите студенти, како и за 
сестрите во праксата напишала два учебника по 
наставната дисциплина здравствена нега, и тоа 
„Процес на здравствена нега“ и „Здравствена 
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нега“, како и авторизирани предавања по 
неврологија. Публицирала  шеесет трудови во 
разни стручни списанија кои ги презентирала 
на разни симпозиуми, конгреси, секции и 
семинари во земјата и во странство.

Проф. д-р Ристевска била и сѐ уште е член на 
некои стручни асоцијации и комисии, како што 
се: Македонското научно друштво, Комисијата 
за полагање на државни испити за  стручниот 
кадар во областа на сестринството, Лекарската 
комора на Македонија, Македонското 
лекарско друштво, Психијатриската секција, 
Невролошката секција, Комората на вештаци 
на Македонија и други.

 Во целокупното нејзино работење 
во наставата, перманентно го усовршува 
наставниот процес во интерес на подобро 
совладување на студиските програми од страна 
на студентите. Во нејзиниот мандат како 
директор, посебно се залагаше за изработка 
на специјалистички студии за здравствените 
струки, учествувајќи во изработката на 
елаборати за акредитација. На тој начин,нашиот 
систем за едукација на сестрите се приближува 
до директивите кои важат за европските земји. 

Повеќегодишните напори на меѓународен 
план вродија со плод и во 2012 година 
Школата се зачлени во Европската сестринска 
мрежа и на тој начин обезбеди размена на 
студентите од сестринската студиска програма 
со сите европски земји кои се членки на оваа 
асоцијација.

Како директор на Високата медицинска 
школа, проф. д-р Ристевска, за прв пат во 
образованието на сестрите и на останатите 
здравствени струки, во 2010 година организира 
Прв конгрес на студентите од здравствените 
струки и на сестрите во праксата во Р. 
Македонија со меѓународно учество, на кој 
учесниците со успех ги презентираа своите 
сознанија од праксата. 

Проф. д-р Ристевска несебично се залагаше 
и ја стимулираше студентската размена 
овозможена со разни програми, како и 
учеството на овие студенти во повеќе проекти 
од струката која ја изучуваат. Проф. д-р 
Ристевска ја промовира тезата за доживотно 
учење и усовршување на струката,а се залага и 
за воведување на сестрите во науката.Во 2014 
година, таа организираше Прва конференција за 
сестринството во Р. Македонија со меѓународно 
учество, на која сестрите имаа можност да 

учествуваат со презентации на трудови, како 
и да учествуваат на состаноците на кои се 
дискутираше за развојот и унапредувањето на 
сестринството. 

Со посебна одговорност, проф. д-р 
Ристевска била ментор на повеќе дипломски и 
специјалистички трудови, како и рецензент за 
избор на наставници во Високата медицинска 
школа во Битола. Со посебно задоволство, таа 
ги отвори вратите на Високата медицинска 
школа зафондацијата „д-р Котевски“ и заедно 
го организираа издавањето на списанието 
„Македонско сестринство“, кое е и ќе биде катче 
каде што сестрите и сите оние кои работат на 
развојот и унапредувањето на сестринството, 
можат да ги пренесат искуствата и да 
дискутираат за проблемите, дилемите, новите 
сознанија и истражувачките постигнувања во 
областа на сестринството, со цел да се чуе за 
сестринството како струка која има посебна 
наобразба и бара од секој да даде дел од себе 
во практикувањето и унапредувањето на 
профилот медицинска сестра.

Во својот работен век извршувала разни 
функции, како: член на Универзитетска 
комисија за настава и наука при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола, член 
на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридскиво Битола, член на Ректорска 
управа во два мандата на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола, член 
на Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование при Министерството 
за образование и наука на Р. Македонија, 
заменик- директор на Високата медицинска 
школа во два мандата и директор на Високата 
медицинска школа, исто така, во два мандата. 

Уредувачкиот одбор на списанието 
„Македонско сестринство“ најискрено и 
со почит ѝ се заблагодарува на проф. д-р 
Стојна Ристевска за несебичното залагање и 
вложениот труд, за ова списание посветено на 
сестринството даја види светлината на денот и 
ѝ посакува квалитетни пензионерски денови. 

                                                                 
Уредувачки одбор на                                                                              

„Македонско сестринство“
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СЕГАШНОСТ И ИДНИНА
НА НЕГАТА НА БОЛНИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

Староста прет-
ставува една од 
најголемите драми 
на човекот од 
неговото постоење. 
Човекот е растргнат 
помеѓу желбата за 
што подолг живот и 
стравот од староста 
и смртта. Во 
различни периоди од 
историјата, опште-

ствените системи го менуваа својот однос 
кон старите лица. Што се однесува до нашата 
модерна цивилизација, таа сѐ повеќе ја 
става поентата на младоста, а, пак, староста 
станува таква животна доба во која стариот 
човек е отфрлен, заборавен, игнориран и на 
крајот упатен кон социјална и психолошка 
смрт.

Нашето напредно општество прави 
напори низ разни форми да го реши проблемот 
на згрижување на старите лица.Се обидува 
да им создаде подобри услови за живот. Во 
таа смисла, се изградени многу домови за 
стари и изнемоштени лица, овозможени се 
бесплатни прегледи од стручен лекарски 
кадар.

Сестринската медицинска нега е хумана 
активност која постои уште од минатото, 
а задачите произлегуваат од потребите на 
човекот. Примарна задача на медицинската 
сестра е да им помага на  луѓето и на најдобар 
начин ги искористи своите способности, 
вештини и знаења во сите фази на животот. 
На старите лица најповеќе им е потребна 
нега, тоа не значи некој само да се грижи 
за нив туку е потребно некој да покажува 
интерес, блискост, нега која обезбедува утеха, 
и поддршка во моменти на вознемиреност, 
осаменост  и беспомошност. 

Тоа е, всушност, психолошкиот момент 
(аспект) да се биде прифатен и сакан.
Старите лица би требало да бидат ислушани 

за да можеда се интервенира на ефикасен и 
соодветен начин. Секоја медицинска сестра 
треба да биде запозната со тоадека старите 
лица се осетливи, подложни на физички и  
ментални влошувања и на социјални кризи.

Главните психолошко-социјални 
ризици за старите лица доаѓаат од три 
причини: Првата причина е повлекување 
од професионалниот живот, втората, е 
губење на социјалните врски со фамилијата, 
пријателите, колегите на работа, и третата 
е појава на старечки болести и разговор 
за смртта.Овие наведени извори еден по 
другдоведуваат до фрустрација која старите 
луѓе тешко ја поднесуваат.

Во сите средини и во сите интервенции 
на медицинската сестра, во опишаните 
тешкотии за старите лица и нивните 
фамилии, може да има позитивен исход. 
Главната цел на работата на медицинската 
сестра е давање поддршка, давање совети 
и потпора на блиската фамилија на старите 
лица и со примери да дава трајна помош 
на старите лица. Сестрите можат да им 
помогнат на старите лица тие даразберат  за 
физиолошкиот, социјалниот и психолошкиот 
процес на стареењето  и да го прифатат како 
нормален дел од животот на секој човек.

Сестрата може да ги препознае 
првите знаци на влошување и потешкотии 
кај старите лица и може да влијае на нив. 
Негативните органски состојби, поврзани 
со болести кои доаѓаат во поодминати 
години, даваат една состојба на психолошка 
негативност. Во тие моменти, сестрата 
може да им помогне на болниот и неговата 
фамилија да ја совладаат новата ситуација 
и да се адаптираат на болеста за да се 
ублажат негативните ефекти. Првичната 
помош на медицинската сестра понекогаш 
е поважна и од медикаментозната. Таа треба 
да покаже максимално трпение, упорност, 
залагање, разбирање, способност да се 
приспособува и да има хуман однос спрема 
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старите болнилица.Со своето однесување 
и активност, таа треба да влијае на доброто 
расположение, да користи погодни зборови 
за разбирање и охрабрување, да придобие 
доверба кај овие лица.

Главните носители на домашната 
нега се медицинските сестри, но некои 
проблеми треба да ги решаваат социјалните 
работници, особено доколку има станбени 
проблеми(старите лица често живеат во 
неадекватни простории, а неретко се случува 
родените деца да сакаат да ги истераат од 
нивниот сопствен стан, што кај старите 
доведува до фрустрации).

Влошувањето на материјалната 
состојба, што е нормално по повлекување 
од професионалните активности и губењето 
на пријателски врски, доведува до помала 
подвижност на старите лица.Губењето на 
дотогашниот статус со пензионирањето 
прави овие лица да се чувствуваат помалку 
вредни и доведува до други негативни 
психолошки последици.Сите овие проблеми 
доведуваат до тоа старите лица често да 
се апатични, несреќни и неразбирливи.Во 
пракса се случува сестрата-негувателка и 
социјалниот работник да бидат посредници 
за подобрување на фамилијарните односи 
помеѓу помладата и постарата генерација.
Резултат на ваквото влијание би бил 
зголемен број на стари лица кои полесно ја 
поднесуваат болката и на кои староста ќе им 
биде повесела.

Треба да се нагласи и тоа дека 
најблиските роднини и сите други што се 
среќаваат со проблемите на старите лица, не 

претставуваат хомогена група.Личностите 
се разликуваат помеѓу себево искуството, 
а посебно во последните фази на животот 
во однос на почетокот.Од ова произлегува 
барањето и потребата да се почитува 
личноста и да ѝ се овозможи автономија, а 
не покровителство.

Искуството и науката нѐ учат, дека 
треба да се излезе во пресрет на она што  
повеќе од луѓето го бараат, односно на она 
за што имаат потреба и дека не треба да 
се поаѓа од модели, замислени во главите 
на поединци и од теоријата на тие модели 
кои се применуваат во животот, а не даваат 
резултати.

Со цел да ги оствариме принципите за 
тоа како да им помогниме  на старите лица 
да живеат со човечко достоинство, сметам 
дека би требало да се основаат медицински 
центри за стари лица (вакви центри веќе 
постојат во Скопје). Таквите центри, 
организациски и кадровски, треба да се 
зајакнат со помош и од страна на државата, 
односно од Министерството за здравство 
и Фондот за здравствено осигурување.Со 
помош на државата постоечките кадри треба 
да се дополнат со социјални работници и 
психолози, а по потреба и со лекари кои 
со една студиозна работа, со анамнеза и 
преглед ќе дојдат до сознанија за тоа кои се 
вистинските проблеми на старите лица.Врз 
основа на овие анализи, нашата сугестија е 
сите  мерки и акции околу грижата и работата 
на старите лица, нивното сместување и 
негување да бидат што похумани.

Д-р Димитар Котевски
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Геронтологија е наука за стареењето. 
Терминот го предложил рускиот биолог и 
лекар Мечниковуште во далечната 1903 г. 
Геријатријата какомедицинска дисциплина 
се однесува на лекување на стари лица и во 
неа се вклучуваат истражување, превенција 
и терапија на старите лица. 

Во текот на неколку наредни децении 
медицинската пракса, во голема мера, ќе 
биде окупирана со грижата за здравјето на 
старите лица. Денес во целиот свет, посебно 
во високоиндустријализираните земји е 
сѐ поголем бројот на стари лица. Тоа не е 
последица само на намалениот наталитет во 
современото општество туку и на напредокот 
на клиничката медицина, продолжувањето 
на просечниот животен век, напредокот на 
медицинската генетика, како и на сѐ подобрата 
здравствена нега и примената на современи 
лекови во терапијата на заболувањата.

Основните последици од процесот 
на стареење на организмот се успорување 
и постепено опаѓање на сите витални 
функции. Карактеристично е што опаѓањето 
на функциите настанува во младите и средни 
години, со консеквенции од тој процес видливи 

во старите години. Староста 
не е болест, таа е третата доба 
во животот на човекот во која 
намалената виталност го прави 
организмот на старото лице 
подложен на болести. Намалениот 
функционален капацитет во 
староста се базира на глобален 
дефицит, кој на ниво на 80. година 
изнесува 10% за тежината на 
мозокот, 10% на ниво на базален                          
метаболизам, 15% во брзина на 
спроведување по нервните влакна, 
15% од мускулната сила, 35% на 
минутниот волумен на срцето, 
40% на виталниот капацитет и 
50% на брзината на реакција на 
светлина и звук.

Должности на геријатријата се:
1. Заедно со сите останати дисциплини 

да обезбеди оптимален, нормален, здрав 
живот и развој на индивидуата.

2. Тренинг, во смисла на одржување 
на ментална и телесна свежина во рамка на 
хармонична психолошко-социјална средина, 
што претставува и оптимална терапија и 
рехабилитација при појава на болест.

3. Кај старите пациенти со хронични 
болести, едукација во смисла на адаптација 
на намалената функционалност од нару-
шувањето и максимален развој на останатите 
зачувани функции.

Во принцип должината на 
животот на една индивидуа зависи од 
генетските, молекуларните и факторите 
на надворешната средина. Суштината на 
геронтолошката заштита е да се подобри 
квалитетот на животот на старите лица и 
тие што подолго да се задржат активни и 
независни во дневните активности. За таа 
цел, се преземаат и едноставни мерки, и тоа: 
регулирање на зголемената телесна тежина 
и покачениот крвен притисок со што се 
подобрува квалитетот на животот; корекција 

МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
ВО ГРИЖАТА ЗА СТАРИТЕ ЛИЦА
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на ослабениот вид и слух за подобрување 
на функционалниот статус на старите лица; 
обезбедување на рехабилитација и процена 
на физичката способност за неа, а тоа е од 
посебна важност. 

Геријатриските пациенти имаат повеќе 
хронични болести, со сите последици и 
тераписки дилеми кои ги носат со себе 
хроничните болести. Хроничните болести 
заедно со специфичната манифестација на 
акутните болести значат дека клиничката 
слика во геријатријата не е едноставна. 
Докторите најчесто се обучени да постават 
дијагноза, да пронајдат слабост или 
болест и да препишат терапија. За жал, во 
геријатријата ретко се работи само за една 
дијагноза, дури и напротив просек е најчесто 
четири дијагнози. Дијагнозите може да 
бидат поврзани или условени една од друга, 
ако се работи за орган од ист систем или 
со слична патофизиологија, но најчесто е 
случај коегзистирачки болести едноставнода 
постојат или се да појавуваат заедно. Како 
и да е, многубројните хронични болести се 
условуваат една од друга и имаат меѓусебни 
интеракции, кои предизвикуваат почести 
компликации и придонесуваат за потешко 
дефинирање на болеста. Како резултат на 
тоа, клиничката слика е секогаш тешка, бара 
многу знаење, способност за расудување и 
за препознавање на вистинските решенија за 
проблемите. 

 Добро организирана здравствена и 
социјална заштита на старите лица денес не 
е можна без интердисциплинарен пристап. 
Медицинските сестри, како најмногуброен 
профил на здравствени работници, се 
значајни членови на тимот во тој пристап.
Во тој контекст, медицинските сестри често 
се наоѓаат во ситуација да соработуваат со 
службите за домашна нега и лекување, со 
хуманитарните и невладини организации, со 
клубовите за стари лица, со пензионерските 
домови, да учествуваат воразличните 
облици на хоспитација кои се занимаваат 
со палијативна негаитн., во зависност од 
потребите и проблемите на старите лица. 
За да се реализираат овие цели и задачи, 
медицинската сестра треба да биде едуцирана 

и оспособена во препознавање на болестите 
кај старите лица од аспект на здравствената 
нега. Современата здравствена нега вклучува 
и препознавање на сите проблеми поврзани 
со староста што претставува обврска на 
медицинската сестра. Посебно внимание 
бараат психолошко-социјалните проблеми и 
субјективното доживување на староста или 
појавата на болест. Заради тоа, е потребен 
индивидуален пристап кон секое старо лице.

Од медицинската сестра и докторот 
се очекува трпеливост, толеранција, но 
и одговорност и обврска пред старата 
популација, всушност како и пред сите 
возрасни групи на пациенти. Медицинската 
сестра треба да даде доверба и охрабрување, 
да е отворена и достапна. Професионалниот 
став придружен со топлина и отвореност 
може значајно да ја олесни анксиозноста кај 
пациентот и да го охрабри во изнесување 
на податоци за историјата на болеста. 
Директниот однос пациент –медицинска 
сестра кој традиционално ја карактеризира 
целокупната медицинска пракса, е сѐ повеќе 
загрозен заради сѐ поголемата комплексност 
на медицината и промените во системот на 
здравствена заштита. 

Карактеристики на хуманиот третман и 
здравствена нега во геријатријата се: 

Достапност, искрена грижа и желба 
да се посвети време за да се објаснат сите 
аспекти на болеста;

Толерантност во контактот со 
пациентите кои имаат култура, образование, 
материјален статус, животен стил, држење 
и систем на вредности различни од 
сопствените.

Медицинската сестра треба да биде 
совесна, внимателна и професионална во 
односот со пациентите – стари лица, редовно 
да се надоградува за да биде и главна 
мотивација за идните медицински сестри во 
изборот на оваа хумана професија. 

Виш предавач д-р Викторија 
Продановска-Стојчевска
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ИНФОРМИРАНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА 
ХРОНИЧНАТА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА 
БОЛЕСТ И РИЗИК-ФАКТОРИТЕ ЗА ПОЈАВА НА 

ЗАБОЛУВАЊЕТО

Вовед

Хроничната опструктивна болест 
на белите дробови, (ХОББ) според 
Глобалнатаиницијатива за хроничната 
опструктивна белодробнаболест (Global 
Inicijative for ChronikObstructive Lung 
Disease – GOLD), претставуваболест што 
може да се превенира и дасе лекува, а 
што се карактеризира со перзистентно и 
прогресивно намалување навоздушниот 
проток низ дишните патишта кое, пак, е 
поврзано со засилен инфламаторенодговор 
на дишните патишта и белите дробови на 
штетни честички игасови.Егзацербациите и 
коморбидитетот придонесуваат за вкупната 
тежина наболеста кај одделни пациенти, (1). 
Хронична опструктивна белодробна болест 
(ХОББ) е водечка причина за морталитет 
и морбидитет кај возрасната популација 
ширум светот. Глобално преваленцијата кај 
оваа болест се движи помеѓу 4 и 10% (2).
ХОББ е петта по ред водечка причина за смрт 

ширум светот.Имајќи ги предвид 
порастот на преваленцијата и 
ограничената тераписка можност 
се очекува дека до 2020г . оваа 
болест ќе го заземе третото место 
на листата за водечки причинители 
за морталитет (3). Во моментов, 
ХОББ се смета за болест со 
зголемена преваленција во светот, 
со многу недијагностицирани 
случаи, како и причина за смрт и 
инвалидитет кај заболените (2,3).

Според СЗО, заболени 
од ХОББ се 210 000 000 луѓе 
ширум светот. Грубо, 4-6% од 
возрасната популација во светот 
има заболување ХОББ. 3 000 000 

смртни случаи се регистрирани секоја година  
штопретставува 5% од сите смртни случаи. 
Се проценува дека до 2020 година, ХОББ ќе 
стане трета причина за смртност во светот 
и петта причина за инвалидитет. Болеста 
настанува како резултат на интеракција на 
факторите на домаќинот и факторите од 
надворешната средина. Најдобро проучуван 
фактор од страна на домаќинот  е тешката 
хередитарна дефициенција на АЛФА 1 
антитрипсин.

Во факторите од надворешната 
средина спаѓаат: чадот од цигарите, 
прашината и хемикалиите (испарување, 
иританси и димови)од работното место 
и аерозагадувањето (4). Пушењето е 
најважниот етиолошки фактор кој води кон 
ХОББ. Се проценува дека 10-15% пушачи 
развиваат ХОББ (11) и инвалидитет до 2020 
година (5,6). Целта на ова истражување е да 
се процени информираноста на пациентите 
за заболувањето и да се укаже на ризик-
факторите за појава на ХОББ.
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Материјал и методи
Истражувањето беше реализирано на 

Клиниката за пулмологија и алергологија 
во Скопје во текот на 2014 годинаи со него 
беа опфатени пациенти со ХОББ кои биле 
амбулантски третирани и хоспитализирани 
на оваа Клиника. Со 30 хоспитализирани 
пациенти, со земање на податоци од 
медицинската документација, беа спрове-
дени  интервју и анкета. Прашалникот 
за информираноста на испитаниците за 
болеста се состоеше од 12 прашања, кои се 
однесуваат на следново: личните податоци на 
испитаниците, времето на дијагностицирање 
на болеста и бројот на хоспитализации и 
ризик-факторите. Собраните податоци беа 
обработени по епидемиолошки метод, и тоа: 
собирање, средување, групирање, табела, 
анализа на бројот на лица според пол, 
возраст, занимање.За статистичката анализа 
беа користени соодветни статистички 
методи: мерки на дисперзија, коефициент на 
корелација и статистичка сигнификантност.

Резултати
Од спроведеното анкетирање на 

испитаниците со ХОББ произлегоа следните 
резултати:

Од графикон број 1 може да се забележи 
дека е најголем бројот на испитаници со ХОББ 
од машки пол, со возраст од над 65 години, 
68,42%, а најмал е бројот на испитаници со 
ХОББ од машки пол со возраст до 44 години, 
0%. На иста возраст од 44 години, во однос 
на испитаниците со ХОББ од женски пол, се 
јавува 1 испитаник, 9,09%. 

Од графикон број 2 може да се забележи 
дека најголем процент од испитаницитесе од 
машки пол и дека живеат во градот Скопје 
73,68%, (14) испитаници,  а во останатите 
градови во РМ живеат 26,32%(5) испитаници. 
Од вкупниот број на испитаници од женски 
пол во Скопје живеат 81,82% (9) испитаници, 
а во останатите градови во РМ живеат 18,18% 
(2) испитаника од женски пол.

Графикон број 1. Графички приказ на пациентите според возраста

Графикон број 2. Графички приказ на пациентите според местото на живеење
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Од табела број 1 се забележува дека 
40% (12) од испитанците имале проблеми 
со дишењето повеќе од 10 години, а 14% (4) 
испитанци проблемите ги имале во периодот 
од 8 до10 години. 

Од графикон број  3 може да се 
заклучи дека 45% (5)  жени од вкупниот 
број испитанички пушат, 45% (5) не пушат, 
додека 9,09% (1) од жените биле поранешни 
пушачи. Во однос на испитаниците од машки 
пол 23,31% (5) пушат, 10,52% (2) не пушат и 
63,16% (12) биле поранешни пушачи.

Од табела број 2 може да се заклучи 
дека 54,55% (6) жени од вкупниот број 
испитаници се невработени, односно биле 

домаќинки, 27,27% (3) имале професија 
службеник, 9,09% (1) од испитаничките 
работеле во градежно препријатие, 9,09% (1) 
од испитаничките работеле во трговија.

Од табела број 3 може да се заклучи 
дека 31,58% (6) од испитаниците од 
машки пол по професија биле земјоделци, 
21,05% (4) од испитаниците работеле во 
сообраќајната индустрија  како шофери, 
31,58% (6) од испитаниците работеле во 
тешка или во хемиска индустрија, 15,79% (3) 
од испитаниците работеле како службеници.

Од графикон број 4 може да се 
заклучи дека 45,45% (5) од вкупниот 
број испитанички имале во најблиската 

Табела број 1. 
Табеларен приказ 
на временскиот 

период на 
проблеми со 

дишењето кај 
испитаниците 

со ХОББ 

Графикон број 3. Графички приказ на пациентите-пушачи, непушачи и 
поранешни пушачи според пол

Табела број 2. Табеларен приказ на пациентите од женски пол според нивната 
професија
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фамилија заболен од ХОББ,  53,54% (6) 
во најблиската фамилија немале заболен 
од ХОББ. Од вкупниот број 42,1% (6) во 
најблиската фамилија имале заболен од 
ХОББ, додека 57,89% (11) од машкиот пол 
во најблиската фамилија немале заболен од 
ХОББ.

Дискусија
Во спроведеното анкетно 

истражувањето за информираноста на 
пациентите за ХОББ, деветнаесет од нив беа 
од машки пол, единаесет беа од женски пол.

Во проценката за етиологијата на 
болеста анализирани беа местото на 
живеење на пациентите, при што е заклучено 
дека повеќето од испитаниците живеат на 
територијата на град Скопје ипрофесијатапри 
што е воочено дека се занимавале со 
различни професии, а најбројни биле тие 
што се занимавале со земјоделие и работеле 
во тешка и хемиска индустрија.   

Пушењето на цигари се смета како 
најголемата причина за настанувањето 
на болеста ХОББ. Најголем процент од 
испитаниците се поранешни пушачи, но, исто 
така, и доста голем процент од пациентите 
се сѐуште активни пушачи. Непушачи биле 
седум од пациентите, но изјавиле дека 
во текот на животот многу години биле 
изложени на пасивно пушење во нивниот 
дом и на работното место.

Во истражувањето спроведено 
во Србија за поврзаноста на ХОББ со 
пушењето на цигари, резултатите покажале 
дека болеста има побрза прогресија до 
терминален стадиум кај лицата кои пушат во 
однос на непушачите, така што кај пушачите 
од моментот на поставување на дијагнозата 
до терминалниот стадиум на болеста биле 
потребни во просек 5,73 години, додека тој 
период кај непушачите изнесувал во просек 
8,20 години. Исто така,  докажана е поголема 
зачестеност на симптомите, како што се 

Табела број 3. Табеларен приказ на пациентите од машки пол според нивната 
професија

Графикон број 4. Графички приказ на пациенти кои во фамилијата имале 
болен од ХОББ
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кашлица и диспнеа, кај пушачите на цигари 
во споредба со непушачите (7).

Во САД во 2000 година за прв пат 
бројот на починати од ХОББ е поголем кај 
женскиот пол (8). Ваков тренд кај нас се 
очекува подоцна. Зголемената употреба на 
тутунот кај женската популација делумно 
би ја објаснила зголемената преваленција 
на ХОББ кај жените, при што е забележено 
побрзо влошување на белодробната 
функција, како и позначаен степен на 
диспнеа кај жените при изложеност на исто 
ниво на тутун како кај машкиот пол (7). Овие 
податоци покажуваат дека тутунот доведува 
до значајно оштетување на белодробното 
ткиво кај жените во однос на машкиот пол 
(9). 

Не може да се каже дека наследниот 
фактор е значаен во настанувањето на 
болеста, но сепак тринаесет од испитаниците 
во најблиската фамилија имале заболен од 
хронично респираторно заболување.

Според возраста најбројни се 
испитаниците од над 65 години, што укажува 
дека се работи за болест на повозрасната 
популација или болест што доцна се 
дијагностицира.

Заклучок
Престанокот со пушење пред 

навршени 40 години е круцијален фактор 
во подобрување на здравјето, што значи 
кај луѓето од над 40 години животниот 
век се скратува за по три месеци во текот 
на секоја наредна година во која пушат 
цигари. Најважниот фактор кој придонесува 
за неуспех во лекувањето е никотинската 
зависност. Само околу половина од пушачите 
успева да се ослободи од таа зависност.
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Апстракт
Дијабетесот претставува синдром на 

хронична хипергликемија што настанува 
како резултат на недоволно ниво на 
инсулин во крвта од една страна или, пак, 
не постои можност клетките во човечкиот 
организам да го користат инсулинот за 
искористување на гликозата како храна. 
Во сите развиени општества дијабетот 
е рангиран меѓу водечките причини за 
слепило, бубрежна инсуфициенција и 
ампутација на долните екстремитети. Цел: 
да се прикаже застапеноста на пациенти со 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола.
Материјал и методи: истражувањето е 
ретроспективно и се однесува на периодот 
од 2011до 2013 година, а користени се 
податоци од Центарот за јавно здравје 
во Битола. Резултати:од истражувањето 
произлегува дека подоминантен е женскиот 
пол со старосна граница од над 55 години, 
најголем процент имаат независен дијабетес 

мелитус без компликации, а само 0,1% имаат 
кетоацидоза.Заклучок: шеќерната болест 
се јавува во поодминати години, потребна е 
редовна контрола и менаџирање на болеста, 
како и внес на здрава храна за да се спречи 
ризикот за нејзина појава.

Клучни зборови: diabetes mellitus, 
хипергликемија, инсулин, гликозурија

1. ВОВЕД
Со право може да се каже дека 

дијабетесот претставува епидемија на 21 
век. Тоа е резултат на измената на начинот 
на живот, на нездравите животни навики 
кои опфаќаат консумирање на брза храна 
и недоволна физичка активност помеѓу 
популацијата,[1].Меѓу другото оваа болест 
е четврта или петта причина за смрт во 
развиените земји, а како епидемија се шири и 
во земјите во транзиција и земјите во развој, 
[2].

СОСТОЈБАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ СО ДИЈАБЕТЕС 
МЕЛИТУС ВО ОПШТИНА БИТОЛА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 2011 ДО 2013 ГОДИНА



15

Според дефиницијата на СЗО, 
дијабетесот претставува синдром на 
хронична хипергликемија што настанува 
како резултат на недоволно ниво на инсулин 
во крвта од една страна или, пак, не постои 
можност клетките во човечкиот организам 
да го користат инсулинот за искористување 
на гликозата како храна. Во сите развиени 
општества дијабетот е рангиран меѓу 
водечките причини за слепило, бубрежна 
инсуфициенција и ампутација на долните 
екстремитети. Околу 70 – 80% од луѓето 
со дијабет умираат од кардиоваскуларни 
болести, [3].

Светската здравствена организација 
истакнува дека во 2006 година од дијабетес 
се заболени најмалку 171 милион луѓе ширум 
светот, а моментално тој број изнесува 382 
милиони. Дијабетесот претставува една од 
најчестите хронични незаразни болести,[4]
[5].Инциденцата рапидно се зголемува, па 
се претпоставува дека до 2030 година бројот 
на заболени од оваа болест двојно ќе се 
зголеми. Во Република Македонија бројот на 
заболени од дијабетес изнесува36 230 лица 
од кои 2230 се лица со дијабетестип 1 и околу 
34000 со тип 2, [6].

 Од вкупниот број на заболени околу 
90% од болните боледуваат од дијабетес тип 
2. Половина од заболените немаат поставена 
дијагноза и не знаат за својата болест.

Дијабетесот е застапен во сите делови 
од светот, а најмногу во развиените земји. 
Сепак, најголем пораст на заболени се 
очекува во Азија и Африка. Американската 
асоцијација за дијабетес има објавено 
дека приближно 18,3% од луѓето постари 

од 60 години ја имаат оваа болест,[7].Во 
последните 20 години е утврден значаен 
пораст на смртноста од оваа болест и се 
очекува дека ваквиот тренд ќе продолжи 
и во наредните години, како резултат на 
зголеменото учество на ризик- факторите. 

При лекувањето на лицата болни 
од дијабетес, потребно е да се постигне 
нормализирање на метаболизамот на 
јаглените хидрати, масти и протеини, 
профилакса од подоцнежни компликации 
(микроангиопатии и макроангиопатии), како 
и да се обезбеди нормална психолошко-
социјална адаптација на болните. Во 
современата медицина лекувањето на 
лицата болни од дијабетес е овозможено на 
три начини: лекување со соодветен режим 
на исхрана, воведување на зголемени 
физички активности и лекување со орални 
хипогликемични средства или со инсулин, 
[8].

За да се постигнат целите во лекувањето 
потребна е соодветна едукација и обука на 
болниот.

2.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ 
Цел на истражувањето е:
Да се прикаже застапеноста на 

пациенти со дијабетес мелитус лекувани 
во амбулантно-поликлиничка дејност во 
Општина Битола, кои ќе бидат наведени по 
тип на дијабет, пол, возраст и компликации, 
во период  од 2011 до 2013 година.

3.  МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Истражувањето за состојбата 

на пациенти со дијабетес претставува 

Табела број 1. Табеларен приказ на процентуалната застапеност на пациентите со 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-поликлиничка дејност во Општина Битола 

според полот за 2011, 2012 и 2013 година
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ретроспективно истражување, за чија цел 
се користени податоци од Центарот за јавно 
здравје во Битола.

4. РЕЗУЛТАТИ
Приказ на застапеноста на пациенти со 

дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола, 
наведени по пол, возраст, тип на дијабетес и 
компликации, во период 2011 – 2013 година

Од табела број 1 се забележува 
дека од вкупниот број на пациентисо 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола, 
во 2011 година 1636 (42%) се мажи, а 2328 
(58%) се жени; во 2012 година 1618 (43%) се 
мажи, а 2234 (57%) се жени; во 2013 година 
1865 (44%) се мажи, а 2451 (56%) се жени.

Од графикон број 1 се забележува 
дека од вкупниот број на пациентисо 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола, 
во период од 2011 до 2013  година 5169 (43%) 
се мажи, а додека 6832 (57%) се жени.

Од графикон број 2 се забележува 
дека од вкупниот број на пациентисо 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола, 
во 2011 година најголем процент 1953 
(49.9%) биле на возраст од над 65 години, а 
најмал процент 9 (0.2%) биле на возраст од 
19 до 26 години; во 2012 година најголем 
процент 1887 (49.4%) биле на возраст од над 
65 години, а најмал процент 12 (0.3%) биле 
на возраст од 19 до 26 години; во 2013 година 
најголем процент 2066 (48.4%) биле на 
возраст од над 65 години, а најмал процент 
15 (0.4%) биле на возраст од 19 до 26 години.

Од табела број 2 се забележува 
дека од вкупниот број на пациентисо 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола,во 
2011 година најголем процент 2320 (59%) 
имаат независен дијабетес мелитус, а на 
најмал процент 329 (8%) не им е означен 
дијабетот; во 2012 година најголем процент 
2385 (62%) имаат независен дијабетес 
мелитус, а на најмал процент 269 (7%) не им 

Графикон број 1. Графички приказ 
на процентуалната застапеност на 

пациентите со дијабетес мелитус лекувани 
во амбулантно-поликлиничка дејност во 

Општина Битола според полот во период 
од 2011 до 2013  година 

Графикон број 2. Графички приказ на процентуалната застапеност на пациентите со 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-поликлиничка дејност во Општина Битола 

според возраста за 2011, 2012 и 2013 година
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е означен дијабетот; во 2013 година најголем 
процент 2962 (69%) имаат независен 
дијабетес мелитус, а на најмал процент 273 
(7%) не им е означен дијабетот.

Од табела број 3 се забележува 
дека од вкупниот број на пациентисо 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-
поликлиничка дејност во Општина Битола, 
во период од 2011 до 2013 година кај 
пациентите со зависен дијабетес мелитус 
најголем процент се без компликации 3453 
(99.7 %), а најмал процент се со кетоацидоза 
2 (0.1 %). Кај пациентите со независен 
дијабетес мелитус најголем процент се без 
компликации 7659 (99.9 %), а нема пациенти 
со кетоацидоза и невропатии. Кај пациентите 
со неозначен дијабетес мелитус најголем 

процент се без компликации 869 (99.8 %),  а 
нема пациенти со кома и невропатии.

5. ДИСКУСИЈА
 Според истражувањето за состојбата 

со дијабетес мелитус, спроведено во 
амбулантно-поликлиничката дејност во 
Битола, во период од три години, во 2011, 
2012 и 2013, 5169 пациенти или 43% се од 
машки пол, а 6832 пациенти или 57% се од 
женски пол. Годишната возраст кај најголем 
процент од нив, 49,2% е над 65 години, а 
најмал процент 0,3% се на возраст од 19 
до 26 години. Во истражувањето во Штип, 
Р. Македонија, Панова Г. и соработниците, 
даваат приказ на лежечки пациенти на 
Одделението за Интерни болести, во КЦ– 
Штип во периодот од 2009 до 2013 година, 

Табела број 2. Табеларен приказ на процентуалната застапеност на пациентите со 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-поликлиничка дејност во Општина Битола 

според типот на дијабет за 2011, 2012 и 2013 година

Табела број 3. Табеларен приказ на процентуалната застапеност на пациентите со 
дијабетес мелитус лекувани во амбулантно-поликлиничка дејност во Општина Битола 

според компликациите во период од 2011 до 2013  година
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каде во 2009 г. има 138 пациенти, 2010 г. 123 
пациенти, 2011 г. 180 пациенти, 2012 г. 205 
пациенти и 2013 г. 230 пациенти,[9].

 Во слично истражување во Нови 
Сад, Србија, Радаковиќ и соработниците, 
вклучуваат 42 пациента со дијабетес 
мелитус, од кои 14 се мажи, а 28 се жени, 
со просечна возраст од 56,4 години, и со 
просечно времетраење на болеста од 17,2 
години,[10]. Кај пациентите со дијабетес 
мелитус во амбулантно-поликлиничката 
дејност во Битола, најголем процент 64% 
имаат независен дијабетес мелитус, од кои 
99,9% немаат никакви компликации, а само 
0,1% имаат кетоацидоза.

 Во истражувањето кое претходно 
го споменавме, во Штип, Панова Г. 
и соработниците, покрај другото, ги 
наведуваат и компликациите кои се јавуваат 
кај овие пациенти. Најчести се: кетоацидоза, 
нефропатија, невропатија, периферни 
ангиопатии и ретинопатии. Бројот на 
лежечките пациенти со компликации бил 
следниов: 2009 г. 134, 2010 г. 118, 2011 г. 
175, 2012г. 199, 2013г. 216, а на оние без 
компликации:  2009 г. 4, 2010 г. 6, 2011 г. 5, 
2012 г. 6, 2013 г. 14.
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Вовед:
Пациентите со изгореници се критично 

болни, кои побаруваат интензивен третман 
и се особен предизвик за сите оние кои се 
вклучени во нивното лекување. Иницијалните 
реанимациски постапки, локалниот третман 
на изгореницата и системскиот приод во 
решавање на органските дисфункции, 
кои зависат од степенот и тежината на 
изгореницата, се императив за подобрување 
на исходот во лекувањето. Нутритивната 
терапија претставува нераскинлив дел од 
целокупниот третман и игра значајна улога 
во општите терапевтски процедури, кај 
критично болните пациенти.

 Изгорениците (combustio) 
претставуваат локални оштетувања на 
ткивата под дејство на топлотен агенс. 
Според етиолошките фактори се разликуват 
следните видови на изгореници: (Табела 1)

Проценката на вкупната површина и 
тежина на изгореницата, најчесто се одредува 
со правилата на деветки, (Слика бр. 1).

Во центар за изгореници се примаат 
пациенти, со следните насоки: 

Делумна/ целосна здобиеност со 
изгореница кај возрасните>10% TBSA (Тotal 
Burn Surface Area–вкупна изгорена површина 
на телото).

УЛОГАТА НА НУТРИТИВНАТА ТЕРАПИЈА ВРЗ 
ИСХОДОТ НА ЛЕКУВАЊЕТО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО 

ИЗГОРЕНИЦИ

Табела1. Видови изгореници според етиолошкиот фактор
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Делумна / целосна здобиеност со 
изгореницакај децата >5% TBSA.

Изгореница на лице, раце, нозе, 
гениталии, перинеум или големи зглобови.

Хемиски изгореници.
Електрични изгореници.
Изгореници придружени со траума.
Изгореници со инхалаторни повреди.
Изгореници со претходно постоечки  

медицински нарушувања.
Терапијата со течности претставува 

надомест на загубената циркулирачка 
течност, со цел да се одржат на задоволително 
ниво крвниот притисок, ткивната перфузија и 
функцијата на виталните органи.Во првите 24 
часа доминантно треба да се даваат раствори 
на електролити, односно кристалоиди.

Најчеста формула која се применува 
во реанимирање на изгорените пациенти е 
формулата на Паркланд:

Потреба од течности 4ml xTT (kg)x (%)
на целокупната зафатнина на изгореницата

Една половина од потребните течности 
се дава како кристалоид во првите осум 
часа од повредата, а останатата половина во 
наредните шеснаесет часа, (Табела бр. 3).

Проценката на исхрана треба да биде:
•Висина и тежина пред изгореницата. 

Ресуститацијата на течност може да 
предизвика значителен едем и може да ја 
отежни проценката на тежината на пациентот 
пред изгореницата.

•Детали за претходен нутритивен 
статус.

•%TBSA на повредата и местото на 
повреда.

•Гастроинтестинална функција.
•Контрола на болката.
•Претходно постоечки медицински 

состојби.
•Вообичаена исхрана и какви било 

посебни диететски потреби.
Парентералната исхрана е вид на 

нутриција, при која хранливите материи 

Слика 1. Проценка на изгореница во проценти

Табела 2. Tерапија со течности во првите 24 часа
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директно навлегуваат во циркулацијата 
правејќи бајпас на гастроинтестиналниот 
пат и хепаталните патишта.

 Ентерална исхранапретставува облик 
на артефициелна исхрана и подразбира 
внесување на хранливи материи преку 

дигестивен тракт. Методи на ентерално 
хранење:

Преку уста (Per os);
Преку сонда;
Преку нутритивна стома.

Табела 3. Терапија со течностиво вторите 24 часа

Слика 3. ТПН на ЦВКСлика 2. Периферна вена – ПИ 

Слика 5. ЕИ– стомаСлика 4. ЕИ – сонда
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Табела 4. Дистрибуција на пациентите по пол и месец во годината

Графикон бр.1 Графичка дистрибуција на пациентите по пол и месец во годината

Цели: 
Целите на оваа студија се:
1. Да се прикаже улогата на раната 

ентерална исхрана, во првите 24–48 часа, 
како најдобра метода за одржување на 
структурата и функцијата на ГИТ.

2. Да се прикаже улогата на 
парентералната исхрана,особено кога не 
може да се примени рана ЕИ.

3. Да се прикаже застапеноста на 
хоспитализирани пациенти по пол и 
возраст,процент на изгореност, број на 
денови на хоспитализација, фактор на 
повреда и исхрана.

Резултати:
Истражувањето ги опфати сите 

пациенти кои беа хоспитализирани во текот 
на 2013 година, во стационарни болни од 
одделението, Центар за изгореници при 
ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки 
болести „Св.Наум Охридски“– Скопје. 
Добиените резултати се прикажани 
табеларно и графички.

Од табелата бр. 4 може да се заклучи 
дека, во текот на 2013 година биле 
хоспитализирани вкупно 35 пациенти, од кои 
19 мажи и 16 жени. Најчесто, повредите од 
комбустии настанале  во летниот и есенскиот 
период. 

Од графиконот бр.1 може да се 
заклучи, дека повредите од комбустии во 
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Графикон бр.2 Фреквенција на пациентите по процент на изгореност 

Табела 5. Фреквенција на пациентите по процент на изгореност 

летниот период биле почести кај жените,а во 
есенскиот периодбиле почести кај мажите. 

Графиконот бр. 2, кој претставува 
приказ за процентот на изгореност кај 
машката и женската популација, јасно ни 
прикажува дека и во двете групи најзачестени 
се повредите со помал процент на изгореност 
<10%. Женската популација е позачестена 
во повредите од 11до 20%,од 31 до 40%и од 
41до 50 %.

Графиконот бр. 3, покажува дека 
најголем процент од пациентите се со 
изгореност до 10%, а најмал процентсе 
со изгореност од 41до 50% и> од 50%.Во 
табелата бр. 6 прикажани се резултатите 
од анализата за давањето на нутритивна 
терапија, кај пациенти со изгореност до 
10%. Од обработените податоци можеме да 
видиме дека покрај парентералната исхрана, 
овие пациенти се охрабруваат да земаат 
орална исхрана уште во првите 24 часа, што 
се должи на нискиот процент на изгореност.

Во  табелата бр.7 обработено е давањето 
на нутритивна терапија кај пациенти со 
изгореност од 11 до 20%. Од обработените 
податоци можеме да видиме дека, вопрвите 24 
часа исхраната е само парентерална(рингер 
и физиолошки раствор), а во следните 48 
часа се охрабруваат да земаат храна на уста. 
Поради одлевање на протеини и електролити, 
тие се додаваат во парентералната исхрана.

Во  табелата бр.8 обработено е давањето 
на нутритивна терапија кај пациенти со 
изгореност од41до 50%. Од обработените 
податоци можеме да видиме, дека вопрвите 24 
часа пациентите се третирани по формулата на 
Паркланд, давани се кристалоиди – рингеров 
раствор. Во наредните 48 часа користени 
се кристалоидни раствори, декстроза, 
физиолошки, аминокиселини. Со следење 
на биохемиските анализи, од третиот ден се 
почнува со надомест на протеини (плазма, 
албумини), еритроцити, надоместување на 
електролити (калиум и натриум). 50% од 
пациентите се охрабруваат да земаат исхрана 
преку уста, додека останатите 50% исхраната 
ја започнуваат ентерално по третиот ден.

Заклучок:
Пациентите со тешки изгореници имаат 

зголемени нутритивни потреби. Потребите 
на енергија се променливи, со најголеми 
зголемувања забележани за време на првата 
недела по повредата. Ентералната исхрана, 
уште во првите 24 – 48 часа, која е најдобра 
метода за одржување на структурата и 
функцијата на ГИТ, е поекономична, не 
побарува стерилна техника и е со помал 
број компликации. Ентералната исхрана е 
првиот избор, но може да биде заменета 
со парентерална исхрана, ако внесот на 
хранливите материи е неадекватен. Улогата 
на парентералната исхрана,особено е 
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Графикон бр.3 Фреквенција на пациентите по 
процент на изгореност

Табела 6. Нутритивна терапија кај пациенти со изгореници до 10% 
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Табела 7. Нутритивна терапија кај пациенти изгореници (TBSA)од 11% до 20% 
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Табела 8. Нутритивна терапија кај пациенти со изгореници (TBSA)од 41%до 50% 
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важна кога не може да се примени рана ЕИ, 
хранливите материи директно навлегуваат 
во циркулацијата правејќи бајпас на ГИТ и 
хепаталните патишта.Изгорените пациенти 
имаат зголемен губиток на елементи во траги, 
кое придонесува кон одложено опоравување, 
што може да биде променето со рана венозна 
сумплементација. Промените во тежината 
и внесот на енергија треба да бидат под 
секојдневен мониторинг.Од резултатите 
може да се заклучи дека примената на рана 
ентерална исхрана е соодветен начин за 
одржување на ГИТ и е клучен фактор за 
рано преминување кон орална исхрана кај 
пациентите со изгореници. 
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Почетоците на ИВФ беа во малата 
ординација „Плодност“ - Битола, која денес 
благодарение на д-р Таше Трпчевски, спец. 
гинеколог и акушер и супспецијалист 
за инфертилитет, и на ентузијазмот на 
целата наша екипа прерасна во една 
голема институција. Специјалната болница 
„Плодност“стана бренд во Македонија и 
пошироко. Како тим почнавме да работиме 
меѓу првите во државата. Тоа беше старт на 
една успешна приказна како е што е оваа во 
нашата болница „Плодност“. 

Нашата главна и етичка цел е: 
дискреција и комуникација со пациентите, 
пристап кон нив, задоволување на потребите 
на пациентите без разлика дали тоа се само 
информации, едноставни прашања или 
одговори кои за пациентите се збунувачки и 
непознати.

Нашата улога, т.е улогата на медицински 
сестри е пациентите да добијат чувство дека 
се згрижени и дека сме секогаш спремни да 
им излеземе во пресрет.Ние сме еден вид на 

канал на комуникација меѓу пациентите и 
лекарот така што пациентите секогаш можат 
дополнително да се консултираат за сите 
резултати и испитувања.

Првиот контакт на пациентите е со 
медицинска сестра. Тие доаѓаат загрижени, 
уплашени, несигурни, разочарани и збунети. 
Медицинската сестра е тука да ги ослободи од 
напнатоста, да се чувствуваат порелаксирано 
и да знаат дека не се осамени низ патот до 
целта и успехот.

Исто така, го олеснуваме нивниот 
контакт со лекарот, и следејќи ги инструкциите 
на лекарот им објаснуваме што ги очекува 
понатаму, а со тоа им влеваме надеж дека за 
нивниот проблем постои решение.

Се трудиме правилно да ги насочиме 
низ програмата за ИВФ, редоследно и 
постапно ги подготвуваме за примање на 
терапија која е доста специфична и за истата 
им објаснуваме. Најчесто пациентите ги 
обучуваме доколку можат самостојно да си 
ја аплицираат терапијата. 

УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
ВО БОЛНИЦАТА „ПЛОДНОСТ“ ВО ТРЕТМАНОТ

НА ИВФ ОПЛОДУВАЊЕ
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По примање на соодветна терапија 
пациентите се спремни за пункција 
(punctio) или аспирација на јајни клетки. 
Интервенцијата се вршисо општа анестезија 
за која пациентката претходно е информирана. 
По неколку дена во зависност од растот на 
јајните клетки следуваподготовката за ЕТ 
(ембриотрансфер) кој е многу важен како за 
пациентката така и за нас. 

Овој период е период на исчекување 
на резултатите и затоа можеме да кажеме 
дека пациентките се емотивни со измешани 
чувства на радост и тага. Покрај останатите 
инструкции и совети што ги даваме ги 
советуваме како претходно да се релаксираат, 
за она што ги очекува полесно да го прифатат.

Затоа, ние медицинските сестри сме 
крајно посветени, несебичнии пожртвувани, 
а пациентите остануваат во контакт со нас 
цел овој период. 

Морам да напоменам дека голем 
процент на парови остануваат пријатели 
со нас, а со тоа и ние сме побогати за уште 
многу други пријателства и познанства. 

Она што нестрпливо го очекуваме е 
денот кога пациентката треба да направи 
тест за бременост и кога ќе ни го соопшти 
резултатот.Среќа е што кај нас во најголем 

број се јавуваат пациенти со позитивен 
резултат и заедно со нив се радуваме и ние. Ги 
споделуваме нивните чувства на радост, но 
има и такви кај кои тестовите се негативни, 
па со нив ги споделуваме и непријатните 
моменти. Со тие парови продолжуваме да 
контактираме и да им помагаме полесно да 
го поминат периодот до денот на повторното 
видување.Она што најмногу нас нѐ исполнува 
е среќата на пациентите и чувството дека сме 
дале придонес за нив. 

Медицинската сестра е гласот на 
надежот!

Уверена сум дека иднината на здрав-
ството е во хуманиот однос кон пациентите, 
чувството на сигурност, нивното задоволство 
од посетата на медицинските установи, кое 
влијае позитивно на намалување на стресот, 
побрзо лекување и постигнување на нивните 
цели.

Олицетворение на тоа е болницата 
„Плодност“ во којашто работиме ние, ова го 
кажувам со огромна среќа и задоволство, а 
истото можат да ви го потврдат и пациентките 
кои биле кај нас.

Дипл. мед. сестра Снешка Димитровиќ
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ПРЕВАЛЕНЦИЈА НА ДОЕЊЕТО
ВО ОПШТИНА БИТОЛА ВО ПЕРИОДОТ

ОД 2010 ДО 2012 ГОДИНА

Вовед:

Мајчиното млеко претставува 
совршен облик на исхрана за секое доенче. 
Тоа ги содржи  потребните заштитни 
антитела, кои не можат да се најдат како 
составен дел во ниту една друга хранлива 
материја. Токму поради тие причини, многу 
значајни здравствени организации како: 
Американската академија на педијатри, 
Светската здравствена организација и 
УНИЦЕФ, го препорачуваат доењето како 
приоритетен облик на исхрана, најмалку во 
првите 12 месеци од животот на секое дете.
Од доењето корист имаат бебето, мајката и 
семејството. Доењето е цврста, емоционална 
врска, која го поврзува бебето со мајката, кај 
мајката го забрзува процесот на враќање на 
матката во својата предбременска големина, 
продуцира релаксирачки хормони, согорува 
калории, го намалува ризикот од рак на дојка 
и дијабетес.

Цели:

 Основните цели на овој труд беа:
Да се утврди преваленцијата на доење 

во Битола, во периодот од почетокот на 2010 
до крајот на 2012 година.

Да се утврди каква е зависноста на 
преваленцијата на доење во однос на одредени 
демографски карактеристики, националност, 
возраст, образование на мајките.

Да се укаже на улогата на медицинската 
сестра во поттикнување и поддржување 
на доењето, како важен предуслов за 
понатамошниот раст и развој на доенчето.

Материјали и методи: Истражувањето 
бешеспроведено во Здравствениот дом 
во Битола, во Службата за превентивна 
здравствена заштита на деца на возраст 
од 0 до 6 години. Во оваа ретроспективна, 
епидемиолошка студија беа анализирани 
сите новородени деца во Општина Битола, 
во период од три години, 2010– 2012 година. 
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Графикон 1. Испитаници во однос на полот

Графикон 2. Испитаници во однос на националната припадност

Графикон 3. Испитаници во однос на доењето
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Податоците за ова истражување беа земени 
од картоните на новородените деца, коишто 
редовно доаѓале на систематски прегледи и 
имунизација во советувалиштето. Опфатени 
беа сите новородени деца, без оглед на 
родилната тежина и на нивната гестациска 
зрелост. Мајките на испитаниците беа 
анализирани во однос на доењето и 
времетраењето на доење, во однос на нивната 
национална припадност, возраст и степен на 
образование.

Резултати:

Истражувањето опфати вкупно 2571 
новородени деца, кои дошле на редовни 
систематски прегледи во советувалиштето 
во Здравствениот дом во Битола, во периодот 
од 2010до 2012 година. Од вкупниот број 
испитаници,1275(49.6%) беамашки, а 1286 
(50.4%) женски (Графикон 1).

Во однос на национална припадност 
на децата,85% беа Македонци, 9% Роми 
и 6% Албанци, Турци и деца од други 
националности (Графикон 2).

Во однос на доењето,добиените 
резултати покажаа дека 2322 или 90.3%, од 
децата биле доени, а 249 односно 9.7% од 
децата воопшто не биле доени (Графикон 3). 

Во однос на националната припадност 
и фреквенцијата на доење, резултатите 
покажаа дека мајките од ромска националност 
најчесто, во 95% случаи, ги доеле своите 
деца (Табела 1). 

Резултатите покажаа дека мајките, на 
возраст до 25, односно до 30години најмногу 
ги доеле своите деца (Графикон 4).

Понатаму, во трудот беше направена 
анализа за степенот на образование на 
мајките, во однос на доењето.Резултатите, 
прикажани на графикон 5, покажаа дека 51% 
од мајките со средно образование ги доеле 
своите деца. 

Во трудот беше анализирано и 
времетраењето на доење кај децата. Од 
резултатите може да се заклучи дека, децата 
најчесто биле доени до 6 месеци (37%), 
додека до 12 месеци и повеќе биле доени 
само 8% од децата (Графикон 6). 

Улога на медицинската сестра во 
промоција на доењето:

Улогата на медицинската сестра, во 
промовирање на доењето е голема. Таа треба 
да поседува теоретско и практично знаење за 
успешно спроведување на нејзината улога. 

Медицинската сестра треба да изгради 
доверба со мајките, да воспостави близок 
контакт. 

Советите и информациите за пред-
ностите на доењето, треба да бидат дадени 
на позитивен начин, со користење на 
едноставен јазик, без употреба на стручна 
терминологија, љубезно. 

Да се информираат мајките за 
создавањето на блискоста со своето дете 
преку доењето.

Табела 1. Доење во однос на националната припадност на мајките



34

Графикон 5. Доење во однос на степенот на образование на мајките

Графикон 6. Времетраење на доењето

Графикон 4. Доење во однос на возраста на мајките



35

Да се објаснат сите предности на 
мајчиното млеко во однос на адаптираните 
млека и опасностите од вештачката исхрана.

Да се советуваат и да им се помогне 
на мајките при поставување на детето на 
дојката.

Во случај на болест, да им се помогне 
на мајките при доење на своите доенчиња.

Да се даваат совети во врска со 
хигиената и негата на дојките.

Совети за правилна исхрана на мајките 
и одржување на лактацијата.

Помош при лекување на мастит и 
блокирање на каналите.

Да се даваат соодветни совети во врска 
со контрацепцијата за време на доење.

Медицинските сестри, во сите здрав-
ствени установи, треба да го промовираат 
доењето како најважен биолошки и 
психолошки однос на мајката со своето 
доенче, како и здравиот емоционален развој 
и подоцнежна социјална адаптација на 
детето. Промовирањето на доењето треба да 
започне уште во пренаталниот период, а во 
периодот на породувањето да се мотивираат 
за почетокот со доење и продолжување на 
доењето. По налог на Светската здравствена 
организација (СЗО), институциите каде што 
се породуваат мајките се наречени болници 
– пријатели на бебињата. Но за да може 
институцијата да се означи како пријател на 
бебињата, треба да се овозможи соодветна 
грижа на мајките и нивните бебиња и да се 
почитуваат правилата, односно 10-те чекори 
за успешно доење:

1. Да постои пишана политика за доење 
која рутински се доставува до целокупниот 
здравствен персонал

2.Да се обучи целокупниот здравствен 
персонал со вештини потребни да се 
имплементира оваа политика

3. Да се информираат сите бремени 
жени за бенефициите од мајчиното млеко и 
техниката на доење. Пренаталната едукација 
не смее да вклучува групна едукација за 
подготовка на вештачка храна, туку треба да 
е на индивидуална база. 

4. Да им се помогне на мајките да 
започнат со доење во првиот половина час по 
раѓањето, а тоа е важно за воспоставување 

на емоционална поддршка, се обезбедува 
колострум како прва вакцина на бебето и 
се користи будноста на новороденчето во 
првиот час. Со доење ќе се започне во првите 
30 минути ако мајката и бебето се заедно, 
ако бебето се постави на градите на мајката, 
да му се дозволи на бебето да започне со 
цицање кога ќе е спремно, без брзање ниту 
прекин на овој процес. Раното започнување 
со доење, влијае врз должината на доењето, 
им помага на мајките да се научат да го дојат 
своето новороденче, секогаш кога ќе побара. 

5. Да им се каже на мајките како да 
дојат и да ја одржуваат лактацијата, дури и 
кога се одвоени од своите новородени.

6. Да не им се дава на новороденчињата 
друга храна или течност, освен мајчино млеко 
со исклучок на медицинска индикација.

7. Да им се дозволи на мајките да бидат 
заедно со своите новороденчиња 24 часа. 
Оваа практика (rooming in) е поефтина со 
минимална опрема, не бара дополнителен 
персонал, ги спречува или намалува 
инфекциите, го помага воспостувањето и 
одржувањето на доењето и го поттикнува 
процесот на емоционално поврзување меѓу 
мајката и детето.

8. Поттикнување на доење по барање 
на новороденото, кое резултира со подобра 
пасажа на мекониум, помал максимален 
губиток на тежина, порано воспоставена 
лактација, поголем внес на млеко и помалку 
жолтица.

9. Да не им се даваат на новороденчињата 
цуцли или цуцли-лажалки.

10. Да се помогне во воспоставување 
на групи за подршка на доењето и да се 
упатуваат мајките до нив по исписот од 
болницата.

Според СЗО и УНИЦЕФ секоја година 
се одбележува светска недела на доењето, а 
во нашата Република се одбележува од 1-ви 
до 7-ми октомври секоја година.

Заклучок:

Од резултатите, прикажани во трудот, 
може да се донесат следните заклучоци:

Од вкупно 2571 дете, 90% биле доени;
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Мајките од ромската националност, 
најчесто (95%) и најдолго ги доеле своите 
деца, до 9 месеци;

Најчесто мајките коишто ги доеле 
децата биле на возраст од 25 години;

Мајките-доилки, најчесто биле со 
средно образование;

Се препорачува, промоција на доењето 
од страна на целокупниот медицински 
персонал како единствен правилен начин за 
исхрана на новороденчето што овозможува 
правилен раст и развој и позитивно влијание 
на емотивното и социјално созревање на 
детето и негова заштита од инфекции.

Во советувалиштето во Битола, во 
последните 3 години, од истражувањето се 
забележува тренд на прифаќање на доењето 
како најдобар начин на исхрана. Се зголемува 
процентот на мајки коишто ги дојат своите 
деца и трендот на намалување на деца кои 
воопшто не се доени.

Преваленцијата на доење на доенчињата 
во Битола е висока, особено кај мајките 
од ромска националност. Веројатно тоа се 
должи на традициите, културните навики 
и економската состојба на овие семејства. 
Медицинските сестри, во сите здравствени 
установи, треба да го промовираат 
доењетоуште во пренаталниот период, како 
најважен биолошки и психолошки однос на 
мајката со своето доенче, кој придонесува 
за здрав емоционален развој и подоцнежна 
успешна социјална адаптација на детето. 

Марија Мицковска, Д. Рајчановска,
Т. Јовановска, В.П. Стојчевска,

И. Филов, Г. Р. Димитровска.

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Битола,

Висока медицинска школа
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Службата за итна медицинска помош 
при ЈЗУ ,,Здравствен дом“ – Битола, е 
организирана да работи во три оддели, и 
тоа:Оддел за теренски интервенции, Оддел 
за ургентна– дежурна амбуланта, Оддел 
дневна болница. Службата функционира 
континуирано дваесет и четири часа, 
секојдневно, за време на викенди, празници и 
неработни денови во текот на целата година. 
Во службата работат вкупно 18 лекари, 18 
медицински сестри и 12 возачи.Службата за 
итна медицинска помош е добро опремена 
со најнеопходната апаратура, персоналот 
е добро обучен и во најголем дел е со 
долгогодишно искуство во службата, што е 
драгоцено за успешно справување со тешките 
услови за работа на терен, во непредвидливи 
ситуации и животнозагрозувачки состојби.

И покрај тешките услови кои ги 
носи работата, сепак персоналот успева 
да биде високопрофесионален, коректен и 
љубезен.Како незаменлив дел од тимот за 
интервенции, медицинската сестра во итната 
медицинска помош секојдневно е соочена со 
предизвици на кои треба да се одговори брзо, 
професионално и стручно, а сè во интерес 

на пациентот на кој, не секогаш по негова 
волја,животот му е доведен во опасност. 
При специфични ситуации на терен во 
случај на сообраќајни незгоди, масовни 
несреќи, ургентни и животнозагрозувачки 
состојби, сестрата асистира при згрижување 
на пациентот, при отстранување на 
непосредната опасност по животот, активно 
учествува при реанимација на пациентите, 
асистира при имобилизација на повредените 
и примарното згрижување на рани, при 
запирање на крварење, воспоставување 
на венска линија и се грижи за нејзиното 
одржување во текот на транспортот до 
стационарна установа и ако има потреба 
аплицира терапија ординирана од лекарот.

Имајќи ги предвид набројаните и многу 
други ситуации и тешки и стресни услови 
за теренска работа и работа во ургентната 
амбуланта, за да одговорат на тие состојби и 
задолженија, сестрите се посебно едуцирани 
за работа во една од најтешките служби во 
здравствената дејност. 

Главна сестра
Славица Батанџиевска

СЛУЖБА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
ЈЗУ ,,ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ – БИТОЛА
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Проектот „Прекуграничен центар 
за регенеративна медицина со матични 
клетки“ со акронимот REMEDIC е развиен 
во соработка помеѓу Медицинскиот  
факултет на Универзитетот „Аристотел“ во 
Солун и Високата  медицинска школа на 
Универзитетот „Свети Климент Охридски“ 
во Битола. Партнерството помеѓу двата 
Универзитета и развојот на идејата се 
оствари благодарение на проф. д-р Петар 
Стефановски и проф. д-р Арестеидис Критис.

Целта на проектот е развој на 
инфраструктуратa и технологијатaза 
клеточни терапии и регенеративна медицина.
Проектот REMEDIC е одобрен во рамките 
на ИПА програмата за прекугранична 
соработка „Грција – Поранешна 
југословенска република Македонија 2007 – 
2013“, (приоритетна насока 1: Зајакнување 
на економскиот развој, мерка 1.4 Заштита 
на човечкиот живот), која има за цел да ја 
подобри меѓусебната соработка во дадената 
областпреку промовирање на одржлив 
локален развој.

Регенеративната медицина е поле со брз 
развој во различни дисциплини, користејќи 
го потенцијалот на клеточните терапии со 
цел да се зачуваздравјето и човечкиот живот. 
Овие терапии од неодамна се подобрени 

и напреднати благодарение на   научните 
достигнувања во полето на матичните 
клетки.

Проектот REMEDIC е развиен како 
алатка за подобрување на веќе постоечките 
капацитети на инволвираните страни за да 
се олесни трансферот на технологии и да 
се создаде јадро во Балканскиот регион, со 
кое ќе може да се приспособат и продолжат 
постигнувањата во полето на регенеративната 
медицина.

Цели
Целта на проектот REMEDIC е развој 

на две лабораториски единици посветени 
на ракување и манипулација со матични 
клетки: една на Медицинскиот факултет на 
Универзитетот „Аристотел“ во Солун и една 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
на Високата медицинска школа во Битола.

За реализација на проектот двете 
институции ја препознаа потребата да се 
продолжи соповеќе чекори вклучувајќи:

• Организирање и менаџирање на 
имплементацијата на проектот;

• Извршување на потребните задачи во 
однос на развојот на инфраструктурата 
каде ќе бидат приспособени 
лабораториските единици;

• Купување и инсталирање на потребната 
опрема и приспособување на објектите 
во кои ќе се инсталираат;

• Развој на функционални протоколи за 
изолација, експанзија, диференцијација 
и одгледување на матичните клетки или 
видови на клетки за кои ќе се одлучи да 
се одгледуваат во текот на проектот, во 
зависност од најновите достигувања во 
полето на клеточните терапии;

• Размена на стекнатото знаење меѓу 
двете страни и научната заедница и 
воспоставување на врски со пазарот.

НОВ ПРОЕКТ НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА
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Очекувани резултати
• Формирање на две функционални 

лаборатории посветени и 
специјализирани за манипулација на 
клеточни култури од матични клетки. 
Единицата во Солун ќе има  ДПП (добра 
производна пракса) во согласност со тоа 
што е апсолутно потребно за безбедно 
ниво за пресадување на матични 
клетки кај луѓето. Додека, единицата во 
Битола ќе биде подготвена на најдобро 
можно ниво за да може во иднина да 
биде надградена спрема потребите;

• Двете единици ќе бидат опремени 
со основни инструменти адекватни 
за ракување со клетки и нивна 
манипулација;

• Во Битола, исто така, ќе биде создадена 
мала административна канцеларија со 
можност за управување и координација 
на слични проекти;

• Двете единици, за да можат да ја 
пренесат технологијата, ќе го преземат 
развојот на работни протоколи 
(стандардни оперативни процедури 
СОП) за матични клетки или 
изолација на други клетки, експанзија, 
диференцијација и складирање.
Горенаведените чекори ќе им овозможат 

на двата партнера да учествуваат во 
истражувањата и клиничките испитувања во 
светот во однос на регенеративната медицина 
со што ќе се зголеми конкурентноста и 
континуираното образование и обука за 
специјализирани, најсовремени технологии 
во Балканскиот регион.

Пред. м-р Гордана
Ристевска-Димитровска

АКАДЕМСКА МОБИЛНОСТ ЕРАЗМУС
на Медицински универзитет „проф. д-р Параскев 

Стојанов“ во Варна, Бугарија

Пред околу една година случајно на 
едно предавање разбрав за една размена.
Претходно имав слушнато нешто за тоа, 
ама нели понекогаш  е  убаво некој да ти 
ги отвори малку повеќе видиците. Па така, 
тоа за мене го направи мојата професорка 
д-р Гордана Ристевска-Димитровска, која 
е и координатор на програмата Еразмус на 
Високата медицинска школа и ме запозна 
поубаво со програмата за размена на студенти 
Еразмус+. Постапката за пријавување, 
програмата, документите ги средивме во рок 
од еден месец и ете, започна моето патување.

На ова патување тргнав сама.  Сега да 
ме прашате незнам зошто, можеби тогаш сум 
имала голема поддршка од сите околу мене и 
така сум добила храброст. Но длабоко во себе 
знаев дека ова ќе биде едно од најубавите 
искуства во мојот живот. Размената траеше 
4 месеци и 22 дена, што не е така долг 

период, но доволен за да запознаам премногу 
пријатели, кои, ете,до денешен ден се дел од 
мојот живот и се надевам дека и понатаму ќе 
останат.

Ова беше период во кој јас навистина 
си ги надоградив моето знаење, познавање, 
пракса и способност како идна акушерка. 
Пречекот и сместувањето беа прекрасни.
Уште со пристигнување во Варна, Бугарија 
се сретнав со многу гостопримливи и 
пријатни луѓе кои до последно останаа такви. 
Освен однесувањето, исто така, и условите 
во студентскиот дом беа прекрасни. На 16 
февруари беше мојот прв час и почетокот на 
мојот летен семестар со колешките од Варна. 
И замислете, кога стигнав во факултетот,се 
сретнав со уште попрекрасни луѓе. 
Професори и асистенти кои во секој момент 
се трудеа да ми објаснат најмногу што можат. 
Да ми го пренесат нивното знаење и искуство 
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и да го претстават нивниот факултет во 
најдобро светло. Искрено, успеаја во тоа!

Одев на пракса и на предавања секој 
ден и црпев од секој колку што можам повеќе.
Оној кој кажал дека медицината во Бугарија 
е една од најдобрите, дефинитивно не 
згрешил. Начинот на предавање, на тоа на кои 
работи и како се обрнува внимание,нивните 
програми и планови за учење иза работа се 
многу поразлични од нашите и со самото тоа 
знаењето ти останува во сеќавање.

Едно од најубавите нешта што го 
правевме со моите колешки додека бев таму, 
беше тоа што по завршувањето на обврските 
и предавањата редовно пиевме сите кафе. Се 
собиравме, муабетевме, не само за приватни 
работи туку и за факултетот. За тоа која какво 

искуство имала, што видела, како учи и 
самото тоа ми помогна побрзо да се вклопам 
со јазикот, а и со учењето. Како дружбите и 
излегувањата така и градот беше прекрасен, 
иако не стасав да му ги видам сите убавини.
Во секој момент би се вратила пак таму,ама 
овој пат само на посета. За Еразмус искуство 
би сакала да се обидамповторно, а искрено 
се надевам дека ќе имам уште една шанса, 
барем за стажирање, но во друг град.Бидејќи 
поголемиот број на искуства во животот те 
прават поголем човек, нели така?!

Рената Донева
Студент-акушеркана Високата

медицинска школа – Битола
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