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ПРЕДГОВОР

Уредувачкиот одбор на списанието 
„Македонско сестринство“, го одобри 
печатењето на новиот број, кој како и 
претходните донесува нови содржини, кои се 
во интерес на медицинските сестри. Новиот 
број на списанието донесува извештај за 
изборот за најхумана сестра во 2015 година, 
неколку извештаи за стручните активности 
на медицинските сестри, за активностите на 
студентите на Високата медицинска школа и 
за доделувањето на наградата „Мајка Тереза“. 
Овогодишниот лауреат на наградата „Мајка 
Тереза“ е  д-р  Димитар Котевски, основачот на 

Фондацијата д-р Котевски и идејниот творец 
на ова списание, за својата долгогодишна 
хумана работа и достигнувањата во областа 
на медицината. Содржините во овој број 
се скромен придонес кон делото на Мајка 
Тереза, големата хуманистка, која несебично 
го посвети својот живот за да им помага на 
болните и сиромашните лица, единствената 
нобеловка родена на овие македонски 
простори и симбол на самопожртвуваност, 
скромност и мир во целиот свет. Љубовта 
кон луѓето, тогаш кога им е најпотребна, 
беше најмоќната сила со која таа го освои 
светот, истакнувајќи ги најубавите хумани и 
духовни вредности кај луѓето.  

Списанието и во овој број донесува 
стручни трудови на медицинските сестри, 
како и трудови на студентите на Високата 
медицинска школа, со кои тие учествуваа 
на Меѓународниот студентски конгрес во 
Истанбул, Р. Турција. 

Почитувани медицински сестри, 
почитувани читатели, и овој изменет состав 
на Редакцијата е спремен за соработка со Вас, 
со очекување на Ваше активно вклучување со 
свои прилози во содржините на списанието. 
Нашата соработка со Здруженијата на 
медицински сестри и другите здравствени 
работници и понатаму ќе продолжи да се 
остварува и продлабочува. Како главен и 
одговорен уредник на списанието, заедно со 
уредувачкиот тим и понатаму сериозно ќе 
пристапуваме кон креирањето, утврдувањето 
и збогатувањето на содржините на ова 
списание.

проф. д-р Домника Рајчановска
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Со развивањето на медицинската наука, 
пред здравствените установи  (болници, 
домови на здравје, амбуланти и др.) се постави 
една тешка и компликувана задача. Во денешно 
време, за да се работи на лечење на болните 
во болниците, клиниките, санаториумите, 
диспанзерите, како и на превентивата, на 
заштитата и на напредокот на здравјето, 
современата медицина бара тимска работа. 
Тимот се состои од лекар, медицинска сестра, 
лаборант, рентген-техничари, болничари и 
други профили на здравствени работници. 
Сите овие категории мора да бидат најтесно 
поврзани во стручната работа со висока свест и 
одговорност за задачите што ги вршат во врска 
со болниот човек. Од ова произлегува дека 
мерките околу болните лица или за здравиот 
човек да не се разболи се преземаат со стручно 
познавање на улогата на секој член на тимот, 
а тоа значи дека секој член на медицинскиот 
тим ги познава своите задачи и дека со 
волја, љубов, одговорност ги извршува сите 
поставени задачи. Ако некој во здравствениот 
тим заостанува во работата или е недоволно 
стручен, работата не напредува и резултатите 
не се добри. Многу често се слушаат забелешки 
за работата на медицинските сестри, за тоа 
дека се виновни и одговорни, ако работата во 
тимот не е добра. На ова прашање не сакаме 
да даваме одговор, затоа што има и оправдани 
приговори од страна на сестрите, а и пропусти 
од нивна страна, затоа е потребно подлабоко 
анализирање на овој проблем. Проблемот е 
доста комплексен и заслужува полно внимание 
не само од сестрите ами и од лекарите, како 
и од Министерството за здравство. Затоа 
предлагаме на овој проблем да му посветиме 
повеќе внимание низ дискусии, семинари, што 
нема да го решат проблемот ами ќе го расветлат. 

Природата на нашата работа е таква – 
на човек кога му е најтешко, кога пати заради 
својата болест, тогаш тој е променета личност, 
преосетлив или апатичен, егоцентричен. Сите 
коишто патат во болниците се препуштени 
на медицинските сестри. Ни во еден момент 
медицинската сестра не би требало да го 
заборави болниот заради свои интереси или 

некои свои лични потреби, нејзината основна 
должност останува грижата за болниот. Сите 
нејзини лични причини и расположенија, 
радости, грижи, депресивност, плачење и др. 
мора да ги остави надвор од болничката зграда 
и што подалеку од постелата на болниот. 
Сите тие проблеми на сестрата, болниот не 
го интересираат, дури и му пречат. Сите овие 
проблеми на медицинската сестра можат да ù го 
апсорбираат вниманието, често пати се случува 
таа да заборави на некои процедури потребни 
на болниот. Значи, медицинската сестра 
целото свое внимание потребно е да го насочи 
кон човекот кој боледува, кој се бори за живот. 
Доколку медицинската сестра ги има наум сите 
овие фактори и желбата болниот човек што 
побргу да се врати на своето работно место  
и во семејството, таа никогаш не би давала 
приоритет на себе, туку на болниот. Тогаш 
медицинската сестра знае дека мора во себе да 
ги развива и да ги усовршува оние морални, 
етички и професионални квалитети без кои 
нејзината работа не може да се реализира со 
успех. Медицинската сестра мора добро да 
ја познава својата работа. Таа треба покрај 
знаењето да биде свесна дека ниту една работа 
околу болниот не е неважна и дека за сите 
процедури е потребно знаење. Потценување 
на некоја процедура околу болниот ја намалува 
вредноста на медицинската сестра и доведува 
до непрецизно реализирање на процедурите 
околу болниот човек, што може да има 
непожелни последици за болниот. Сестрата 
мора постојано да учи. Тоа денес го бара од 
нас брзиот развиток на медицинската наука, 
медицинската техника и сè покомпликуваната 
нега на болните во болниците и клиниките. 

Со примањето на дипломата, 
медицинската сестра започнува со нејзината 
работа и таа мора постојано да се усовршува 
со дополнително и ново медицинско знаење 
кое е поврзано со нејзината работа, со 
негата и постапката околу болниот човек. 
Ако сестрата не учи, не се усовршува и се 
препушта на рутината, таа заостанува и прави 
стручни грешки кои можат да создадат многу 
компликации кај болниот човек.

ЛИКОТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
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Медицинската сестра е најблизок 
соработник на лекарот. Таа не е помошник 
на лекарот, туку член во медицинскиот тим и 
нејзините грешки можат да доведат до губење 
на довербата во неа, до состојба нејзините 
колешки да не ја ценат, здравствената установа 
исто така да не ја цени доволно, и во крајна 
линија, поради нејзиното незнаење најповеќе 
трпи болниот. Љубовта е тоа правило без кое 
не може да се замисли работата во болницата и 
во нашата професија. Љубовта го придвижува 
сето она што е позитивно во животот на човекот. 
Во нашата медицинска професија работата 
е поврзана директно за болен човек којшто 
пати. Без љубов извршената работа е товар за 
медицинската сестра,  а за болниот човек, исто 
така, тегоба. Во нашата професија работата без 
љубов се осеќа многу повеќе отколку на кое 

било друго место. Таква медицинска сестра 
веднаш се забележува поради тоа што во нашата 
работа, особено за работата на медицинската 
сестра сите даваат оцена за начинот на кој ги 
извршува своите работни обврски. Таа оцена 
често пати е проследена со револт или реакција 
на болниот човек, како и на неговото семејство, 
затоа што се констатира дека не постои љубов 
и пожртвуваност за болниот и тоа го осеќа 
и болниот и семејството. Приврзаност кон 
својата професија, како и потреба од нејзино 
унапредување  и усовршување треба да 
чувствува секоја медицинска сестра.  

Од овие сознанија треба да произлезат 
многу заклучоци во однос на развојот на 
сестрата како стручен работник во полето на 
здравството. Секоја медицинска сестра треба 
да се бори за афирмација на сестринството 
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во рамките на другите професии во нашата 
држава. Тоа значи да се бори за висок квалитет 
на нашата работа, односно за вреднување 
на работата на секоја медицинска сестра. 
Во своето усовршување, а со цел да биде 
добра медицинска сестра, таа не треба да го 
занемарува општото усовршување, како на 
пример, да се прочита добра книга, да се гледа 
добар филм, добра театарска претстава, музика, 
изложба на слики, а секако ни стручното, преку 
запознавање со најдобрите постигнувања во 
работата на медицинската сестра.

Личниот живот на медицинската сестра 
треба да биде чист. Сестрата претставува 
истовремено и воспитувач на здравствено-
воспитното поле. Воспитувачот треба својот 
личен живот да го контролира, со сигурност да 
ги исполнува нормите на воспитувач и учител 
на болните, како и на учениците и студентите 
во школите за медицински сестри и болничари, 
а тоа се постигнува ако во личниот живот 
поставиме такви етички норми кои можат да 
придонесат за изградување на етичкиот лик на 
здравствениот работник.

Чесност, правичност, избегнување на 
озборување и правење интриги во здравствениот 
тим, одговорност на работното место, чесен и 
чист живот во здравствената установа, добар 
и хармоничен брак, сето ова ја карактеризира 
медицинската сестра која претендира на почит 
од страна на болните, лекарите и другиот 
персонал во болницата. Исто така, важен е и 

изгледот на медицинската сестра, нејзината 
уредност, чистите униформите, дискретно 
дотерување и сл. Носење на накит, претерано 
шминкање, лакирани нокти не ù доликуваат на 
жена во здравствените установи, а особено не 
на медицинската сестра. Таа мора да води грижа 
за својата униформа која секогаш мора да биде 
комплетна. Сестрата со својот надворешен 
изглед треба да дава чувство на беспрекорна 
чистота и уредност, затоа што за повисок степен 
на развиток на нашите здравствено-хигиенски 
институции се потребни ред и чистота. 
Неуредна и нечиста медицинска сестра значи 
и неуредна работа околу болниот. Точноста, 
прецизноста и пожртвуваноста се квалитети 
на секој работен човек во својата професија, но 
со сигурност веруваме, ако тие недостасуваат 
кај медицинската сестра, тоа  може да има 
катастрофални последици и за болниот и за 
нејзината работа. Сакаме да нагласиме дека 
човекот не се раѓа со сите овие карактеристики. 
Тие се стекнуваат уште од најраното детство, 
меѓутоа и во текот на работата и животот може 
со волја и самодисциплина да се остварат, но без 
овие квалитети не може да се биде медицинска 
сестра. Доколку во работата ги нема овие 
квалитети, настануваат чести пропусти, грешки 
во работата и во самиот медицински тим, а тоа 
е една од причините за забелешки и критики на 
работата на медицинската сетстра. За успешна 
работа на медицинската сестра треба да се 
има коректен став кон здравствената установа 
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и добри другарски и пријателски односи на 
работното место. Здравствената установа 
треба да ја прифатиме како своја куќа, односот 
кон материјалните средства треба да биде како 
кон свои лични предмети. Тие треба да се 
штедат, да има рационалност и одговорност 
во работата бидејќи медицинската сестра е 
задолжена и одговара пред повисоките органи.

Медицинските сестри работат со многу 
осетливи материјали, како што се лекарствата 
и многу пати е тешко да се води контрола на 
нивното трошење. Често пати се оставаат 
термометри, шприцеви, сонди и други 
инструменти, а не се внимателно исчистени 
и поставени на своето место. Тука е големата 
улога на медицинската сестра да биде добра 
и внимателна домаќинка која ќе ги чува сите 
инструменти, лекови и други материјали. Често 
пати кусок во болниците, многу расходувани 
инструменти и апарати најчесто се доказ 
за негрижа, неодговорност и површност во 
работата на медицинските сестри.

Изгледот на болницата и болничките 
одделенија, како и атмосферата во нив зависи 
првенствено од нивото на образование, од 
навиките и односот на сестрите, од нивните 
погледи, забелешки и потреби за изгледот 
на болничката соба на болниот, собите за 
интервенции, санитарните јазли и сл. Целата 
работа на болничкото одделение и односот 
на персоналот даваат печат на работата 
на медицинската сестра. Нашата народна 
поговорка вели ,,Куќата не стои на земјата, 
ами на жената“. Редот, пријатната атмосфера, 
топлината на работата, сето тоа спаѓа во 
задачи на медицинската сестра. Ако сестрата 
е личност која сака убавина, чистота во секој 
поглед, а и во личниот живот, сето тоа ќе го 
пренесе и во својата работа во болничката 
установа. Сакаме да нагласиме дека ова 
излагање претставува само увод во многу 
проблеми со кои се среќаваме во текот на 
работата на медицинската сестра коишто го 
исцртуваат ликот на медицинската сестра. Од 
медицинската сестра многу зависи создавањето 
на услови коишто можат да придонесат за 
подобра болничка нега, лечење и олеснување 
на болката.

Во домен на медицинска сестра спаѓа 
и задачата за здравствено просветување на 
болните. Не е лесно да бидеш постојано покрај 
оние кои се болни, кои бараат помош и утеха. 

Совеста и помошта кои се често ограничени 
ја прават службата на медицинската сестра  
и психички и физички тешка. Сестрата 
често пати доживува и грубост од страна 
на оние на кои им помага. Секогаш има 
несогласувања во односите меѓу болните и 
сестрата, несогласувања и реакции од страна 
на болните, но таа мора да ги сослуша мирно 
и со професионално трпение, особено кога 
знае дека од нејзиниот однос болниот може 
да осети извесно олеснување. Тие моменти 
се надомест за незгодите и потешкотиите од 
психичка траума покрај физичкиот замор, од 
кој никој не е поштеден. Сестрата со својот 
однос кон лекарите, семејството и пријателите 
на болниот човек треба да остава впечаток на 
здравствен работник со висока свест, кој помага 
и секогаш дава позитивни резултати. Сестрите 
со квалитети какви што ги набројавме погоре 
претставуваат здравствени работници кои се 
почитуваат со оглед на нивната улога и задачи. 
Во ова наше излагање сакавме донекаде да 
го покажеме ликот на медицинската сестра, 
да укажеме како треба да работи, да мисли 
и чувствува во медицинскиот тим. Меѓутоа 
ова прашање не е толку едноставно и затоа 
нагласуваме дека се потребни разбирање, 
помош и поддршка од сите членови на 
медицинскиот тим.

 Дали сите членови на медицинскиот тим 
треба да имаат исти или слични квалитети? 

Треба подетално да се изанализираат 
проблемот на соработката во здравствениот тим, 
потребите на сите членови на медицинскиот 
тим, како и проблемите од објективни причини 
кои претставуваат препрека за добра и успешна 
работа.

Здравствената установа по својата 
намена е и воспитна институција. Во неа се 
воспитуваат и стекнуваат етика здравствените 
работници, учениците во средните и вишите 
медицински школи, како и студентите по 
медицина. И поради сето тоа болничките 
установи од нас очекуваат и бараат многу, но 
затоа постојат услови за учење, усовршување 
и развивање на медицинските сестри, а тие се 
носители на здравствената култура, борци за 
подобра нега на болните и за унапредување на 
здравствените потреби на болните.

д-р Димитар Котевски
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Мајка Тереза во 1950 година го основа 
редот Мисионерки на милосрдието, а првиот 
центар за смртно болни лица го отвора во 1952 
година. На почетокот почнуваат да работат 
12 сестри мисионерки, а денес нивниот број 
изнесува преку пет илјади. Низ годините што 
следат отвора центри за слепи, за лепрозни, 
инвалиди, или како таа ги нарекувала со еден 
збор, за несаканите. Денес постојат преку 
600 центри1 за згрижување на сирачиња, 
бегалци, зависници од алкохол, бездомници и 
сл., како и хоспиции за болни од туберкулоза 
и лица со инвалидитет. Распространети се во 
133 земји, на пет континенти: Азија, Африка, 
Европа, Америка и Австралија.

Таа е една од пионерите кои отвораат 
центри за болните од СИДА, во годините 

1  Интервју на сестра Доминга за New York Daily 
News 

кога овие лица во Америка биле чувани во 
затворите. Иако за себе и својата мисија 
вели: „Ние сме погрешно разбрани – не сме 
социјални работници, не сме медицински 
сестри, не сме доктори, ниту учители – ние сме 
религиозни“2. Водена од желбата да им помага 
на другите, особено на оние на кои нејзината 
помош им е најпотребна, таа привлекува и 
многу добронамерници кои сакаат да бидат 
инволвирани во нејзината несекојдневна 
работа. Сведоштвата на луѓето кои имале 
прилика да бидат во нејзино присуство и да 
работат со неа се многубројни. Доктор Матео 
Зиу, кој уште како тинејџер волонтира во 
центарот на Мисионерките на милосрдието 
во Албанија, раскажува дека неговата 
професија неврохирург ја одбрал заедно 
со Мајка Тереза. „Сакам да работам како 

2   Angelo Devananda, „Daily Prayers with Mother Tere-
sa“ , 1987, p. 91 

МАЈКА ТЕРЕЗА  – ИНСПИРАЦИЈА ЗА
 МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ
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доктор, да им помагам на луѓето, а таа рече: 
–Нема проблем.“3. Неколку години подоцна 
се пријавил на медицинскиот факултет иако 
знаел дека нема финансии за тоа. Еден ден по 
објавувањето на резултатите, од католичката 
црква му јавиле дека добил стипендија. „Мајка 
Тереза го направи тоа, не знам како, никогаш 
не ми кажа“4. Во понатамошното интервју 
раскажува дека негова обврска не е само да 
ги лекува пациентите туку и да им помага на 
сиромашните овозможувајќи им бесплатни 
прегледи. Доктор Деви Шети, еден од личните 
доктори на Мајка Тереза, прв пат се сретнал 
со неа во 1984 година, кога таа го доживувува 
првиот инфаркт. 

Во текот на нејзиниот престој во болницата 
тие двајца почнуваат да комуницираат, по 
што Мајка Тереза побарала да оди со него 
во обиколка на болницата, поточно да ги 
посетат децата со срцеви заболувања. „Бог бил 
премногу зафатен кога ги создал овие деца, 
затоа имаат срцева мана, но потоа ве пратил вас 
– да ја поправите грешката“ – му се обратила 
Мајка Тереза5. Овие нејзини зборови длабоко 
се врежуваат во неговата свест. Тој е основач  
на болниците Narayana Hrudayana, кои не се 
познати по луксузно опремените соби, туку 
по грижата, посветеноста и професионалниот 
медицински третман со кои им се посветуваат 
на сиромашните. Д-р Антони Д’Суза, прв пат 
се сретнал со Мајка Тереза во 1953 година, 
поточно кога тој имал само осум години. 

Низ годините што следеле, таа често 
навраќала во неговата населба, па тој се 
понудил да волонтира во нејзиниот центар. 
Набргу потоа д-р Д’Суза добива стипендија 
за студирање на престижен медицински 
факултет во Америка. Од неговата работа со 
Мајка Тереза засекогаш ќе ги памти зборовите: 
„Без разлика каков доктор ќе станеш и која 
болест ќе ја лечиш, никогаш не ги заборавај 
сиромашните“.6 Д-р Раџни Анеџа, на само 10 
години заедно со нејзиниот татко волонтирала 
во еден од центрите на Мајка Тереза. Таа вели 
дека тој период од неколку месеци бил пресуден 
за нејзиниот живот, работата во центарот и 
грижата за болните ја натерале да стане
3   David Scott, Austin neurosurgeon inspired by Mother 
Teresa to meet Pope Francis, KXAN, 18.09.2015
4   Ibid 
5   Мon, 8 Mar 2010, Bangalore, DNA India 
6   Local doctor recalls time spent with Mother Teresa, 
Shara Taylor 

докторка. Денес освен за грижата за болните 
својот живот го посветила и на промоција на 
жените во медицината7. 

Тоа што Мајка Тереза е инспирација 
за илјадници медицински работници ширум 
светот најверојатно се должи на нејзината 
почит кон нив. При нејзината посета на 
Јапонија во 1982 година, таа им се обраќа 
на лекарите и медицинските сестри од 
Националниот медицински универзитет во 
Нагасаки со зборовите: „Среќна сум што сум 
со вас. Вашата професија е многу деликатна, 
но не е само професија, тоа е работа на света 
љубов. Лекарите мораат да се посветат на 
луѓето и секогаш да бидат достапни за нив.  
Световноста во нивната работа доаѓа од  вербата 
и големата надеж  која луѓето ја носат во себе 
при секоја посета на медицинска установа, 
замислете како ќе се чувствува пациентот 
ако ги изгуби овие две работи. Луѓето кои 
доаѓаат со голема болка се надеваат дека ќе 
бидат излекувани, ослободени од страдањето – 
веруваат и се надеваат, замислете да доаѓаат со 
страв и неверување во институцијата“.8

Важно за медицинските работници е да 
имат верба, да веруваат дека со секој излекуван 
пациент ќе престане страдањето во светот.

      
Цветанка Вучковска

кустос во НУ „Спомен-куќа на Мајка Тереза“

7   Women in Health: A visit with Mother Teresa inspired 
a doctor’s career, Veronica Combs 
8   Mother Teresa’s words for medical personnel 
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АПОСТОЛОТ НА МИЛОСРДИЕТО
 И НЕЈЗИНИТЕ МИСИИ

Кога излегла од редот на лоретанските 
сестри, со себе имала само пет рупии, но 
желбата да им помага на најсиромашните била 
поголема од каква било материјална сигурност, 
(Kudo, 2005: 125).

Првите чекори во мисионерството 
ги прави со посета на најсиромашните, по 
улиците и предградијата. Во почетокот била 
гледана со чудење од нивна страна и не била 
априори прифатена. Вознемирените погледи и 
прашањето која е оваа бела жена и што сака од 
нив лебделе во влажниот воздух …

Неjзините очи полни со љубов со тек 
на време ги разоружале сите сомнежи и дале 
до знаење дека таа е тука за да им служи, да 
помогне и да им даде љубов која одамна не ја 
почувствувале дури ни од своите најблиски. 

Редовно ги посетувала најсиромашните 
предградија на Калкута, Тилџе, Мотиџил... Но 
за да можела да започне со работа, требало 
прво да најде засолниште, меѓу другото и за 
себе. 

Единствените пет рупии ги потрошила на 
нешто налик на голубарник, кој немал ни врата, 
но желните дечиња голи и боси, секојдневно 
се собирале да ги впиваат мудростите на оваа 
мала жена. 

Навечер одела во обиколка на 
предградијата  каде што им помагала на 
лепрозните и на луѓето осудени на смрт. И така 
без престан, ден за ден, не знаејќи за умор...

Единствената мисла била како да најде 
покрив за луѓето што умирале без никој и 
ништо, напуштени од сите за последните 
мигови од нивниот живот да се почувствуваат 
сакано и згрижено. 

Во почетокот нашла сместување кај 
еден човек по име Мајкл Гомс, па со него 
и неговата осумгодишна ќеркичка барале 
помош на сите страни. Нивната куќа набрзо 
станала засолниште за најсиромашните од 
сиромашните, (Gjergji, 1990: 54).

Прва која се приклучила на Мајка Тереза и 
била желна да ѝ помага во нејзината мисија била 
нејзината поранешна ученичка Субашини Дас. 
Малку по малку, бројот на нејзината заедница 
растел, па на 7 октомври 1950 година со декрет 
од папата Пиј XII нејзината конгрегација на 
Мисионерки на милосрдието официјално 
била признаена.  Нејзината конгрегација 
се темелела на правила од кои бил сочинет 
првиот Устав на Мисионерките на милосрдието 
напишани од Мајка Тереза, во кој главната 
премиса се однесувала на љубовта према Бога 
и ближниот и на потполна посветеност на 
оние кои најмногу пателе „најсиромашните од 
сиромашните“, (Gjergji,1990: 59).

Поради сè поголемиот број сестри кои се 
приклучувале во редот, бил потребен и поголем 
простор. Со помош на бискупијата успеале 
да купат имот сочинет од три куќи кој станал 
главно седиште на сестрите Мисионерки на 
милосрдието. За нивна униформа го одбрале 
индиското традиционално сари за да можат 
на тој начин повеќе да им се доближат на 
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сиромашните, така што ќе бидат изедначени со 
нив. 

Првата куќа за смртно болни ја отвораат 
во Калкута, позната под името Нирмал Хридеј 
(пречисто срце). Тука луѓето осудени на смрт 
можеле своите последни денови од животот 
да ги проживеат во похумани услови и да 
почуствуваат љубов за прв и последен пат. 

Освен сестрите, во хуманата мисија на 
Мајка Тереза се вклучувале голем број обични 
луѓе кои сакале да придонесат на каков било 
начин (волонтери, аптекари, доктори...)

Така добивале и лекови, медицинска 
помош, превоз итн. 

Освен дом за смртно болни, во 1955 
година отвора и куќа за сирачиња под името 
Шишу Баван (дом за деца). Тука биле згрижени 
дечиња од сите возрасти. Голем бил бројот 
на мали бебиња напуштени од своите мајки 
непосредно по нивното раѓање, оставени 
покрај најблиската депонија, а најбројни биле 
дечињата со посебни потреби. 

Како што бројот на лепрозни достигнувал 
милионски бројки, така неопходно било да 
се направи посебно место за истите да не 
се соочуваат со немилосрдните погледи и 
осудувања од страна на луѓето. За таа цел се 
изградил градот на мирот – Шанти Нагар.

Постепено нејзината мисија почнала 
да се шири и во другите градови во Индија: 
Џансу, Бомбај, Марианополи..

Во 1963 година формиран е и машкиот 
ред на мисионери кои помагале во ширењето 
на мисијата на Мајка Тереза

Истата година 
конгрегацијата на Миси-
онерките на милосрдието 
доаѓа директно под папска 
јурисдикција и со самото 
тоа добива дозвола да се 
шири надвор од границите 
на Индија. Првата куќа 
надвор од Индија е 
отворена во Венецуела во 
1965, во Кокороте. Во 1970 
се отворени уште две куќи 
во Венецуела, потоа во 
Лима – Перу, Колумбија, 
Боливија, Бразил...

Со посебна покана 
од папата Павле VI 
отвора и куќа во Рим. По 

добивање на Нобеловата награда за мир во 
1979, на аудиенција кај папата Јован Павле 
II бара дозвола да отвори куќа за самохрани 
мајки. Така почнале полека да се отвараат 
куќи низ цела Италија: Палермо – Сицилија, 
Наполи, Реџо – Калабрија...

Со принцезата Дијана ги отвораат првите 
хоспиции за луѓето болни од СИДА во Њујорк, 
1985.

Нејзината популарност станувала 
сè поголема, потребата за Мајка Тереза 
се покажувала преку безбројните покани 
за отворање нови мисии во Австралија, 
Бангладеш, Јордан, Јемен, Англија, Ирска, 
Африка, Северна Америка, Загреб и секако 
нејзиното родно Скопје каде за прв пат се враќа 
во 1970 година, а во 1986 кога доаѓа за последен 
пат, ја купува куќата за нејзините сестри 
мисионерки на милосрдието во населбата 
Кисела Вода. Четири сестри од нејзиниот 
ред оттогаш до денес имаат згрижено многу 
дечиња без родители и самохрани мајки. 

Андриана Јелиќ
кустос во НУ „Спомен-куќа на Мајка Тереза“

Библиографија:
Gjergji, L. (1990). Majka Terezija, Lik i 

djelo, Od devojćice do nobelovke. Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb, 1990.

Kudo, J., H. (2005). Mother Teresa, The 
Life and Work of a Saint from Skopje, doctoral 
dissertation, 2005.     
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ДРЖАВНАТА НАГРАДА ,,МАЈКА ТЕРЕЗА“
ЗА ПРИМ. Д-Р ДИМИТАР КОТЕВСКИ

Најхуманата награда, државната награда ,,Мајка Тереза“ за 2016 
година, му припадна на прим. д-р Димитар Котевски, офталмолог од 
Битола, директор на списанието ,,Македонско сестринство“ и основач на 
фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“.

Одборот за доделување на наградата ,,Мајка Тереза“ согледувајќи 
ги хуманитарните активности во текот на работниот век на д-р Димитар 
Котевски и активностите потоа, одлучи, оваа престижна награда да му ја 
врачи токму нему. 

Врачувањето на наградата ,,Мајка Тереза“ се одржа во Кристалната 
сала на Собранието на Република Македонија.

Примајќи ја наградата, во кратката 
изјава, д-р Димитар Котевски истакна: ,,Ми 
прави особена чест да бидам добитник на 
една ваква награда која го носи името на 
најголемата најхуманистка на светот. За 
нејзината хуманост и за границите кои ги 
достигна, сведочи и фактот дека само за 
неколку дена ќе биде прогласена за светица“.

Средствата кои се доделуваат со 
наградата ги донира на слепите лица на 

Македонија, дел за жителите на поплавените 
подрачја и дел за унапредување на списанието 
,,Македонско сестринство“.

Од страна на директорката на НУ 
„Спомен-куќата на Мајка Тереза“ Рената 
Кутар-Здравкова на добитникот на наградата 
му бече врачен и златник со ликот на Мајка 
Тереза.
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Во прилог даваме и кратка негова 
биографија. 

Прим. д-р Димитар Котевски е 
роден 1926 година во Битола. Доајен е на 
модерното македонско здравство, особено во 
офталмологијата.

За неговото име врзани се многу 
значајни настани. Тој со својот труд во 
градењето на кариерата остави траен белег 
за еден животен период. 

 Во едно сосем кусо претставување не 
би можеле и да сакаме да ги истакнеме барем 
позначајните негови дела.

Во својот работен век извршува 
најголеми значајни функции во Македонија 
и поранешната заедничка држава. Како 
директор на Битолската болница е главен 
носител и организатор за изградба на новата 
битолска Клиничка болница. Во два мандата 
е и директор на болницата во Бенгази во 
Либија.

Доајен е на Македонското научно 
друштво и два пати по два мандата негов 
претседател.

Пратеник е во Републичкото собрание и 
Сојузното собрание на Југославија. Учесник 
е на дваесетина конгреси кај нас и ширум 
светот, а главен организатор и директор е 
на Десеттиот конгрес на офталмолози на 
Југославија, одржан во Охрид.

Активен на своето работно место како 
офталмолог, со својата хумана работа е 
пример како се работи и помага на болните 
луѓе. Ценет лекар, професор и граѓанин.

Почесен претседател е на Сојузот на 
слепи лица во Македонија и доживотен 
почесен претседател на Македонското 
научно друштво – Битола.

Пред сè д-р Димитар Котевски го 
знаеме како здравствен работник, познат и 
признат офталмолог, но го познаваме и како 
голем хуманист. Досега има добиено многу 
признанија и награди кои на нему својствен 
начин ги донира на лица со посебни потреби. 

Нема позната мерка за хуманоста. 
Но огромен број граѓани на Битола во 
д-р Димитар Котевски ја препознаваат 
големината на хуманоста во секој поглед. 
Како потврда ја посочуваме 2011 година, 
кога самиот ја формира и хуманитарната 
фондација „Д-Р ДИМИТАР КОТЕВСКИ“ 
со исклучителна намена за помагање 
и поттикнување повисоки стандарди и 
резултати кај младите медицински сестри и 
сестри кои работат во Клиничниот центар 
во Битола и Македонија, а во служба на 
здравјето на луѓето.

Добре Тодоровски
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Годинава, на 12 Мај фондацијата „д-р 
Димитар Котевски“ од Битола во соработка 
со НУ „Спомен-куќата на Мајка Тереза“ 
го одбележаа денот на сестринството со 
достоинствен настан во просториите на 
ЈЗУ ГОБ „8 Септември“, болницата која 
изминативе години е лидер во болничкото 
лекување во земјава и е прогласена за 
најуспешна.

Фондацијата која години наназад 
се обидува да даде вистинско значение 
на сестринството во Македонија, како 
мотиватор за квалитетни студии од насоката 
„медицинска сестра“ и издавач на првото 
списание посветено на сестрите „Македонско 
сетринство“, во текот на манифестацијта по 4. 
пат ја додели и наградата: „НАЈУСПЕШНА И 
НАЈХУМАНА СЕСТРА ЗА 2015 ГОДИНА“, 
на ниво на Република Македонија.

Оваа година признанието, 
симболичната парична награда и златникот 
со ликот на Мајка Тереза ги доделија 
основачот и претседателот на Фондацијата 
прим. д-р Димитар Котевски и директорката 
на НУ „Спомен куќата  на Мајка Тереза“ 
Рената Кутар-Здравкова на најуспешната и 
најхумана сестра за 2015 година, м-р Гордана 
Бешлиовска, главната медицинска сестра на 
ЈЗУ ГОБ „8 Септември“.

М-р Гордана Бешлиовска е дипломирана 
медицинска сестра и магистер по здравствен 
менаџмент, која прв пат била вработена како 
виша медицинска сестра на Одделението 
за интензивна нега во тогашната Воена 
болница во 1992 година. По осум години 
станала главна сестра на Одделението за 
дигестивна хирургија, а во 2010 година ја 
добила раководната функција во ЈЗУ ГОБ „8 
Септември“.

„Неизмерно сум благодарна за оваа 
голема награда, за укажаното признание кое 
само по себе ми дава уште поголем поттик 
за работа. Да се биде медицинско лице 
во функција на раководител е комплексна 
задача која бара големи заложувања и 
одговорности. Одговорностите се, сепак, 
личен печат на секој човек индивидуално, а 
секоја функција си бара свои задачи. Јас сум 
исклучително горда што сум главна сестра 
на една ваква институција, но истовремено 
и свесна за улогата. Се разбира дека е многу 
полесно кога во ваша близина ги имате 
вистинските луѓе, односно оние кои вие 
самите ќе ги препознаете или ќе се издвојат 
по својот квалитет. Истите ќе можат многу 
да ви помогнат во раководењето со совети и 
следење на случувањата“.

„Да спасиш еден живот, тоа значи 
дека си херој, но да спасиш илјадници 
животи, тогаш си медицинска сестра“

Ова е девизата која секој ден на 
илјадници медицински сестри, насекаде низ 
светот им дава поттик за работа. Да се биде 
медицинска сестра значи хуманост, храброст 
и пожртвуваност во битката да се одржи и 
сочува здравјето на поединецот кое всушност 
претставува состојба на целосна физичка, 
психичка и социјална благосостојба, а не 
само отсуство на болест.

„Медицинската сестра како повик 
има голема и независна улога од другите 
дисциплини во составот на здравствената 

НАЈУСПЕШНА И НАЈХУМАНА СЕСТРА
 ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА
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заштита. Полека се 
надминува мислењето 
дека медицинската 
сестра е само асистент, 
односно помошник на 
лекарот, бидејќи самиот 
развој и потребите на 
медицинската сестра 
сега се одвојуваат 
и како самостојна 
дисциплина независно 
од другите професии во 
склоп на здравствената 
заштита. За таа цел, 
денес имаме високо 
образовани медицински сестри, магистри, а 
се надеваме дека во скоро време ќе ги имаме 
и првите сестри – доктори на науки“.  – се 
изјавите на голем број медицински сестри. 
Токму затоа и овогодишниот слоган гласи: 
СЕСТРИТЕ СЕ СИЛА ЗА ПРОМЕНА. 

Деновите од  5 до 12 мај се всушност 
денови во кои на сите медицински сестри 
во светот им се оддава почит за нивните 
неверојатни клинички способности, за 
несебичната нега што ја спроведуваат врз 
пациентите, за соработката со нивните 
семејства и за севкупниот придонес во 
општеството – започнувајќи од 5 Мај, 
Светскиот ден на акушерките, па сè до 12 Мај, 
денот кога е родена и основоположничката 
на професионалното сестринство – Флоренс 
Најтигел, позната и како „Дамата со 
светилка“. Во нејзина чест секоја година 
во Лондон, светилката од капелата на 
медицинските сестри се пренесува од сестра 
на сестра, како симбол за пренесувањето на 
знаењето од една на друга сестра.

„Ако не можеш да нахраниш сто луѓе, 
тогаш нахрани само еден човек“.

„Ако ги судите луѓето, немате време 
за да ги сакате“.

„Ајде секогаш да се пречекуваме еден 
со друг со насмевка, бидејќи насмевката е 
почеток на љубов“.

Ова се, пак, зборовите на можеби 
и најголемата и најхуманата сестра меѓу 
сестрите... но не по образованието, туку по 
симболот на самопожртвуваност, скромност 
и мир во целиот свет. Инспиративната Мајка 

Тереза е родена во 1910 година во Скопје, но 
најголемиот дел од својот живот го минала 
во Индија, живеејќи во најсиромашните 
предградија на Калкута за да им помага 
на оние на кои најмногу им била потребна 
помош. Таа е основач на редот Мисионери 
на милосрдието. Поради нејзината хуманост 
и пожртвуваност, во 1979 година ја доби 
Нобеловата награда за мир.

Во текот на манифестацијата свое 
обраќање по повод Денот на сестринството 
имаа и потпретседателот на Фондацијата, 
проф. д-р Игор Неделковски, директорот на 
ЈЗУ ГОБ „8 Септември“, проф. д-р Сашо 
Стојчев и дипл. акушерка Милица Беслач.

Настанот беше посетен од голем број 
медицински сестри, лекари, професори, 
членови на МПЦ и Католичката црква, 
претставници од Министерството за 
одбрана и МВР, Советот на Град Скопје, 
Црвен крст, претставници од медиумите... 
Одбележувањето на Денот на сестрите беше 
збогатен и со неколку музички настапи 
од ансамблот „Македонија“ и дуото Мила 
Андонова и Игор Трајков.

Фондацијата „д-р Димитар Котевски“ 
и НУ„Спомен куќата на Мајка Тереза“ 
им се заблагодаруваат за својот придонес 
во манифестацијата на ЈЗУ ГОБ „8 
Септември“, МСУ „Панче Караѓозов“, 
ансамблот „Македонија“ и на учениците при 
гимназијата „Орце Николов“.

Виолета Тодоровска
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Во периодот пред Илинденското 
востание  и за време на Првата светска 
војна градот Битола се најде во една тешка 
положба. Населението беше без доволно 
храна, осиромашено, без доволно станбен 
простор со разрушени куќи и оставени 
деца без родители. Во таква ситуација 
трите големи мисионерки одиграа голема 
хуманитарна улога.

ГОСПОЃА ХАРЛЕИ
(МАДАМ ХАРЛЕИ)

 Госпоѓа Харлеи (мадам Харлеи) 
позната е како голема добротворка и 
мисионерка. По Илинденското востание 
отворила дом за сирачиња кои останале 
без своите родители  и од свои средства 
го издржувала. Во нејзиниот дом 80 
сирачиња нашле покрив, храна и мир. 
Домот работел до март 1916 г. кога г-ѓа 
Харлеи загинала во бомбардирањето 
на Битола. Сиропиталиштето во Битола 
за време на Првата светска војна се 
преместувало на различни места во 
градот. Во сиропиталиштето работеле 
таканаречени чесни сестри дојдени 
од Франција и Англија. Според некои 
извори, се смета дека сиропиталиштето 
најпрво било сместено во тремот 
на црквата „Свети Димитрија“. Во 
сиропиталиштето, покрај децата кои 
престојувале, имало и деца кои добивале 
само храна, а биле сместени кај роднини. 
Голем број од овие деца во периодот од 
1920 до 1924 г. веќе пораснале и голем 
дел заминале во Бразилија пренесени од 
туристичката агенција ,,Јужна линија“. 
Госпоѓа Харлеи најпрво била учителка, а 
подоцна станала мисионерка. Зградата на 
некогашното сиропиталиште, основано 
од г-ѓа Харлеи, подоцна се користела за 
дом за стари и изнемоштени лица. До 
Втората светска војна, сегашната улица 
,,Цар Самоил“ во Битола го носела името 
на мисионерката г-ѓа Харлеи, како знак 
на благодарност од битолските граѓани за 
нејзината мисионерска работа.

 

ТРИTE ГОЛЕМИ МИСИОНЕРКИ
И ХУМАНИТАРКИ KОИ РАБОТЕА ВО БИТОЛА
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МАЈКА ЗАХАРИЈА
ШУМЈАНСКА

Втората мисионерка и голема 
добротворка, за време и по Илинденското 
востание е Захарија Шумјанска. Родена во 
1864 година се школувала во Битола и своето 
гимназиско образование го завршила со 
одличен успех. По препорака на учителскиот 
совет и Општинската управа добила 
стипендија да го продолжи школувањето 
во Пловдивската педагошка гимназија и во 
1885 година ја завршила со одличен успех. 
Како учителка и воспитувачка се вратила 
во Македонија и се оддала на учителската 
служба, помагајќи го својот народ. Како 
учителка работела седум години во Воден, 
потоа во Скопје, Одрин и Солун, вкупно 
14 години. Во тој период го запознава 
и својот сопатник, подоцна и сопруг, 
полскиот емигрант Јулијан Шумјански. 
Во понатамошниот период сопружниците 
Шумјански дејствувале на македонското 
население да му се подигне духот. Таа нивна 
активност била во времето на Илинденското 
востание кога голем број села биле изгорени, 
опустошени, пљачкани, а населението 

бегало во градовите. Така во Битола дошле 
голем број страдалници, бездомници, сираци 
и други.

Захарија Василева Шумјанска презеде 
една голема хумана добротворна акција да 
им помогне на тие несреќници и да им ги 
ублажи страданијата. 

Во почетокот на 1906 година, таа 
отворила народна кујна која редовно давала 
бесплатни оброци за сираците и бедните 
деца од градот, а подоцна формирала 
сиропиталиште. Организирала собирање 
добротворни прилози во прехранбени 
производи, облека и подароци, а во летните 
месеци децата од сиропиталиштето ги носела 
по манастирите.

Исто така иницирала и акција за 
собирање парични средства за изградба 
на сопствена зграда за сиропиталиште. 
Турските власти дознале дека нејзиниот 
сопруг Јулијан Шумјански има врска со 
револуционерната организација и дека 
ја помага и семејството Шумјански било 
интернирано во Солун. Иако ја напуштила 
Битола, Захарија и понатаму се интересирала 
и го помагала домот за сираци во Битола. 
Имала редовна коресподенција за сè што 
се случува во домот и какви потреби има, 
сè до неговото уништување во Балканските 
војни 1912/1913 година. По Првата светска 
војна формирала сиропиталиште во Софија 
по име ,,Битола“, за деца бегалци од Битола 
и Македонија. Заради својата хуманост, 
несебичност и извонредна хумана дејност 
таа од народот е наречена Мајка Шумјанска. 
Починала во 1937 година во Софија.

МИСИОНЕРКАТА
СЕСТРА ВИОЛЕТ

Таа живеела во Битола до 1925 година. 
Таа е француска милосрдна сестра на 
католичкиот ред на Лазаристичката мисија 
во Битола. Како голем хуманист посебно 
пред и по Илинденското востание дала 
голема помош на настраданите во Битола и 
околината. Покрај работата со мисионерите 
Лазаристи, била присутна и работела и во 
мисијата на женскиот калуѓерски ред ,,Св. 
Венсан“. Дошла во Битола во 1900 година 
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заедно со две милосрдни сестри со кои 
отвориле диспанзер и училиште. Започнале 
со лекување на болни и учење на деца. Сестра 
Виолетт заедно со три милосрдни сестри 
отворила француско женско училиште во 
Битола, а сестрите од калуѓерскиот ред ,,Св. 
Венсон“ го отвориле диспанзерот и се грижеле 
за болните. Во просториите на диспанзерот 
со кој раководела сестра Виолетт се давала 
здравствена помош на населението од градот 
и околината. Народот бил бесплатно лекуван 
и имале успешни резултати заради што 
сестрите под раководство на сестра Виолетт 
стекнале голем авторитет. За време на 
востанието лекувале ранети турски војници 
и имале почит од турската власт. За тешката 
положба на населението во Битола и цела 
Македонија сестра Виолет праќала редовни 
извештаи во Франција и молела за помош 
на настраданото и осиромашено население. 
Еден нејзин извештај со апел за помош на 
Битола и Македонија дошол и во рацете на 
претседателот на Франција.

Диспанзерот на сестра Виолет работел 
без прекин и за време на војната. И покрај 
медицинската помош, сестра Виолет успеала 
да ја убеди турската власт и да ослободи голем 

број Македонци кои биле 
заробени како учесници 
во востанието. Сестра 
Виолет заедно со своите 
помошнички останала 
и понатаму во Битола. 
Заради зголемената 
работа на помош добила 
уште осум сестри коишто 
покрај превентивата 
приспособиле и сала за 
хируршки операции и 
апарати за стерилизација 
каде што работеле лекари 
и хирурзи од Битола.

За време на Првата 
светска војна диспанзерот 
на сестра Виолет работел 
неуморно и по дваесет и 
четири часа. Покрај тоа 
што се давала помош на 
населението, лекувале 

и ранети војници независно од тоа на 
која страна се. Во 1915/16 година имало 
епидемија од заразни болести. Сестрите се 
намалиле само на две и морале неуморно да 
се ангажираат по 20 часа на работно место 
за да излезат на крај со тешката здравствена 
положба.

Починала  во 1925 година во Битола, 
почитувана од целото население на градот.

Овие три големи хуманитарни личности 
кои им помагале на граѓаните на Битола и 
околијата да ги преживеат сиромаштијата, 
гладот и болестите биле исполнети со 
благородие и  хуманост одржувајќи го и 
подигајќи го духот на населението во овој 
наш град за кое ќе им биде вечно благодарен. 
Тие во својот живот подигнале еден најубав 
споменик на хуманост, добротворност 
и нивните дела Битола и македонската 
историја ќе ги памети вечно и тие ќе останат 
бесмртни. Со тоа Битола ја искажува својата 
вечна благодарност и почит кон овие три 
големи личности. 

д-р  Димитар Котевски
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Вовед

Беспомошноста претставува 
субјективна перцепција дека сопствените 
активности нема значајно да влијаат на 
исходот, замислена немоќ или неспособност 
за контрола врз тековната ситуација или 
моментален настан.

Бројни се причините за личноста да 
се чувствува безнадежно и беспомошно. 
Некои од нив се: страв од неодобрување, 
незадоволени потреби на зависност, 
недостаток на позитивна повратна 
информација од блиските и/или средината, 
постојана негативна повратна информација 
од блиските и/или средината.

Чувствата на беспомошност и 
безнадежност се секогаш присутни во 
психијатриските институции, всушност, ниту 
еден од пациентите од заедницата не е без овие 
чувства. Овие чувства ја карактеризираат 
одговорноста на здравствените лица од 
сестринската професија кон менталните 
болести.

Сестрата треба да ја постави 
сестринската дијагноза беспомошност кога 
пациентот:

– вербално изјавува дека нема контрола 
или влијание врз ситуацијата, исходот или 
грижата за себе

– не учествува во грижата или 
донесувањето на одлуки кога постојат 
можности за тоа 

– изразува сомнеж во врска со вршењето 
на својата улога 

– не сака да ги изрази емоциите
– е апатичен 
– е зависен од другите што резултира 

со иритабилност, огорченост, гнев и вина
е пасивен.
Медицинските сестри кои им даваат 

медицинска грижа на пациентите се 
справуваат со безнадежноста, односно со 
беспомошноста на неколку начини. Некои од 
овие начини се корисни и служат да се намали 
анксиозноста до степен до кој интеракцијата 
со тие пациенти би се подобрила. Другите 
начини покажуваат намалување, односно 
спречување на јачината на овие чувства.

Емоционалната состојба на пациентот 
се вмешува со неговата способност да 
решава проблеми. Затоа сестрата треба да 
преземе некои интервенции специфични за 
сестринската дијагноза беспомошност:

– Да му помогне на пациентот точно 
да ги согледа предностите и последиците на 
алтернативите кои му се на располагање;

– Да ја охрабри вербализацијата на 
беспомошноста во напорите пациентот да се 
справи со нерешените прашања;

БЕСПОМОШНОСТА КАЈ ДОЛГОТРАЈНО 
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ СО 

ШИЗОФРЕНИЈА ВО ЈЗУ „ПСИХИЈАТРИСКА 
БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР“
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– Да употребува позитивно зајакнување 
за да го зголеми чувството на почит кон 
себеси и да го охрабри повторувањето на 
посакуваните однесувањa.

БЕСПОМОШНОСТА КАЈ 
ШИЗОФРЕНИЈАТА

Причинските механизми за зголемување 
на беспомошноста кај шизофренијата 
остануваат малку познати. Постојат многу 
причини за стрес кај менталните болести кои 
можат да влијаат на квалитетот на животот 
вклучувајќи го и искуството со структурно-
општественото насилство и социјалното 
одбивање, загубата на социјалната положба 
и вредноста за себе и ранливоста на жртвите 
од криминал и бездомништво. Заради сите 
тие фактори, социјалната и професионалната 
дисфункција и стигма се поврзани со нивоата 
на безнадежност.

Лицата со шизофренија често ги 
искусуваат чувствата на безнадежност и 
беспомошност кои се длабоко имплицирани, 
што веројатно резултираат од нивната 
перцепција за своите економски недостатоци, 
социјалната стигма, како и од чувството 
на безнадежност меѓу здравствените 
професионалци кои работат со нив.

Aguilar и сор., (1997) сугерираат дека  
во првата епизода на шизофренија  присутни 
се поголеми нивоа на беспомошност (мерени 
со скала на безнадежност/беспомошност) за 
разлика од другите неафективни психози. 

Поголемите вредности на беспомошност 
предвидуваат полош краткорочен исход и 
особено полошо  функционирање следено во 
текот на една година.

Надежта е клучен фактор во процесот 
на закрепнување од ментална болест, а 
малку се знае како клиничките, социјалните 
и психолошките фактори независно влијаат 
врз неа. Лицата со шизофренија често 
доживуваат чувства на безнадежност. Овие 
лица веруваат дека нема да добијат ништо 
доколку продолжат да ги исполнуваат 
своите цели очекувајќи  отфрлање од страна 
на другите. Исто така, кај нив постои и 
малку смисла за продолжување на нивните 
предизвици. Постојат значајни докази кои 
сугерираат дека безнадежноста може да биде 
под влијание на низа психолошки, клинички 
и психолошки фактори. Од испитувањето 
на социјалните причини  на безнадежност 
се констатира дека таа може да резултира со 
стигма или продорно стереотипно верување 
за тешка ментална болест. На клиничко ниво, 
се претпоставува дека надежта може да биде 
под влијание на позитивни и негативни 
симптоми на шизофренијата, кои се силно 
поврзани со  депресијата и анксиозноста. 
Покрај тоа, неодамнешните истражувања 
укажуваат  дека недостатокот на надеж 
е поврзан со чувство на анксиозност во 
социјални ситуации или со други стресови 
и негативните симптоми и со ранливост. 
Безнадежноста е неминовно врзана со 
беспомошноста, затоа што човекот кој не 



21

доживува надеж, е немоќен да преземе каква 
било акција кон промена. 

Во поглед на закрепнувањето од 
шизофренија, безнадежноста и/или 
беспомошноста  се битни фактори во 
изградбата на заеднички концепт за 
закрепнување на професионалците и 
пациентите. Многу од пациентите со 
шизофренија не чувствуваат дека закрепнале 
по третманот и имаат недостиг на верба 
во однос на можноста тие да закрепнат 
од болеста, на тој начин тие стануваат 
безнадежни и беспомошни.

Поголемото разбирање за својата болест 
и поголем позитивен став кон лекувањето 
ќе ги подобри резултатите. Едукативните 
интервенции, исто така, влијаат врз ставовите 
на пациентите, т.е имаат важно влијание врз 
психосоцијалната рехабилитација и/или 
услугите ориентирани кон закрепнувањето. 
Во своите истражувања Park и сор., (2012) 
за да се зајакнат личностите со шизофренија 
ја акцентираат психијатриската основна цел 
за подобрување на сликата кај пациентите и 
нивната надеж за закрепнување. Имено, тие во 
своите истражувања користат организирана 
програма за ментално здравје, којашто 
покажала дека е ефективна во намалување 
на индивидуалната беспомошност и 
зголемување на личната сила и надеж во 
закрепнувањето. Во добро организирана 
психијатриска служба, сестрите одлучуваат 
кои интервенции би ги користеле базирани 
на нивните клинички искуства и според 
сопствениот потенцијал и успех.

Лицата со психичко растројство треба 
да бидат во еднаква положба со сите други 
граѓани во општеството и имаат право на 
недискриминација. Тие имаат право на 
приватност, право на домување, право на 
пристапност до службите во заедницата. Со 
оглед на тоа што сите психички растројства, а 
особено шизофренијата, се стигматизирани, 
пациентите често се чувствуваат изолирано, 
безнадежно и беспомошно. Чувството 
на беспомошност ги прави пациентите 
помалку мотивирани во лекувањето, ги 
прави долготрајно неспособни да се вклучат 
во рехабилитациските активности и на тој 

начин нивните хоспитализации и враќањето 
на функционалноста се подолготрајни.

Оваа студија е проспективна 
епидемиолошка аналитичка кохортна 
студија. Студијата се работеше во ЈЗУ 
„Психијатриска болница Демир Хисар“. 
Во студијата беа вклучени пациенти кои 
боледуваат од шизофренија поделени во три 
групи.

Група 1: Долготрајно хоспитализирани 
пациенти со шизофренија (подолго од 1 
година)  кои воопшто не се вклучуваат во 
различните рехабилитациски активности во 
Болницата. (30 пациенти).

Група 2: Долготрајно хоспитализирани 
пациенти со шизофренија (подолго од 1 
година) кои редовно пројавуваат интерес 
и се вклучуваат во рехабилитациските 
активности во Болницата. (30 пациенти).

Група 3: Пациенти со шизофренија 
кои никогаш не биле долготрајно 
хоспитализирани, живеат во заедницата и 
се вклучени во дневно-болнички третман и 
рехабилитација. (30 пациенти).

Пациентите од сите групи  одговораa 
на прашалник за беспомошност 
(Беков прашалник за безнадежност/
беспомошност). За сите пациенти беа 
собрани социодемографски податоци и 
податоци за болеста (пол, возраст, брачен 
статус, број на живи членови од најблиското 
семејство, професионален статус, ниво 
на образование, времетраење на болеста, 
претпоставени причини за долготрајноста на 
хоспитализацијата – тежина на болеста или 
социјални проблеми).

Цели на ова истражување се: Да 
се испита преваленцијата и карактерот 
на беспомошноста кај подолготрајно 
хоспитализираните пациенти со 
шизофренија; Да се испитаат разликите 
во преваленцијата и карактерот на 
беспомошноста помеѓу долготрајно 
хоспитализираните пациенти со шизофренија 
кои се вклучуваат во рехабилитација и оние 
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кои не се вклучуваат во рехабилитациските 
активности во Болницата; Да се испитаат 
разликите во преваленцијата и карактерот 
на беспомошноста помеѓу долготрајно 
хоспитализираните пациенти со шизофренија 
и пациентите со шизофренија кои никогаш не 
биле долготрајно хоспитализирани и живеат 
во заедницата. 

Резултатите добиени од нашето 
истражување, кое е прво истражување 
на беспомошноста/безнадежноста во 
Република Македонија, покажаа дека 
болните од шизофренија кои се долготрајно 
хоспитализирани, а не се вклучени во 
рехабилитација се значајно почесто и 
поизразено депресивни и беспомошни за 
разлика од другите групи на пациенти со 
шизофренија. Кај нашите пациенти се покажа 
дека зголемената депресивност е проследена 
со зголемување на беспомошноста/
безнадежноста кај овие пациенти и 
обратно зголемувањето на беспомошноста/
безнадежноста резултира со зголемување на 
депресивноста.

Од нашите резултати кај 
триесетте пациенти кои се долготрајно 
хоспитализирани и  беа вклучени во процесот 
на рехабилитација, констатиравме дека 
беспомошноста е во позитивна корелација со 
депресивноста, а не е поврзана со возраста 
на пациентите и бројот на живи роднини. 
Пациентите од оваа група се почесто и 
поизразено беспомошни и депресивни од 
пациентите кои живеат во заедницата, а се 
поретко и полесно беспомошни и  депресивни 
од долготрајно хоспитализираните пациенти 
кои не се вклучуваат во рехабилитација.

Истражувајќи ја корелацијата 
меѓу беспомошноста и депресивноста  
кај пациентите во дневна болница 
констатиравме статистички значајна 
поврзаност. Кај шизофрените пациенти кои 
живеат во заедницата и се лекуваат во дневна 
болница, се покажа дека возраста влијае на 
беспомошноста и на депресивноста, односно 
колку се повозрасни пациентите толку се 
повеќе беспомошни и депресивни. 

Врз основа на сумираните резултати 
добиени од анализата на депресивноста 
помеѓу групите, депресивноста значајно 
се разликува. Имено, пациентите од првата 
група кои се  долготрајно хоспитализирани 
и не се вклучени во рехабилитација, се 
почесто и поизразено депресивни од 
пациентите во втората група на долготрајно 
хоспитализирани пациенти со шизофренија  
вклучени во рехабилитација и од пациентите 
од третата група кои живеат во заедницата 
и се хоспитализирани во дневна болница. 
Анализата на депресивноста на втората 
и третата група, покажа дека почеста и 
поизразена депресивност е забележана кај 
пациентите од втората група, т.е. кај оние кои 
се долготрајно хоспитализирани, вклучени 
во рехабилитација. 

Од добиените резултати генерално 
констатиравме дека беспомошноста се 
разликува  во сите три групи. Во првата 
група, пациентите кои се долготрајно 
хоспитализирани и не се вклучени во 
рехабилитација се повеќе и потешко 
беспомошни од пациентите од втората и 
третата група. Кога ги споредивме втората и 
третата група, заклучивме дека пациентите 
кои се долготрајно хоспитализирани и се 
вклучени во рехабилитација се повеќе и 
потешко беспомошни од пациенти кои 
живеат во заедницата и се хоспитализирани 
во дневна болница.

УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА 
СЕСТРА КАЈ ЛИЦАТА СО 

ШИЗОФРЕНИЈА И НИВНАТА 
БЕСПОМОШНОСТ

Интервенциите од страна на 
медицинската сестра можат да се спроведат 
во различен тип на установи за здравствена 
нега, како што се установи за хоспитализација 
или делумна хоспитализација, амбуланти 
и дневни болници во заедницата и нега во 
домашни услови.

Интервенции на медицинската сестра 
кај пациентите со беспомошност
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1) Да се потикнува клиентот да преземе 
колку што е можно повеќе одговорност за 
сопствената грижа, бидејќи обезбедувањето 
на повеќе избори за клиентот ќе го зголеми 
нејзиното или неговото чувство на контрола. 
Примери:

a.  Да се вклучи пациентот во 
поставувањето на целите на негата кои тој 
или таа сака да ги постигне;

б. Да му се дозволи на пациентот 
да воспостави сопствен распоред за 
активностите околу самогрижата;

в.   Да му се обезбеди приватност на 
пациентот;

г.  Да му се даде пофалба за направените 
одлуки. Почитување на правото на пациентот 
да ги донесува одлуките независно и да не 
се влијае врз него за да донесе пологична 
одлука.

2) Да му се помогне на пациентот да 
постави реални цели. Нереалните цели го 
водат пациентот кон неуспех и ги засилуваат 
чувствата на беспомошност;

3) На пациентот да му се помогне да 
ги идентификува областите од животот кои 
тој може да ги контролира. Емоционалната 
состојба му пречи на неговата способност 
да решава проблеми. Помошта е потребна 
за точно да се согледаат придобивките и 
последиците од достапните алтернативи;

4) Пациентот да ги идентификува 
областите во животот кои се надвор од 
неговата способност за контрола. Да се 
поттикнува вербализација на чувствата 
поврзани со оваа неспособност за да може да 
се справи со нерешените проблеми и да го 
прифати она што не може да се менува;

5)  Да се идентификуваат начини преку 
кои пациентот може нешто да постигне. Да 
се поттикнува учество во овие активности, 
позитивно да се зајакнува учеството, како и 
достигнувањето. Позитивното зајакнување 
ја подобрува самодовербата и охрабрува 
повторување на посакуваните однесувања.

Ленче Китановска, Наташа Никодиновска, 
Гордана Ристевска-Димитровска
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МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО СЛУЖБАТА ЗА 
ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ ВО БИТОЛА

ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2013 ГОДИНА

Вовед

Малигните заболувања заземаат 
значајно место во општиот морбидитет 
и морталитет на човекот. (1) Бројот на 
овие заболувања постојано се зголемува, 
заради што тие денес претставуваат голем 
медицински, епидемиолошки, јавно-
здравствен и социјален проблем. Од 2004 
година досега, малигните заболувања биле 
причина за 13% од сите смртни случаи 
во светот (7.4 милиони), и се наоѓаат на 
второ место, веднаш зад болестите на 
кардиоваскуларниот систем.

Од малигните заболувања најчести се: 
карциномите на белите дробови, стомакот, 
дебелото црево, црниот дроб и на дојката. Кај 
мажите, најчест вид на малигном е карциномот 
на простата (околу 25% од новите случаи), 
а кај жените најчест е карциномот на дојка 
(околу 25%). Карциномот може да се јави и 
кај деца и адолесценти, но не е вообичаен. 
Инциденцијата на малигните заболувања во 
развиените земји е 1 : 3. Глобалната стапка на 
карциномите расте кај постарата популација, 
особено над 65-тата година. Во Република 
Македонија, стандардизирана стапка на 
смртност на 100 000 жители за сите возрасти 
за неоплазмите, според последните објавени 
податоци постојано се зголемува.

Специфичната стапка на морбидитет на 
1 000 жители за малигните болести, бележи 
промени со постојан пораст, и тоа од 5.2/1 000 
жители во 2000 година, до 19.4/1 000 жители, 
во 2012 година. Исто така, постојано се 
зголемува и бројот на хоспитализирани лица 
со малигни заболувања. Процентуалното 

учество на болнички лекувани лица од 
малигни заболувања, во вкупниот број на 
хоспитализирани болни е од 5.8 во 2000 
година до 13.2 во 2012 година. 

Малигните заболувања се 
каратеризираат со подмолен почеток, 
долготрајно лекување и најчесто, фатален 
крај.Тие претставуваат болести, каде што 
група на клетки пројавуваат неконтролиран 
раст преку поделба надвор од нормалните 
граници, напаѓање и врзување со соседните 
ткива и понекогаш појава на метастази, кои 
ги шират клетките на други места во телото, 
преку лимфниот систем и крвотокот. 

Симптомите на рак, може грубо да се 
поделат во три групи: локални, симптоми 
на метастазирање (ширење) и системски 
симптоми. 

Карциномот, пред сè, е предизвикан 
од фактори во животната средина, односно 
90-95% од случаите се должат на начинот 
на живот и факторите на средината, додека 
5-10% се предизвикани од наследни фактори. 
(2-5)

Најчести фактори на средината, кои 
доведуваат до развој на карцином, во 15-
20% случаи се: тутунот (25-30%), начинот 
на исхрана и преголемата тежина (30-35%), 
инфекциите (15-20%), зрачењето, стресот, 
недостатокот на физичка активност и 
загадувачите на животната средина. Овие 
фактори, предизвикуваат абнормалности во 
генетскиот материјал на клетките. (6-9)

Повеќето случаи на рак, првично се 
дијагностицираат при клинички преглед, 
по откривањето на знаци или симптоми 
на ракот. Меѓутоа, за конечна дијагноза и 
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типизација на ракот најчесто е потребно 
мислење од патолог. Дијагнозата на ткивото, 
дадена од патологот, го покажува видот на 
клетките што се размножуваат, хистолошката 
оцена, генетските ненормалности и други 
карактеристики на туморот. Заедно, овие 
информации се корисни за проценка на 
прогнозата на пациентот и утврдување на 
соодветниот начин на лекување.

Заштитата од рак, значи преземање 
активни мерки за намалување на појавата на 
рак. Повеќето ризични фактори, се поврзани 
со животната средина и начинот на живеење, 
односно повеќе од 30% од случаите со 
рак, може да се спречат, ако се избегнуваат 
неколку фактори на ризик, како: тутун, 
преголема тежина, недоволно консумирање 
на овошје и зеленчук, физичка неактивност, 
алкохол, сексуално преносливи болести и 
загадување на воздухот. Други фактори на 
животната средина и начинот на живеење, 
кои влијаат врз ризикот од рак (поволно 
или неповолно) се одредени сексуално 
преносливи болести, употребата на егзогени 
хормони, изложувањето на јонизирачко 
зрачење и ултравиолетово зрачење од сонцето 
или солариумите и одредени изложувања на 
работното место. 

Рано откривање и следење на ракот 
вклучуваат напори да се забележи ракот 
пред да се појават симптомите. Ова може да 
вклучува физичко испитување, тестови на крв 
и урина или медицинска визуализација.Така 
на пример, работната група за превентивни 
услуги во САД го препорачува раното 
откривање и следење на ракот на грлото на 
матката кај сексуално активни жени, барем 
до 65-годишна возраст и мамографија за 
откривање на рак на дојката, на секои две 
години кај жени на возраст од 50 до 74 
години.

Веќе е достапно генетското тестирање 
на поединци со висок ризик од генетски 
мутации поврзани со ракот. Раното 
откривање на наследениот генетски ризик од 
рак, заедно со интервенциите за спречување 
на ракот, како операциите или зголемената 
контрола, можат да им го спасат животот на 
поединците со висок ризик.

Постојат многу можности за справување 
со ракот, како: хемотерапија, терапија 
со зрачење, операција, имунотерапија, 
терапија со моноклонални антитела и 
други методи. Кој од нив ќе се користи, 
зависи од местоположбата и сериозноста 
на туморот и степенот на болеста, како и од 
општата здравствена состојба на човекот. 
Во развојна фаза се и експериментални 
третмани против ракот. Целта на третманот 
е целосно отстранување на ракот, без 
притоа да се оштети остатокот од телото. 
Денес постојат вакцини за спречување на 
онкогените инфективни агенси, а во процес 
на правење се терапевтски вакцини, кои го 
симулираат имунолошкиот одговор против 
специфичните епитопи на ракот. 

Ракот се смета за смртоносна болест. 
Некои видови рак имаат многу подобра 
прогноза, отколку некои немалигни 
болести, како откажување на работата на 
срцето или мозочен удар. Прогресивните и 
распространувачки малигни болести имаат 
значително влијание врз квалитетот на 
животот на пациентот и многу од третманите 
за рак (како хемотерапијата) може да имаат 
тешки несакани последици. Во напредните 
фази на ракот, на многу пациенти им е 
потребна посебна нега, што ги засегнува 
и членовите на семејството и пријателите. 
Палијативната грижа како решение може 
да вклучува трајна или повремена грижа во 
дом.

Мотив за истражувањето

Малигните заболувања заземаат 
значајно место во морбидитетот и 
морталитетот кај нас и во светот. Оттука 
произлегува стручната оправданост на 
ова истражување, со кое ќе се добие увид  
на состојбата на пациентите со малигни 
заболувања, кои се јавиле во ЈЗУ „Здравствен 
дом“ во Битола, во Службата за домашно 
лекување. Значењето на медицинската 
сестра во спроведувањето на палијативното 
згрижување на овие пациенти и во 
подобрувањето на квалитетот на нивниот 
живот е големо. 
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Mотив за ова истражување е, да се 
прикаже важноста на рано откривање на 
малигниот процес, како и состојбите на 
висок ризик од појава на анксиозност и 
депресија кај пациентите, спроведување на 
палијативна терапија кај овие пациенти, со 
цел  подобрување на квалитетот на животот, 
како и грижата и поддршката за нивните 
семејства.

Предмет и цели

1. Да се направи пресек на малигните 
заболувања во периодот од 2010 до 2013 
година во Службата за домашно лекување во 
Битола. 

2. Да се направи анализа на малигните 
заболувања во дадениот период, според 
видот на заболувањето, полот, возраста и 
местото на живеење на пациентите. 

Материјали и методи

Студијата е реализирана во 
ЈЗУ „Здравствен дом“ во Битола, во 
Службата за домашно лекување, каде 
се згрижуваат пациенти со хронични 
заболувања. Истражувањето претставува 
епидемиолошко-ретроспективна студија, 
која ги опфати сите пациенти со малигни 
заболувања, во периодот од 2010 до 2013 
година, кои се јавиле во Службата за 
домашно лекување. Анализираните податоци 
се земени од здравствените картони на 
пациентите со дијагностицирано малигно 
заболување. За статистичка обработка 
и анализа на добиените податоци беа 
применети соодветни статистички методи: 
мерки на централна тенденција (просек, 
медијана и модус), како и мерки на дисперзија 
(стандардна девијација, стандардна грешка), 
т-тест, Пирсонов коефициент на корелација, 
статистичка сигнификантност – одредување 
на p<0.05.

Резултати

Во текот на четиригодишниот период, 
од 2010 до 2013 година, во Службата 
за домашно лекување во Битола биле 

регистрирани вкупно 1 212 пациенти. Од нив, 
со дијагностицирано малигно заболување 
биле 681 пациент, што претставува 56.19% 
од вкупниот број пациенти. Резултатите се 
прикажани на табела број 1. 

Резултатите прикажани на графикон 
број 1, покажуваат тренд на зголемување на 
бројот на пациенти со малигни заболувања. 

Од графикон број 2 се забележува дека 
од вкупниот број на пациенти со малигни 
заболувања  59% (403) се мажи, а 41% (278) 
се жени.

Од вкупниот број на пациенти со 
малигни заболувања во испитуваниот период, 
најголем процент припаѓаат на возрасната 
група од 60 до 69 години, 26.7%, додека 
најмал процент припаѓаат на возрасната 
група од 20 до 29 години 0.4%. Резултатите 
се прикажани на графикон број 3. 

Анализата на резултатите покажа дека 
од вкупниот број на пациенти со малигни 
заболувања, поголем процент живеат во 
град 82%, а помал процент во село, 18%. 
Резултатите се прикажани на графикон број 4. 

Во студијата беше направена и анализа 
на најчестите малигни заболувања. Од 
графикон број 5, се забележува дека од 
вкупниот број на пациенти со малигни 
заболувања, најголем процент имале 
заболувања на респираторниот систем, 
36%, а најмал процент имале заболувања на 
мускулоскелетниот систем, 3%.

Дискусија

 Целта на оваа студија беше да се 
направи пресек на малигните заболувања во 
периодот од 2010 до 2013 година во Службата 
за домашно лекување во Битола и да се 
направи ретроспективна анализа на овие 
заболувања според видот, полот, возраста 
и местото на живеење на пациентите. 
Резултатите од студијата, покажаа дека од 
1 212 пациенти, 56.19% имале малигно 
зболување, со изразен тренд на зголемување 
на бројот на пациенти, од година во година. 
Процентуалното учество на малигните 
болести во вкупниот број на регистрирани 
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Возраст 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Вкупно  

N, % N, % N, % N, % N, %  

Малигни 

заболувања 

175 

50.72%  

172 

54.60%  

158 

55.8%  

176 

65.4%  

681 

56.19%  

Останати 

заболувања 

170 

49.28% 

143 

45.40% 

125 

44.17% 

93 

34.57% 

531 

43.81% 

Вкупно 345 315 283 269 1212 

 
Табела број 1. Табеларен приказ на процентуалната 

застапеност на пациентите со малигни заболувања во однос 
на вкупниот број на пациенти

Графикон број 1. Графички приказ на процентуалната 
застапеност на пациентите со малигни заболувања во однос 

на вкупниот број на пациенти

Графикон број 2. Графички приказ на процентуалната 
застапеност на пациентите со малигни заболувања според 

полот
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заболувања во Македонија, е со индекс на 
структура што варира од 0.6 во 2000 година 
до 1.1 во 2012 година, што значи, двојно 
зголемување.

Во Република Македонија 
стандардизираната стапка на смртност 
на 100.000 жители, за сите возрасти, за 
неоплазмите, има вредност од 172.5 во 2011 
година. Овие вредности се повисоки од 
вредностите на истата стапка за Европскиот 
Регион во целина, од 162.7 во 2011 година. 

Резултатите добиени од истражувањето 
покажаа дека од вкупниот број пациенти 
со малигни заболувања, повисок процент 
биле мажи, односно 59% vs. 41%, а најчеста 
возраст на пациентите, била од 60 до 69 
години, (26.7%). Во студија, спроведена во 
периодот од 2004 до 2009 година, врз 10 153 
пациенти со дијагностициран карцином, 
просечната возраст на пациентите била 59 
години, а 45% биле мажи. (13) Во други 
студии, презентирани во UK, се истакнува 
дека карциномот може да се јави во секоја 
возраст, но почест е кај постарата популација. 
Повеќе од една третина (36%) од вкупниот 
број на карциноми се дијагностицираат кај 
пациенти на возраст од 75 и повеќе години, 
во периодот од 2009 до 2011 година.  (14-17) 

Во однос на местото на живеење, 
резултатите во студијата покажаа дека 
пациентите со малигни заболувања, во многу 
висок процент живееле во урбана средина, 
(82%), а само 18% живееле во руралните 
подрачја. Овие резултати, најверојатно 
се резултат на општата дистрибуција 
на населението, како и на поголемата 
достапност на оваа служба на градското 
население. Во повеќе студии се нагласува дека 
инциденцијата на карциномите е асоцирана 
со социоекономската депривација, кај многу 
видови карциноми кај мажите и жените. 
(18) Оваа асоцијација е особено голема кај 
карциномите поврзани со пушењето, како 
што се карциномот на ларинксот, белите 
дробови и усната шуплина, кои се резултат 
на високата преваленција на пушење во 
овие групи. Но за некои видови карциноми 
постои обратна асоцијација, како карцином 
на дојка, на простата и малигниот меланом. 
(19) Резултатите од истражувањето 

покажаа дека најчесто кај пациентите 
биле дијагностицирани карциноми на 
респираторниот и гастроинтестиналниот 
систем. Податоците добиени од претходно 
наведените институции во државата, 
укажуваат дека во Р. Македонија најчестите 
локализации, регистрирани во 2012 година 
се однесуваат на ракот на дојката, на 
респираторниот систем (трахеја, бронх и бели 
дробови) и на ракот на гастроинтестиналниот 
тракт (ректосигмоидален премин, ректум, 
анус и анален канал).

Заклучоци и препораки

Од прикажаните резултати, добиени во 
текот на истражувањето може да се изведат 
следните заклучоци и препораки:

Од вкупниот број регистрирани 
пациенти во Службата за домашно лекување 
во Битола, во периодот од 2010 до 2013 
година, 56.19% биле пациенти со малигно 
заболување, 59% мажи, најчесто на возраст 
од 60 до 69 години.

82% од пациентите со малигно 
заболување живееле во урбана средина.

Најчесто дијагностицирани 
биле карциномите на респираторниот, 
гастроинтестиналниот и уринарниот систем.

Да се продолжи со организираните 
активности за рано откривање и третман на 
заболените лица. 

Да се организира и постојано и 
непрекинато да се ажурира современ 
национален регистар на лица со малигна 
болест, што ќе овозможи детално следење 
на состојбите и ќе биде основа за сите 
понатамошни политики и активности на 
државата кон намалување на проблемот на 
малигните заболувања.

Континуирано и детално да се следат 
состојбите во врска со веќе споменатите 
ризик- фактори во животната и работната 
средина и промптно да се преземаат 
соодветни мерки и интервенции за нивно 
постојано контролирање, особено во услови 
на евентуални инциденти и здравствено и 
еколошки неприфатливи состојби, кои бараат 
инто разрешување.



29

Графикон број 3. Графички приказ на процентуалната 
застапеност на пациентите со малигни заболувања 

споредвозраста

Графикон број 4. Графички приказ на процентуалната 
застапеност на пациентите со малигни заболувања според 

местото на живеење

Графикон број 5.  Графички приказ на процентуалната 
застапеност на пациентите со малигни заболувања според 

видот на заболувањето по системи
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Континуирано и непрекинато да се 
развиваат и спроведуваат програми за 
унапредување на здравјето, здравствено 
воспитание и подигање на здравствената 
култура на општата популација како значаен 
фактор во намалувањето на ризиците од 
нездравиот и ризичен стил на живеење.

Да се потенцираат и применуваат 
сите можности за превенција (достапност 
и примена на вакцини), лекување и 
елиминација на биолошките причинители 
како еден од важните ризик-фактори и да се 
работи на нивна понатамошна континуирана 
популаризација кај широкото население.

Да се обезбедат и развиваат соодветни 
капацитети за лекување и рехабилитација и 
да се применуваат современи методи за да се 
овозможи згрижување на болните од рак, а 
во согласност со расположливите ресурси.

Жаклина Ѓоршевска1, Д. Рајчановска2, 
Т. Јовановска2, В. П. Стојчевска2, Г. Р. 

Димитровска2, И. Филов2.
(1. ЈЗУ „Здравствен дом“, Битола

2. Универзитет „Св. Климент Охридски“, 
Битола, Висока медицинска школа)
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АПСТРАКТИ ОД СТУДЕНТИ
ПРЕЗЕНТИРАНИ НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 

СТУДЕНТИ ПО СЕСТРИНСТВО ВО ИСТАНБУЛ, 
ТУРЦИЈА

Вовед. Основан е  тим за управување 
со кризи кој треба да одговори на потребите 
на мигранти и бегалци. Изработен е акциски  
план за да се одговори на ситуацијата. 
Предизвикот да се обезбеди соодветно 
засолниште, здравствена заштита и 
хуманитарна помош е огромен, за мигрантите 
како луѓе, но, исто така, и за населението.

Целта на овој документ е да се покаже 
на потенцијалната опасност од појава на 
цревни заразни болести меѓу мигрантите кои 
транзитираат низ Македонија.

Материјал и методи. За материјал се  
користени податоци за бројот на мигрантите 
во однос на условите за домување, додека 
престојуваат во Република Македонија. 
Информациите се добиени од Институтот за 
јавно здравје во Скопје. Користени се описни 
методи на работа.

Резултати. Најголем број мигранти се 
регистрирани во октомври 2015 (220 535), 
а во ноември (139 940). Во октомври 2014 
година имало 23 050 мигранти.

Во Македонија се изградени две 
засолништа каде што мигрантите може да 

добијат  храна, вода, облека и медицински 
услуги. Сепак, бројот на цревни заразни 
заболувања поради густината на мигранти 
кои престојуваат се: контаминација на рацете, 
контаминирани предмети и површини кои 
доаѓаат во контакт со храната. Поради 
нехигиенски услови, цревните агенси лесно 
доаѓаат во контакт со рацете на луѓето и 
нивната храна, па преку устата се внесуват 
кај нов домаќин.Тие одбиваат вакцинирање 
и понатамошна хоспитализација поради 
краткиот престој.

Заклучок.  Потребно е поголемо 
ангажирање на сите институции во државата 
да се обезбедат соодветни услови за 
сместување и обезбедување на соодветна 
здравствена заштита и грижа со цел да 
не дојде до ширење на цревни заразни 
заболувања.

Клучни зборови: цревни инфекции, 
мигранти, Македонија

Натали Митреска
Висока медицинска школа – Битола

1. Цревни заболувања 
како потенцијален 

проблем кај мигрантите 
што транзитираат низ 

Македонија
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Вовед: Емиграција преставува 
доброволно или принудно иселување од 
една земја во друга од различни причини 
(политички, економски,  безбедносни).

Македонија сè почесто станува 
главниот коридор за емиграните и пат за да 
стигнат до побогатите европски држави.

Според  законите во Р. Македонија 
здравствената заштита на бегалците, односно 
мигрантите е регулирана во Одредбите од 
Законот за азил и привремена заштита, со 
што се обезбедува примарна здравствена 
заштита.

Цел: Стекнување увид во состојбата 
на ниво на здравствена заштита, како и на 
ресурсите за подобрување на условите за 
прифат и  на центрите за прифат.

База за креирање  на соодветни мерки 
за едукација и зголемување на здравствената 
култура и самозаштита на емигрантите.

База за изготвување на специјални, 
едукативни и напредни програми за 
медицинскиот персонал за работа со 
емигранти.

Методи: За изработка на  трудот 
користени се  релевантни информации и 
податоци со кои  располага Црвен крст на Р. 
Македонија од самиот почеток на напливот 
на емигранти кон Македонија, односно од 
месец јуни 2015 до 21.1.2016 година, како и 
од лично  присуство на терен во  пунктот за 
помош на мигранти Винојуг, Гевгелија, како 
волонтер на Црвениот крст и инструктор по 
прва помош.

Резултати: Бројка на влезени мигранти 
во Македонија: 421 430 Деца: 38 400 
Трудници: 3 932. Медицински интервенции: 
124 950. Новороденчиња: 11

Заклучок: Од истражувањето, 
личното присуство на терен, разговорите 
со компетентни лица, како и добиените 

2. Миграција и здравствени услуги
- планирање на ресурси
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Вовед:  Евтаназијата е едно од 
најделикатните прашања во форензичката 
наука.  Во Македонија  евтаназијата е 
забранета. Целта на истражувањето беше 
да се испита односот кон ова деликатно 
прашање меѓу студентите по медицина и 
студентите од други области, исто така, и на 
повозрасното население. 

Материјали и методи: Позитивни, 
негативни и неутрални ставови кон 
евтаназијата се испитани од  30 студенти на 
Високата медицинска школа, 30 студенти од 
друга област и 30 испитаници од општата 
популација.

Заклучок:  Истражувањето покажува 
дека нема разлика во ставовите кон 
евтаназијата во групите меѓу студентите, 

каде што речиси 40% се позитивни, а 60% 
имаат негативно мислење за ова прашање. 
Од испитаниците од групата на општата 
популација од повозрасното население,  20 
од вкупно 30 испитаници (70%) се против 
евтаназијата, односно имаат  негативни 
ставови за евтаназијата. Заклучокот кој 
произлегува од ова истражување е дека 
односот кон евтаназијата во Македонија 
е претежно негативен и тоа не зависи од 
етничката припадност во регионот.

Ментор: Изабела Филов
Изработил: Емилија Пувтоска

Висока медицинска школа – Битола

3. Ставовите кон
евтаназија во Југозападниот Регион

на Македонија

аналитички податоци, се констатира 
следното:

Најчести медицински интервенции 
кај мигрантите се поради респираторни 
заболувања, грип, температура, кожни 
заболувања, стомачни болки, болка во 
мускулите, главоболки, вртоглавици, 
изгореници, повреда на зглобовите, 
епилептични напади.

Со ова истржување на терен се 
забележани недостатоци коишто е  неопходно  
да бидат аргументирани за да се иницира 
подобрувањето на услови со цел да се добие 
уште поквалитетен стандард за работа со 
мигранти.

Лицата во прифатниот центар најмногу 
може да останат една година. Некои од 
лицата се враќаат во матичната држава, на 
некои лица им се дава реадмисија.

Ресурси: Постојат 2 пункта за мигранти 
во Р. Македонија

Винојуг – Гевгелија и Табановце 
–  Куманово составени од по 4 тимови со 
2 доктора и 2 лица оспособени за итна 
медицинска помош и луѓе задолжени за 
дистрибуција и логистика, со 24-часовно 
покривање.

На располагање се и 2 возила на брзата 
помош на секој пункт кои вршат транспорт 
на мигрантите до најблиските болници и 
клиники ако има потреба за таков третман.

Клучни зборови:  Емигранти, 
самозаштита, едукација, планирање на 
ресурси.

Ментор: Изабела Филов
Презентер: Ристе Филипов

Висока медицинска школа – Битола
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Вовед: Современото живеење со сите 
свои предизвици е поврзано со депресивно 
доживување на секојдневните потешкотии, а 
со тоа e зголемена стапка на суицидалност.  

Цел: Целата на нашето истражување 
беше да се добијат  информации и да се  
направи анализа на обиди за самоубиства во 
регионот на Охрид. Анализата се спроведе 
со наведените параметри: пол, возраст, 
националност, локација, причини за обид, 
број на рецидивисти помеѓу пациентите 
и дали истите освен во болниците се 
пријавувани и во полиција. Друга важна цел 
на истражувањето беше добиените резултати  
да бидат поттик за спроведување на различни 
и напредни, едукативни, адекватни  и 
специјализирани програми за студентите по 
медицина и здравствените работници со цел 
превенција и спречување на самоубиства на 
терен со примена на различни писхолошки 
техники и методи. 

Методи: Спроведено е истражување 
на обидите за самоубиство во последните 5 
години во Југозападниот дел на Македонија 
преку добивање на компетентни и релевантни 
аналитички податоци од  полицијата во Охрид 
и болниците каде се пријавени обидите за 
самоубиство. Станува збор за Југозападниот 
Регион на Република Македонија. 

Резултати: Од истражувањето, 
разговорите со компетентни лица во 
полицијата и болниците, како од и добиените 
аналитички податоци, се констатира 
следното:  Процентуално, бројот на 
пријавени пациенти за обид за самоубиство 
во градовите Охрид, Струга и Кичево за 
наведениот период  изнeсува:

 Во споменатиот Регион највисок 
процент на обид за самоубиство има во 
Охрид  86%, според полот во Регионот 59% 
се жени, според возраста 88% се полнолетни 
лица, според националноста 81,5% се 
Македонци, по локација 77% од обидите се 
во куќи, 46% се поради нервно раствојство, 
а рецидивисти – повторници се 17%. Сите 
обиди за самоубиство се пријавувани и 
во полицијата и во болниците каде им е 
укажувана соодветна медицинска помош.

 Заклучок: Според резултатите, се 
констатира дека од вкупниот број од 76 лица, 
9 се малолетници  кои  заради одредени 
причини извршиле обид за самоубиство, исто 
така 13 лица се рецидивисти – повторници, 
кај кои намерата за самоубиство сè уште трае 
(опстојува).

Неопходно е студентите по медицина 
и здравствените работници дополнително  
да се едуцираат од страна на психолози и 
да стремат кон подобрување на знаењата 
и вештините во делот на препознавање 
на ризик-факторите кај пациентите кои 
заради психолошките и други проблеми 
посегнуваат по својот живот, со посебен 
акцент на превенирање на таквите појави кај 
малолетниците и рецидивистите.

Клучни зборови: Самоубиства, 
социодемографски ризици, превенција

Ментор: Изабела Филов
Презентер: Ристе Филипов

Висока медицинска школа – Битола

4. Анализа на обидите за самоубиство, во регионот на 
Југозападниот дел на Република Македонија
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Би сакала да го споделам моето искуство 
со вас, драги читатели на „Македонско 
сестринство“. Благодарение на мојата 
професорка д-р Гордана Ристевска, која ме 
поттикна и ми ја зголеми мотивацијата, 
имав прилика да студирам еден семестар на 
Малтепе универзитетот во Истанбул, преку 
EРАЗМУС+ програмата. Имав одлична 
можност да се запознааам со принципот на 
работа и студирање на медицинските сестри 
во Истанбул.

Во работната недела одржувавме три 
дена настава и два дена пракса. Би сакала 
повеќе да се задржам на праксите кои беа по 
8 часа на ден. Едната пракса ја одржувавме 
во Малтепе болницата на Психијатриското 
одделение, каде разговаравме со пациенти 
кои се лекуваат од алкохолизам, шизофренија, 
биполарно растројство тип еден и два и 
од други психички растројства. Го учевме 
начинот на разговарање, нега и терапија. 

Втората пракса се одржуваше во 
Старскиот дом „Касев“. На оваа пракса 
се запознавме со работата во геријатрија, 
принципот на работа и однесување, исто 
така разговаравме со постари лица, некогаш 
деновите поминуваа  така што корисниците 
на Домот ни ја раскажуваа нивната животна 
приказна. 

Во текот на мобилноста, имав прилика 
да учествувам на Втората интернационална 
студентска конференција во Малтепе 
универзитетот на тема: Транскултурно 
сестринство, на која учествуваа студенти 
од повеќе држави, меѓу кои и студенти од 
нашиот факултет со прекрасни презентации. 

За крај, би сакала да ги споделам моите 
впечатоци за градот Истанбул... Мислам 
дека прошетав поголем дел од градот, кој ми 
остави голем впечаток со неговите убавини.

Студент Нурдан Исмаиловска,
медицинска сестра

ИСКУСТВО ОД ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ
НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА

ШКОЛА  – БИТОЛА
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За време на посетата беа разменети 
искуства за образовниот систем за нега 
на стари лица во Германија и студиските 
програми на Високата медицинска школа на 
Универзитетот во Битола.

Посетата ги даде следниве резултати:

• Претставници на Високата медицинска 
школа беа Проф. д-р Домника Рајчановска, 
директор и Пред. д-р Гордана Ристевска-
Димитровска, ЕРАЗМУС координатор на 
ВМШ. 

• На посетата беше договорена 
билатерална соработка помеѓу Вита  
домовите за стари лица во Дизелдорф преку 
која ќе се овозможи студентите од насоката 
општа медицинска сестра да обавуваат 
пракса во Германија. 

• Претставниците на двете институции 
договорија понатамошни чекори за соработка 
преку ЕРАЗМУС+ програмата како и 
заедничко учество на Европски проекти. 

Посета во ДизелДорф
09. и 10. 06.2016
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