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ПРЕДГОВОР

на високото образование на здравствените
работници во нашата земја, според
европските принипи.
Почитувани
читатели,
нашата
соработка со Здруженијата на медицински
сестри и другите здравствени работници
и понатаму продолжува да се остварува и
продлабочува. Редакцискиот состав секогаш
е спремен за соработка со Вас, постојано
очекувајќи Ваше активно вклучување со свои
прилози во содржините на списанието. Како
главен и одговорен уредник на списанието,
заедно со уредувачкиот тим сум скогаш
подготвена сериозно да пристапувам кон
креирањето, урвдувањето и збогатувањето
на содржините на ова списание, со нови и
актуелни содржини за Вашите стручни и
организациски активности.

Почитувани читатели, уште еден број
на списанието Македонско сестринство
е подготвен да Ви го збогати вашето
секојдневие, со нови содржини, кои се во
ваш интерес. Новиот број донесува неколку
нови извештаи, како извешај за изборот за
најхумана сестра во 2016 година, неколку
извештаи за стручните активности на
медицинските сестри и активностите на
студентите на Високата медицинска школа.
Исто така, по подолго време, на
наше големо задоволство во овој број се
презентирани два труда од нашите драги
соработници од Медицинскиот универзитет
во Варна, кои беа во еднонеделна посета
на Високата медицинска школа во Битола.
При тоа, покрај стручните активности беа
остварени неколку плодни разговори со
раководството на Школата и претставниците
од Ректоратот на нашиот Универзитет, со цел
што побрзо и поефикасна трансформација

Проф. д-р Домника Рајчановска
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НАЈУСПЕШНА И НАЈХУМАНА СЕСТРА
ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
Првите мајски денови, од 5. до 12. мај,
се денови кога во светот на сите медицински
сестри им се оддава почит за нивната работа.
Тоа се денови кога посебно се истакнува
нивната, би рекле, мисионерска нега и
несебична грижа кон болните луѓе во сите
здравствени мали и големи установи.
,,Ние, медицинските сетри не сме
ангели, но сигурно сме втората најубава
работа по ангелите“
Ова е една од девизите која на сите
медицински сестри во светот им служи како
поттик во нивните секојдневни напори во
одржувањето на здравјето на луѓето.
По повод Денот на сестринството 12
мај, Фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“
од Битола, во соработка со ,,Спомен куќата
на Мајка Тереза“ од Скопје, во свечената
сала на хотелот ,,Премиер“ во Битола, на 10
мај, достоинствено го одбележа настанот
со доделување на наградата за најуспешна
и најхумана сестра во Македонија за
изминатата година.
Фондацијата
,,д-р
Димитар
Котевски“, веќе години наназад се залага за
унапредување на македонското сестринство,
со поттикнување на разни настани, во кои
главниот збор го има медицинската сестра
кај нас. Една од активностите е и издавање
на списанието ,,Македонско сестринство“,
особено посветено на сестрите, кое со
своите прилози упатува на местото, улогата,
работата и едукацијата на медицинската
сестра.
Признанието се состои од диплома и
парична награда која ја доделува Фондацијата,
како и од плакета која ја доделува „Спомен
домот на Мајка Тереза“ – Скопје.
Оваа година, Управниот одбор на
Фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“, одлучи

Претседателот на Фондацијата, д-р
Димитар Котевски
наградата за најуспешната и најхумана
сестра за 2016 година да ја додели на член
од сестринството на болницата ,,Плодност“,
Битола.
Болница „Плодност“ е прва приватна
болница во Р. Македонија која се стекна
со акредитација за пет години, со што ги
докажа имплементацијата на стандардите
во однос на безбедноста на пациентите
и квалитетот на здравствената заштита и
грижа, на ниво или на приближно ниво на
светските стандарди.
Носител на признанието Најуспешна
и најхумана сестра за 2016 година е
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медицинската
сестра
–
акушерка,
Мерлинда Драла.
Медицинската сестра Мерлинда Драла,
завршила средно медицинско училиште
во Битола, Висока медицинска школа, на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола и е дипломирана акушерка.
Главна медицинска сестра е во Одделот за
гинекологија и акушерство во болницата
,,Плодност“, Битола.
Во својот 21-годишен работен век,
учествувала на повеќе обуки, работилници,
симпозиуми и секции.
Во знак на признание за несебичното
залагање за општествено афирмирање
на
сестринството,
унапредување
на
здравствената дејност, активно залагање
и создавање на морален и етички лик на
здравствен работник добивала повеќе
награди и признанија.
За ликот на медицинската сестра
кратко излагање имаше претседателот на
Фондацијата, д-р Димитар Котевски, кој ја
истакна улогата на сестрата во здравствените
установи.
– Медицинската сестра е повеќе од
асистент на лекарот. Нејзината улога во
здравствениот систем е многу значајна,
особено во однос на негата кон пациентите.
Управниот одбор на Фондацијата реши да
ù го додели признанието на медицинската
сетстра – акушерка, Мерлинда Драла, која
повеќе од дваесет години е посветена на
акушерството и гинекологијата и со својата
стручност и работливост, како и хуманост
кон пациентите заслужено ја добива
наградата Најуспешна и најхумана сестра за
изминатата година, – истакна примариус д-р
Димитар Котевски.
Во името на Фондацијата наградата
ја додели потпретседателот, д-р Игор
Неделковски.
Заради
неодложно
службено
патување во Рим – Ватикан, директорката
на „Спомен куќата на Мајка Тереза“, г-ѓа
Рената Здравковска и нејзиниот тим, не
беа во можност да присуствуваат на оваа
свечена седница. Во поздравната телеграма
им ја честитаат наградата на мед. сестра
Мерлинда Драла и на персоналот на

болницата ,,Плодност“. Во нивно име и со
нивно овластување, наградата Златник со
ликот на Мајка Тереза и монографија за неа,
ја предаде г. Добре Тодоровски, секретарот
на Фондацијата.

Најуспешната и најхумана сестра за 2016
медицинска сестра – акушерка,
Мерлинда Драла.
По повод Денот на сестринството, свое
обраќање имаше и директорот на болницата
,,Плодност“, д-р Таше Трпчевски.
– Сметам дека во синџирот на една
здравствена линија на лекување, неоспорна е
улогата на медицинската сестра. Таа е алка без
која не се може. Сите добро ја знаеме улогата
во однос на овозможувањето на медицинска
помош и на болните и на здрави поединци.
Знаеме што е добро сестринство. Грижата за
пациентите е огледало на работата во една
здравствена институција, но и фактичка
улога на медицинската сестра која остава
5

Настанот беше посетен од голем
број медицински сестри, лекари и друг
медицински персонал од сите јавни и
приватни здравствени установи во градот.
Одбележувањето на Денот на медицинските
сестри беше збогатен и со музички настап на
ученици од Средното музичко училиште од
Битола.
Фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“
од Битола и НУ ,,Спомен куќата на
Мајка Тереза“ им се заблагодаруваат
за својот придонес во реализацијата на
манифестацијата на ПЗУ ,,Плодност“,
Битола, хотелот ,,Премиер“ и на Средното
музичко училиште од Битола.

впечаток за тоа дали медицинската установа
работи добро или не. Лекарот секогаш ќе
постави дијагноза и многу не се дружи со
пациентите, меѓутоа медицинската сестра
е таа која е секогаш до пациентот и ја води
основната грижа почнувајќи од почетокот
на запишување на неговото име па до крајот
на лекувањето на пациентот. Се чувствувам
задоволен од изборот на медицинска сестра
од нашиот персонал, – изјави д-р Таше
Трпчевски од болницата ,,Плодност“.
– Признанитето го доживувам како
многу вредно и скапоцено. Се гордеам
што сум токму јас избрана за најуспешна
и најхумана сестра – акушерка. Почитта
што ми е укажана, значи и поттик за мое
понатамошно залагање на работното место,
– изјави медицинската сестра Мерлинда
Драла.

Виолета Тодоровска

Предавање на признанијата
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ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
,,ПЛОДНОСТ“ – БИТОЛА

и центар за ИВФ и асистирана хумана
репродукција.
Континуираното унапредување на
квалитетот и давање на ефикасна здравствена
заштита претставува предизвик и приоритет
на здравствениот менаџмент во системот на
здравствената заштита што ja обезбедува
ПЗУ Специјална болница „Плодност“ –
Битола. Стратешкото планирање, примената
на најсовремена здравствена технологија,
спроведување и континуирано мерење
на постигнатите резултати во Болницата,
претставува унапредување на квалитетот на
работата со цел подигнување на стандардите

ПЗУ
Специјална
болница
за
гинекологија и акушерство и ИВФ центар за
асистирана хумана репродукција „Плодност“
– Битола, е прва приватна болница во
Југозападниот Регион на Р. Македонија.
Со статутот на Болницата, дефинирани
се здравствената дејност, специјалноста и
внатрешната организација во рамките на
одделите при изведување на дијагностички,
специјалистичко-консултативни прегледи,
амбулантно и стационарно лекување на
пациентите. ПЗУ Специјална болница
„Плодност“ од Битола, истовремено е
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за квалитетна
здравствена заштита.
Евалуацијата на годишните планови за
контрола на квалитетот за 2014, 2015,
2016 година, претставува појдовна точка
за дефинирање на стратешкиот план за
периодот од 2017 до 2019 година и на јасно
дефинирани патеки за работа и развој.
Процесот на стратешко планирање
овозможува, на систематски и структуриран
начин, да се анализираат, планираат,
следат и евалуираат, надлежностите и
обврските, искористеноста на постоечките
ресурси, нивната распределба по функции
и потреба од нови ресурси, како и
организациската поставеност, човечкиот
потенцијал со кој располага ПЗУ Специјална
болница „Плодност“ – Битола, нејзината
организациона поставеност, внатрешна
комуникација и координација, техничкотехнолошка
опременост,
просторните
можности и др.
II. ЦЕЛИ
Основната цел на ПЗУ Специјална
болница „Плодност“, е да обезбеди најдобра
можна заштита на ниво на светските
стандарди. Нашите цели се насочени кон
унапредување на квалитетот на здравствените
услуги на сите нивоа, како и кон воведување
на најсовремени дијагностички и терапевтски
методи, со цел зголемување на ефикасноста
преку унапредување на професионалноста и
квалитетот на третманот на нашите пациенти
и нивните деца, во љубезна и пријателска
средина.
III. МИСИЈА
ПЗУ Специјална болница „Плодност“
– Битола, обезбедува сеопфатна грижа
за сите општи гинеколошки проблеми,
дијагностички, биохемиски и радиолошки
услуги, ИВФ оддел, породување, пред и
постнатална нега, грижа за новородените,
како и специјализирани совети од областа на
здравјето на жената, на ниво на секундарна и
специјалистичко-консултативна здравствена
заштита.
Сите вработени во ПЗУ Специјална
болница „Плодност“ – Битола, се залагаат на
своите пациенти да им обезбедат најдобар
квалитет и ефикасна здравствена услуга.
Професионалноста и љубезноста, не е само

пожелна доблест, туку обврска за сите наши
пациенти.
IV. ВИЗИЈА
ПЗУ Специјална болница „Плодност“
– Битола е мултидисциплинарна и модерна
болница, со целокупно внимание насочено
кон пациентот, која се стреми да стане лидер
во регионот со примената на најсовремени
превентивни, дијагностички и терапевтски
методи и достигнување на највисоко ниво на
стручност и квалитет во дадените услуги и
посветеност на барањата на паиентите.
ПЗУ Специјална болница „Плодност“
– Битола е специјализирана болница
која врши болничка и специјлистичкоконсултативна здравствена дејност по
гинекологија и акушерство. Во состав
на Болницата се обезбедува и вршење на
здравствена дејност на интензивна нега и
терапија, анестезиолошка и неонатолошка
дејност, дејност на лабораториска и
радиолошка дијагностика, во обем потребен
за вршење на дијагностичка дејност во
рамките на болничката и специјалистичкоконсултативната здравствена дејност, како и
дејност на болничка аптека.
Болница „Плодност“ е прва приватна
болница во Р. Македонија која се стекна со
акредитација за пет години, со што ги докажа
имплементацијата на стандардите во однос
на безбедноста на пациентите и квалитетот
на здравствена заштита и грижа, на ниво или
приближно на ниво на светските стандарди.
По повод петгодишниот јубилеј на
Болницата на 9 декември 2016, година во
Народниот театар на Битола, беше одржан
стручен состанок акредитиран од Лекарската
комора на Македонија, под мотото „Науката
го движи луѓето, ние ја движиме науката“.
Сопственикот на болница „Плодност“, д-р
Таше Трпчевски, изјави:
– За да ја продолжиме нашата
долгогодишна успешна приказна и традиција
во гинекологијата и ин витро оплодувањето,
а со цел поголема грижа за здравјето на
жените и совршеност, како и грижа за идните
поколенија од Гинеколошката ординација
„Плодност“ ја создадовме болницата
„Плодност“, во која вработивме тим стручен
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и професионален, одговорен и достапен
за пациентите во секое време и кој може
да одговори на квалитетот на понудените
услуги. Инаку, ПЗУ Специјална болница по
гинекологија и акушерство „Плодност“, која
претставува центар за ИВФ и асистирана
хумана репродукција е мултидисциплинарна
и модерна болница, чие целосно внимание
е насочено кон пациентот која се стреми да
стане лидер во примената на најсовремените
превентивни, дијагностички и терапевтски
методи, низ достигнување на максималното
ниво на стучност и квалитет во дадените
услуги и посветеност на барањата на
пациентите.
На стручниот состанок учествуваше
професор д-р Јозеф Мајер од Австрија
кој презентираше примена на роботската
хирургија во гинеколошката онкологија.
Во рамките на стручниот состанок
втора тема беше „Петгодишната примена
на ендоскопската хирургија во болницата
Плодност“ – Каде сме ние сега?, на која
зборуваше д-р Таше Трпчевски кој ги
изнесе досегашните искуства на болницата
„Плодност“ со примена на ендоскопска
хирургија, лапароскопија и хистероскопија.
„Бројот на ендоскопските операции е две
третини од сите операции, тоа значи дека сè
повеќе се ориентираме кон ендоскопската
хирургија и сè помалку ја применуваме
класичната хирургија, изјави д-р Таше
Трпчевски, во своето предавање.
Кај сите пациентки, а и кај дел од
лекарите сè уште е енигма безболното
породување. Кои се тајните, триковите
и замките на овој начин на породување,
што треба жените и лекарите да знаат,
слушателите на стручното предавање имаа
можност да слушнат од предавањето на д-р
Раде Бијелиќ, специјалист анестезиолог.
Безболно породување – наше искуство, што
жените сакаат да знаат, беше насловот на
темата.
На состанокот беа промовирани четири
нови операции и методи кои се прават во
болницата „Плодност“ и на ниту едно друго
место во Македонија. Тоа се операција на
масовна аденомиоза на матка, абдоминален
серклаж кај бремени жени, сперм DNA,

фрагментационен
тест
кај
машката
неплодност и контрастна ултразвучна
цистографија кај деца со везикоуретерен
рефлукс.
На
состанокот
беше
прикажан
аудиовизуелен кусометражен филм за тоа
што е сè досега направено за изминатите пет
години во Болницата.
За овие пет години стационирани се
вкупно 2 533 пациенти на Гинеколошкиот
оддел, 1 985 на Акушерскиот оддел,
породени 1 678 бебиња, направени 4 173
операции, од кои 1 263 лапароскопски,
1 154 хистероскопски, 1 054 акушерски и
702 отворени операции. Во одделот АРИЛ
направени се вкупно 6 926 анестезиолошки
прегледи, 4 821 амбулантски анестезии, 1 773
анестезии за гинеколошки операции, 1 058
за акушерски операции, 471 епидурална
аналгезија за безболно породување, или
вкупен број на анестезиолошки услуги 15
796. Во Одделот неонатологија направени
се 10 285 неонатолошки и педијатриски
прегледи. Во Одделот радиологија извршени
се 7 876 РТГ услуги, од кои најголем
процент се ХСГ и снимање на желудник. Во
дијагностичката лабораторија која е опремена
со најсовремена апаратура се врши анализа
на околу 200 најразлични параметри. Вкупно
досега се направени 104 668 лабораториски
анализи од кои половина се биохемиски. Од
програмата на ин витро оплодување породени
се повеќе од 1000 бебиња, а процент од 46%
на успешна бременост е највисок во државата
и пошироко во регионот .
На крајот Стручниот колегиум на
Специјална болница по гинекологија и
акушерство „Плодност“ – Битола и ИВФ
центар за асистирана хумана репродукција
додели повеќе благодарници на здравствени,
стопански и индивидуални субјекти, кои
дадоа значаен придонес во соработката
за ова петгодишно успешно работење на
Болницата.
Дипл. мед. сестра Ребека Алексовска
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ГОСТУВАЊЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ОД
МЕДИЦИНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЈАНОВ“ ВАРНА, Р. БУГАРИЈА

Во периодот од 14 до 20 мај 2017 година,
Високата медицинска школа ја посетија
четири наставници од Медицинскиот
универзитет „проф. д-р Параскев Стојанов“
од Варна, Р. Бугарија, од Факултетот за јавно
здравство, преку програмата ЕРАЗМУС+.
Наши гости беа: проф. д-р Соња Тончева
(мед. сестра), ас. д-р Тамара Цветкова (мед.

сестра), ас. м-р Марија Добрева (мед. сестра),
и ас. м-р Христина Иванова (акушерка).
Во текот на нивниот престој на
нашиот Универзитет, гостите одржаа
предавања за нашите студенти, како и
обука за демонстраторите на ВМШ на тема
„Методика на спроведување на практична
обука за сестрински и акушерски вештини“.
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Работни средби со гостите имаа
директорката на ВМШ, проф. д-р Домника
Рајчановска, проректорот за студентски
работи, проф. д-р Виолета Маневска
и проректорот за настава, проф. д-р
Марјан Ангелески. На работните средби
со претставниците на ВМШ и УКЛО се
разговараше за можностите за поголема
соработка помеѓу двата Универзитета
и за унапредувањето на сестринската и

акушерската едукација преку усогласување
со европските нормативи.
Гостите го посетија Гинеколошкоакушерското одделение на Клиничката
болница во Битола и се запознаа со условите
за практична настава кои ВМШ може да ги
обезбеди за бугарските студенти.
Проф. д-р Соња Тончева учествуваше
на работилница организирана во рамките
на европскиот проект „Имплементација на
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легислативата за меѓусебно препознавање
на
професионалните
квалификации“,
заедно со виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска како претставник на ВМШ
од Битола и со претставници на другите
сестрински школи во Р. Македонија.
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виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска
ЕРАЗМУС+ координатор за ВМШ

УПРАВУВАЊЕ СО БОЛКАТА
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ОНКОЛОШКИ БОЛЕСТИ
– УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Автор: Марија Николова-Добревa
Институција: Медицински универзитет „проф. д-р Параскев Стојанов“,
Варна, филијала Шумен

овозможува на пациентот да ги мобилизира
сите свои психички и физички ресурси и да
учествува одговорно и активно во процесот
на лекување.
Се смета дека болката е најчеста
причина за пациентите да побараат помош.
Таа е водечка причина за инвалидност и
голем фактор за трошоците во здравството.
Контролата на болката се поврзува со
повеќе методи – фармаколошки, хируршки,
рехабилитациски и потреба од обука и
информираност на пациентот.
Обемот на грижата за пациентите со
рак, дадена во општеството, сè повеќе се
зголемува, со оглед дека основната цел е
постигнување на максимална контрола на
болеста, оптимална контрола на болката и
најдобар квалитет на животот.

Pain Management in Patients with
Oncological Diseases - the Role of the Nurse
Abstract: One of the most significant
problems of patients with oncological diseases
is coping with pain. Good analgesia enables the
patient to mobilize all their physical and psychic
potential and responsibly and actively take part
in the process of treatment.
The nurse must be the key factor in the
system of analgesic care not only by timely
applying the right analgesic agents but also by
giving correct information and direction.
Key words: management, pain, nurse,
oncology

1. Цел и задачи на истражувањето
Цел:
испита
мислењето
на
Да
се
медицинските професионалци кои работат со
онколошки болни, за да се разјасни улогата
на медицинската сестра при управување
со болката и да се нагласи потребата од
континуирано учење, со цел подобрување
на квалитетот на живот, гарантиран од
Стандардот за здравствена нега.
За постигнување на целта ги поставивме
следниве задачи:
1. Да се истражи мислењето на
медицинските специјалисти во однос на
знаењето и потребата од оцена на болката за
нејзиното управување.
2. Да се анализира улогата на
медицинската сестра при проценка на

ВОВЕД
Во последните години онколошките
заболувања покажуваат значителен раст во
светски рамки. Секоја година повеќе од 12
милиони луѓе добиваат дијагноза рак и 7,6
милиони умираат од болеста.
Статистиката покажува дека стапката
на распространетоста на ракот кај мажите
и жените продолжува да расте и покрај
подобрата превенција и третман.
Предвидувањата се дека во 2030 година
бројот на починатите од малигни болести ќе
надмине 12 милиони.
Еден од најважните проблеми на
пациентите со малигни заболувања е борбата
со болката. Соодветното обезболување му
13

болката, односно потребата од дополнителна
континуирана квалификација.
3. Да се испита мислењето на
анкетираните пациенти за потребата од
дополнителни информации за терапијата за
обезболување.

на медицинската сестра според клиничките
патеки).
• Статистички метод – за анализа и
интерпретација на податоци со цел откривање
на суштината на набљудуваните феномени,
кои се предмет на оваа студија.

2. Организација на студијата
2.1 Предмет на истражувањето
•
Пациенти
со
онколошки
заболувања – 20 лекувани во Онколошкохируршкото одделение и Онколошкогастроентеролошкото одделение при „КОЦ
– Шумен“, ЕООД – град Шумен
• Медицински сестри – 20 сестри кои
работат во Онколошко-хируршкото одделение
и Онколошко - гастроентеролошкото
одделение при „КОЦ – Шумен“, ЕООД –
град Шумен
Истражувањето е спроведено во
месеците март и април 2017 година, преку
сопствен развиен инструмент – анкетни
прашалници за испитуваните групи.

3. Резултати од истражувањето и
дискусија
Проучен е професионалниот стаж на
испитаниците – медицински сестри во КОЦ
– Шумен

Според резултатите најголем е
уделот на медицинските специјалисти со
професионален стаж над 30 г. (30%), што
покажува дека медицинските сестри имаат
долгогодишно професионално искуство.
Мислењето искажано од оваа група
испитаници е од суштинско значење за
спроведеното истражување.
За зголемување на професионалната
подготовка е потребно да се создадат услови
за формирање на професионални вештини и
2.2 Методи
навики и чувство на одговорност за заштита
• Социолошки метод – анкетна студија на здравјето на луѓето (сл. 2).
преку директна анонимна индивидуална
анкета. Анкетираните учесници своерачно
Медицинските сестри ги ставаат на
го пополнуваат анкетниот прашалник.
водечко место клиничките познавања (75%),
• Документирачки метод – анализа на по што следат комуникациските вештини
медицинската документација (Протокол за (50%), а потоа и сопствените вештини за
здравствена нега за болни од рак, активности решавање на проблеми (45%). Од значење се и

Сл. 1 Дистрибуција на медицинските сестри според професионалниот стаж
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Сл. 2 Потребни познавања во обуката на
медицинските сестри за управување со болката

Сл. 3 Распределба на специјалистите за здравствена нега
според проценката на ефектот од обезболувачката терапија
конструктивното справување со ситуацијата
(35%) и тимската работа (25%).
Го
проучивме
мислењето
на
медицинските сестри во однос на тоа
дали пројавуваат интерес за резултатот од
спроведената обезболувачка терапија (сл. 3).

и доброто обезболување на пациентите кои
ги негуваат и укажуваат дека тоа зависи од
личните особини на вработените.
За нас беше важно да се истражи
потребата од повеќе информации во врска со
аналгетската терапија (сл. 4).

Повеќе од половина од испитаниците
одговориле „Секогаш“ (75%), одговор „Само
од пациенти предадени за набљудување“
дале (15%), а „Понекогаш“ (10%).
Ова нè наведува на помислата
дека повеќе од половина медицински
професионалци се загрижени за удобноста

Голем дел од професионалците по
здравствена нега сметаат дека се подготвени
да им помогнат на пациентите кои имаат
болка (75%), но значаен дел од нив имаат
потреба од дополнителна обука (20%). (5%)
се категорични дека не се подготвени да им
помогнат на пациентите со болка.
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Сл. 4 Ниво на компетентност во помагање
на болните при присуство на болка
(според медицинските сестри)

Сл. 5 Земање на аналгетици – лекови (пациенти)
Склоноста на болните да се
придржуваат кон препишаниот третман е од
големо значење за постигнување на подобра
контрола на болката, особено при третман
со лекови со контролирано ослободување.
Непридржувањето кон шемата на лекување
доведува до промени и несакана појава на
болка (сл . 5).

примаат лекови „Само во присуство на
болка“.
Давањето на информации на пациентите
со онколошки заболувања е потребно да се
врши од добро обучен и компетентен тим
(сл. 6).
Поголем дел (70%) од анкетираните
пациенти сметаат дека имаат потреба
од повеќе информации. Но голем број
(30%), изјавиле дека немаат потреба од
дополнителни информации што нè наведнува
на мислата дека овие пациенти посочиле
дека не доживеале болка.

Од анкетираните пациенти (55%) се
изјасниле дека примаат лекови, за одговорот
„Понекогаш“ се определиле (40%), а
незначителен дел (5%) потврдуваат дека
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Сл. 6 Потреба од дополнителни информации
за обезболувачка терапија (пациенти)

Заклучоци:
– Мислењето на испитаниците –
пациенти и медицински сестри води до
категоричен заклучок дека медицинската
сестра има значајна улога во управување со
болката и давање медицинска нега за болните
од рак.
– Повеќе од половина (70%) испитаници
– пациенти сметаат дека имаат потреба од
повеќе информации, кои може да бидат
обезбеденаиод медицинскиот специјалист за
здравствена нега.
– Голем дел (75%) од професионалците
за здравствена нега сметаат дека се
подготвени да им помогнат на пациентите со
болка.

докторот. На овој начин тие ќе помогнат за
ублажување на болката и истовремено ќе
учествуваат во контрола на негата.
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РАБОТАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА НА
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА
ВО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЕЊЕТО КАКО
НАЈДОБАР НАЧИН НА ИСХРАНА НА ДОЕНЧЕТО

1. Општи напомени и значење на
доењето
Доењето претставува супериорна
форма на исхрана на новороденото и доенчето
и служи како екстраутерина стимулација за
развивање на имунитетот и нормален раст и
развој на новороденото и доенчето.
Поради тоа доењето претставува
критериумски стандард за исхрана, особено
во одделите за новородени.
Оттаму излегува и потребата за
мултиплициран пристап кон едукацијата
(препартална постпартална), консултирањето
и практичната примена на сите методи,
техники,
принципи,
стандарди
за
воспоставување на доење од медицинските
сестри кои работат во таа област, со што

ги поттикнуваат и поддржуваат мајките со
заедничка соработка да го продолжат доењето
и по испис од соодветната здравствена
устанува.
Од особено значење за етаблирање
на доењето како начин на исхрана на
новороденото и доенчето е работата
на медицинската сестра во оддел за
неонатологија во период на постпартален
престој во болница.
Во болнички услови иницирање на
доењето е важно да се направи во првиот
постпартален период бидејќи нивото на
окситоцинот значително се покачува во
првите 45 мин. по раѓањето и се совпаѓа
со експулзијата на плацентата при што има
18

соодветни услови за воспоставување на
доењето во овој период.
Ова рано иницирање на доењето
придонесува за јакнење на емотивната врска
мајка – дете, самодовербата кај мајката, а со
примена на стручната помош и за олеснување
на процесот на продукција на млеко.

1. Зголемување на количината на
измолзено млеко и позитивен фидбек со
поефикасно воспоставување на доење и
лактација кај мајките во првите 96 часа
постпартално,
2. Временски придобивки,
3. Субјективен ефект кај мајката со
обезбедување на комотна позиционираност
Фактори кои влијаат врз создавање без појава на болка и други субјективни
и снабдување со мајчино млеко
тегоби.
Создавањето на млеко во млечните
Земајќи ја предвид придобивката
жлезди се стимулира со лачење на хормонот од нејзината примена, потребно е да се
пролактин (хормон кој се создава во предниот пристапи кон нејзина рутинска употреба во
резен на хипофизата). Првите количества на воспоставување и одржување на лактација
овој хормон се излачуваат уште при крајот во постпарталниот болнички престој.
на бременоста, поради што некои бремени
жени имаат секреција на млеко од градите.
3.
Приказ
на
работата
на
Поголеми количества на пролактин неонатолошката медицинска сестра во
се излачуваат непосредно по раѓањето. нашата болница во воспоставување и
Токму поради тоа, непосредно по раѓањето одржување на доењето
го поставуваме новороденчето на градата
Постапка за воспоставување на актот
на мајката за да се стимулира создавање на доење
на млеко. Со секое празнење на градата од
Непосредно по раѓање новороденото се
млеко се активира позитивна хормонална поставува на абдоменот на мајката т.н. “skin
спрега при која се стимулира создавање на to skin” при што се продолжува блискиот
нови количества пролактин.
контакт со мајката веднаш по раѓањето
Излачувањето
на
млекото
од и се одржува нормалната температура на
мамиларните жлезди се овозможува со новороденото. Потоа, се продолжува со
помош на хормонот окситоцин. Под негово доење на новороденото со што се намалува
дејство се контрахираат мазномусклните ризикот од хипогликемија и се искористуваат
влакна во млечните канали стимулирани придобивките од цицање на колострумот.
од цицањето на новороденчето и започнува
Позиционирање
на
мајката
и
екскрецијата на млекото. Ова претставува новороденчето
хормонален позитивен фидбек механизам.
Најпрво мајката треба да се смести
во удобна позиција за доење, седечка или
2. Цел на трудот
лежечка.
Со трудот, сакаме да прикажеме дека
Правилното
позиционирање
работата на медицинската сестра во Одделот на новороденото и мајката
е една од
за неонатологија за време на постпарталниот фундаменталните компоненти за успешно
болнички престој на мајката и новороденото доење. Постојат различни техники за негово
е од клучно значење за афирмација и спроведување. Во нашата болница ги
воспоставување на доењето како исхрана на практикуваме следните техники:
избор за новороденото и доенчето.
Мајката треба да се смести во удобна
Едновремено целта е да покажеме и седечка позиција за доење.
дека употребата на двојната електрична
Новороденото мајката го држи во едната
пумпа „Медела симфони“ даде извонредно рака така што главата налегнува на лактот на
позитивни резултати во зголемување на мајката, мајката го придржува за грбот со
ефективноста на оваа работа заради три раката, а со другата рака ја нуди градата на
битни моменти:
новороденото. Абдоменот на новороденото
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налегнува на горниот дел од абдоменот на
мајката.
Градата се придржува со т.н. палмарен
фат, односно палецот се поставува над
ареолата, а останатите четири прсти под
градата. Кога устата на новороденото ќе
се допре до брадавката на мајката, тоа
инстинктивно ја отвора со што го истегнува
јазикот под неа и брадавката и околниот
дел ги става во устата при што се иницира
рефлексот за цицање.
Мајката треба да се смести во удобна
– странична лежечка позиција за доење при
што главата и е поставена на перница, раката
под главата или слободно пуштена напред.
Со другата рака ја придржува градата во т.н.
палмарен фат.
Бебенцето се поставува покрај телото
на мајката, со главата налегнува директно на
креветот и лицето е свртено кон мајката т.е.
кон нејзината града. Зад грбот на бебенцето
се поставува бебешко ќебенце или памучна
прекривка или мајката го придржува со
слободната рака.
Опсервација и евалуација на ефектот
од доењето
Моделот на цицање – голтање треба да
се евалуира од медицинската сестра додека
новороденото цица.
Клучните точки на опсервирање на
доењето вклучуваат:

Опсервирање на позицијата на мајката,
говорот на телото, потребата од потпорни
перници за овозможување на што е можно
поудобна позиција на мајката додека дои.
Опсервирање на позицијата на
новороденото.
Опсервирање на позицијата на раката
на мајката кога ја придржува градата, да се
осигураме дека го има правилниот фат.
Опсервирање на позицијата на усните
на новороденото кои треба да бидат на 2,5 до
3,6 цм под базата на брадавката.
Опсервирање на движењето на
mussculus masseter при цицање и слушање
на звуци на голтање при воспоставена
лактација.
Опсервирање на нивото на удобност кај
мајката и осигурување дека таа нема болка
во градите.
Воспоставување на програма за доење
во текот на 24 часа
Поставувањето на новороденото да
цица 8-12 пати во текот на 24 часа во текот
на првите 4-5дена по раѓањето го осигурува
создавањето
на
адекватна
количина
млеко. Мајката која одговара на плачот на
новороденото со што го поставува на града и
го дои по негово барање, т.е. кога сака и колку
сака, ќе има многу успех во континуирано
доење и воспоставување на лактација.

Графикон бр. 1
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Графикон бр. 2
4. Тешкотии кои се јавуваат при
воспоставување на доењето
Тешкотиите во обезбедувањето со
мајчино млеко на новороденото најчесто
се поврзани со нерегуларно и некомплетно
отстранување или празнење на млечните
жлезди. Лактацијата во мамиларните жлезди
е под автокрина контрола при што степенот
и фреквенцијата на отстранување на млекото
се регулирани од инхибиторен пептид
присутен во млекото. Тоа подразбира дека ако
млекото не е отстрането, тој се акумулира и
ја намалува синтезата на млекото – негативен
фидбек механизам. Ако млекото редовно
се испразнува, овој пептид не се акумулира
со што се зголемува синтезата на млекото –
позитивен фидбек механизам.
Тешкотии кои се јавуваат при
воспоставување на доењето се:
• неправилното празнење на млечните
жезди – веќе нагласено како најчеста
причина
• кај мајката – хронични заболувања,
стрес, испукани брадавки, вовлечени
брадавки, мастит, тешкотии во
воспоставувањето на доење со
претходно родени деца
• кај новороденото – медицинската
состојба во која се наоѓа новороденото
(недоносено,
новородено
со
невролошки
тешкотии,
скратен
френулум итн.)

Ефективно менаџирање со градите
полност – градата е опиплива,
новороденото на ваква града нема
тешкотија да цица правилно и
ефективно
• надуеност – градата е отечена,
топла, мамиларното ткиво е тврдо,
брадавките се зарамнети и мајката
чувствува дискомфорт и болка. На
оваа града новороденото потешко
може да се намести за доење и не
цица ефективно при што се намалува
количината на млеко која треба да се
исцица од градата.
Методите кои се применуваат за да
се намалат симптомите на надуеност на
градата, да се овозможи соодветен проток
на млекото и да се одржува снабдувањето со
млеко вклучуваат:
• топли и ладни облоги за да се намали
болниот оток
• масажа на градата
• употреба на мануелна експресија на
млекото
• употреба на апарати (пумпи) за
измолзување, и тоа: мануелна,
електрична единечна и двојна пумпа
и двојна електрична пумпа „Медела
симфони“, наменета за употреба во
болнички услови
•
•
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Графикон бр. 3
Пристапот на медицинскиот персонал
кој работи на оваа проблематика треба да
е активен, со регулирање на состојбата
на дојката и овозможување на доење,
охрабрување на мајката да го дои новороденото
колку е можно почесто, со однос полн со
емпатија, топлина и поддршка, и примена
на сите техники за успешно доење, а со тоа
се јакне самодовербата кај мајката. Ваквиот
начин на работа и редовното празнење на
градите за одржување на континуитетот
во создавањето на млекото во нашата
болница даде значајно успешен резултат со
употребата на двојната електрична пумпа
Медела симфони – специјално наменета за
употреба во болнички услови.

„Медела симфони“ даде одлични резултати
во нејзината примена. Истото може убаво
да се види на прикажаните графикони –
разликата во ефективноста, количина на
измолзеното млеко и позитивен фидбек
со полесно воспоставување на доење и
лактација.
Во обработениот материјал структурата
е следна: 71 мајка се со прво раѓање, а 25 се
второротки. Кај овие пациентки (графикон бр.
1) измолзеното мајчино млеко во милилитри
при одредување на средна вредност со
пумпата „Медела симфони“ изнесува 84%
од вкупниот број на пациентки, додека
измолзеното мајчино млеко во милилитри
кај пациентките со примена на други пумпи
за измолзување изнесува 16%. (графикон бр. 1)
5. Резултати од анализата на
Компарација на количеството на
примената на „Медела симфони“
измолзено млеко во мл кај сите пациентки
Двојната електрична пумпа „Медела со пумпата „Медела симфони“ и со други
симфони“ за професионална употреба на пумпи (графикон бр. 2).
Одделението за неонатологија употребувана
Тешкотии при воспоставување на
е шест месеци на 82 пациентки до 96 часа доење има кај 30 пациентки при што
постпартум. Истовремено се употребуваа и употребата на пумпата „Медела“ го олеснува
други пумпи, мануелни и електрични двојни. воспоставувањето на доење и лактацијата
Употреба на двојна електрична пумпа кај мајката и новороденото. Со графикон бр.
„Медела симфони“ – оваа пумпа работи 3 е покажана разликата на измолзено млеко
по стандардна програма која опфаќа со „Медела симфони“ и со други пумпи и во
технологија на две фази на експресија – специфични случаи кога има тешкотии при
измолзување на млекото, т.е. го имитира воспоставување на доење. (графикон бр. 3)
ритамот на природниот рефлекс за цицање.
Кратките стимулирачки циклуси во фазата
6. Заклучок
за стимулирање се проследени од подолгите
Медицинската сестра која работи на
во фазата на експресија – измолзување. Одделението за неонатологија со примена
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7. Референци
1.https://www.thewomens.org.au/healthinformation/breastfeeding/breastfeedingproblems/mastitis/
2.
http://emedicine.medscape.com/
article/979458-overview
3.
https://www.breastfeeding.asn.au/bfinfo/common-concerns%E2%80%93mum/
mastitis
4.
http://emedicine.medscape.com/
article/781116-overview#a5
5.
http://www.slideshare.net/Granny_
Nanny/breastfeeding-16334523

на сите техники и методи за воспоставување
на доење, а и со одржување на состојбата
на градите, придонесува за одржување на
континуитетот на создавање на млекото и
продолжување на доење и по исписот од
болница.
Со оглед на горе опишаните предности
во воспоставување и одржување на
лактацијата, во однос на употребата на
мануелни и електричните пумпи за молзење
на млеко кај родилките, примената на
електрична двојна пумпа „Медела симфони“
претставува најдобра техника онаму каде
што е можен избор.
Со примената на оваа техника се
овозможува воспоставување и одржување
на лактацијата на најбезбеден начин, без
компликации, а од тоа имаат корист – и
мајката и новороденчето.

Автор: Снежана Пресилска-Танчевска,
дипломирана медицинска сестра
Коавтори: д-р Аница Апчевска, специјалист
педијатар неонатолог
д-р Маргарита Камбовска, специјалист
педијатар неонатолог
Билјана Поповска-Марковска, дипломирана
медицинска сестра
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АКУШЕРСКИ СЕМЕЈНО-КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТАР – МОЖНОСТ ЗА АВТОНОМНА
АКУШЕРСКА ГРИЖА

Key words: midwife, counseling, family,
Институција: Медицински универзитет
„д-р Параскев Стојанов“, Варна, филијала – family-consultativecenter
Шумен, Катедра „Здравствена нега“
Вовед
Obstetric Family – Consultation Center
Современата улога на акушерката е
– an Opportunity for Autonomous Midwifery
насочена кон консултативни услуги и обука,
Care
не само за жената но, исто така, во рамките
Summary: The role of the modern midwife на семејството и заедницата, вклучувајќи ги
is focused on counselling, including prenatal пренаталното образование и подготовката за
education, parenting, child care, sexual and родителство, грижата за децата, сексуалното
reproductive health. Innovative forms (such as и репродуктивното здравје.
Меѓународната
конфедерација
за
the proposed Family Counselling Centre) will
provide an opportunity for active partnership акушерство ги опишува акушерките како
with mothers and families to track pregnancy основна (но не и единствена) професионална
and raise healthy children, and, when properly група, која обезбедува акушерство. Според
trained, can play a decisive role in specific оваа организација, акушерката е признаена за
activities at all levels of conservation of maternal професионалец кој работи во партнерство со
and child health. The lack of involvement of a жените, која ги дава неопходната поддршка,
midwife in counselling activities leads to the грижа и совети за време на бременост, раѓање
failure to meet the needs for promotive and и во периодот потоа, за да обезбеди грижа за
новороденчето.
preventive activities.

Сл. 1. Мислење на испитаниците за доверба кон акушерката (споредбени податоци)
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Активностите на акушерката вклучуваат
и превентивни мерки за унапредување на
нормално раѓање, откривање на компликација
кај мајката и детето, обезбедување на пристап
до медицинска грижа.
Неучествувањето
на
акушерката
во консултативната дејност, доведува до
недоволни промотивни активности за
профилактичка заштита на здравјето и
благосостојбата на мајките и децата. Овој
проблем е јасно изразен медицинскосоцијален аспект во средината на
маргинализираните групи на општеството.
Теоретски и практично, докажано
е дека образованата акушерка може да
обезбеди суштинска поткрепа за поддршка и
информации со која ќе ù помогне на секоја
жена во периодот на бременоста, периодот
по породувањето, како и во одгледувањето
на децата.
моментот,
акушерките
во
Во
многу земји, имаат право на самостојна
консултативна дејност, како и водење на
нормално раѓање, но во Бугарија овие
самостојни активности не се регулирани со
закони.
Нашиот здравствен систем се откажува
од ресурсите кои ги има во лицето на академски
подготвената акушерка. Ова доведува до
недоволна грижа за бремените жени и
мајки, кои имаат потреба од консултации, од
поддршка и охрабрување – активности за кои
акушерката кај нас има компетенции и може
да ги исполни одговорно.
За таа цел, акушерката може и мора да
биде дел од иновативните форми на активно

партнерство со мајките и семејствата, за
следење на бременоста и одгледување
на здрави деца. Со соодветна обука и со
конкретни специфични активности на сите
нивоа, акушерката може да има решавачка
улога во зачувувањето на мајчинското и
детското здравје, како и во подобрување на
квалитетот на животот на овие жени.
Цел: Истражувањето има за цел да се
анализира семејно-консултативната дејност
на акушерката и да се предложи модел на
Акушерски центар за семејно советување
(AЦСК) адекватен на нивните потреби.
Материјал и методи: Истражувањето е
направено со сопствено креиран инструмент
– анонимна анкета спроведена на пет групи
испитаници:
Прва група – Пациенти (416),
хоспитализирани во родилното одделение на
МБАЛ „Св. Ана“ – Варна, СБАГАЛ – Варна,
МБАЛ – Шумен, Сливен, Русе;
Втора група – Стажанти (87) од
четврта година на насоката ,,Акушерка“
од МУ – Варна, Плевен и РУ – Русе и
Висока медицинска школа од Битола при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Македонија;
Трета група – Клиентки на СКЦ (73)
од градовите Шумен, Нови Пазар и Велики
Преслав;
Четврта група – Експерти (29)
предавачи од МУ – Варна, Пловдив, Плевен,
Русе, Софија, спроведувачи на специјалните
подготовки на студентите на насоката
„Акушерка“.

Сл. 2. Отворање на „Центар за семејно советување“
(експерти и стажанти)
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Сл. 3. Фактори кои би создале тешкотии
за создавање на АЦСС (експерти и стажанти)
За АЦСС да стане ралност, и двете
Петта група – професионалци (26), кои
работат во СКЦ – во градови Шумен, Нови групи испитаници предвидуваат дека ќе
има тешкотии кои треба да бидат надминати
Пазар и Велики Преслав;
Истражувањето е спроведено во текот (слика 3).
Како најзначаен фактор од тешкотиите
на периодот мај 2014 – април 2016 година.
за создавањето на АЦСС, стажантите го
посочија „непризнавањето на автономната
3. Резултати и дискусија:
активност на акушерките во давањето на
Направена е компаративна анализа на консултации на жената“ (75%), додека за
испитуваните групи за улогата на акушерката експертите најтешко ќе биде надминувањето
во процесот на семејно-консултативната на „застапеноста на традиционалните
дејност во однос на подобрувањето на убедувања за водечката улога на лекарот
женското здравје.
при консултација на жените со нормалната
Анализите на резултатите посочуваат бременост“ (44%).
Создавањето на Акушерскиот центар
на безрезервна доверба кон работата на
акушерката од петте групи испитаници. за семејно советување е иновативна форма
Најголема е довербата на пациентките на акушерска нега, поврзана со развојот на
(98.8%) и клиентките (90,4%), кои се консултативната дејност како промотивнодиректни корисници на услугите дадени профилактички метод, во однос на прашањата
од акушерката, како заштита за време на за бременост и безгрижно мајчинство,
бременост, раѓање, постродилниот период поддршка при решавањето на медицинскосоцијални и психолошки проблеми во
или за одгледување на детето (сл. 1).
Убедувањето и подготвеноста на семејствата од маргинализираните групи
експертите и стажантите да реализираат – невработени, социјално загрозени,
автономна акушерска дејност, јасно е здравствено неосигурани, лица со намалена
изразена преку нивното мислење дека во социјална адаптација и др. (слика 4).
Бугарија АЦСС може да биде реалност.
Акушерскиот центар за семејно
Убедени се во тоа и двете групи, и стажанти советување ќе биде раководен од акушерка
со минимален работен стаж од 5 години и со
(75,58%) и експерти (66.67%) (слика 2).
образовен степен „магистер по Менаџмент
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на здравствена нега“. Тимот ќе се состои
• Консултација со психолог –
од акушерка, медицинска сестра, социјален
создавање
на
поддржувачка
работник и психолог.
атмосфера во семејството и
Структура на АЦСС
развивање
на
родителскиот
Пристап до услугите
капацитет;
психопрофилактика
Обезбедувањето на услугите ќе се
на бремената жена; превенција на
остварува врз основа на правила и процедури:
пред и по родилната депресија кај
– Корисниците ќе бидат доброволно
родителите и градење на врската
вклучувани
според
воспоставени
мајка – бебе.
критериуми.
• Социјално-правна конултација – во
– Корисници на услугата ќе бидат
однос на правата на пациентите,
жени и семејства со изразен медицинскопристапот до здравствениот систем,
социјален ризик и/или оние кои се дел од
информирање
за
финансиска
маргинализирана група.
поддршка според Законот за
– Потенцијалните корисници ќе бидат
семејство, правна заштита поврзана
насочувани до Центарот, од семејните
со мајчинството.
лекари, педијатрите, акушер гинеколозите,
Контролни органи
здравствените медијатори, Директоратот
Дејноста на АЦСС треба да биде јавно
за социјална помош, ОЗД, давателите на презентирана и контролирана. Контролни
социјални услуги, СКЦ и други структури кои функции може да имаат:
обезбедуваат услуги за децата и семејствата
– Министерството за здравство
во заедницата.
– Општината – Управа за социјална
политика и здравство, Директорат за
Целни групи
образование, наука и култура, Управа за
• етнички малцинства
економија, Општински имот и европските
програми
• сиромашни семејства
– Јавен совет
• лица без работа
– БАПЗГ
• жени со хендикеп
Корист од отворање на АЦСС:
• самохрани родители – недоволна
1. Се предлага иновативен модел за
поддржани од семејството
• бремени во тинајџерска возраст – обезбедување на автономна акушерска нега
млади родители
преку автономна обука и консултативна
• многудетни семејства со три или дејност (АЦСС) со потенцијал за следново:
повеќе деца
– Акушерска семејно-консултативна
• жени бегалци, вклучувајќи ги и помош на голем број жени – бремени и
непридружуваните малолетници, родилки од маргинализираните групи, кои
неполнолетните бремени жени и во овој период се надвор од здравствениот
мајки со деца
систем.
• жени, жртва на насилство
– Зголемување на здравствената култура
Активности на АЦСС
на маргинализираните групи за нормална
со
акушерка бременост, родителство и одгледување на
• Консултација
–
поврзана
со
бременоста, децата.
подготовка за раѓањето и грижа за
– Намалување на здравствените
новороденчето.
нееднаквости на бремените жени и мајки
со
акушерка/ на мали деца и олеснување на еднаквиот
• Консултација
медицинска сестра во периодот по пристап до здравствени услуги.
раѓањето и периодот на ран детски
– Подигнување на престижот на
развој – следење на состојбата на акушерската професија.
родилката, грижа за новороденчето
2. Моделот на АЦСС може да има
и невропсихолошкиот развој.
економска ефикасност и со помал трошок
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Слика 4. Модел на Акушерски центар за семејно советување
може да се гарантира опфат на здравствено медицинска сестра, акушерка и болничар /
Социјална медицина, XI, 2003, №3, s. 40-41.
неосигураните бремени жени.
2. Георгиев, Стојан. Ефектите на
семејството консултирани / Семејството како
Заклучоци:
1. Отворањето на Акушерски семејно- вредност во глобалниот свет. – С., 2011, стр.
консултативен центар како структурна 61-69.
3. Димитрова, В. Новите задачи и
единица на општината, може да биде
мобилизирачки фактор и предизвик за функции на акушерката во вонболничката
помош. Здравнигрижи 2012 №2, стр. 19-22.
современата акушерска фела во Бугарија.
4. Доклад Регулација и организација на
2. Недостатокот на јасно законодавство,
кое на акушерките би им дало право да акушерската дејност во Бугарија – анализа
склучуваат договори со фондовите за на бариерите предспазването на правата на
здравствено осигурување, ја ограничува жените. Алианса на българските акушерки,
можноста да се отвораат самостојни по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на
ЕИП 2009-2014.
акушерски центри.
5.Тончева, С. и др. Нагласи и готовност
3. Во лицето на академски образуваната
акушерка, здравствениот систем на Бугарија на акушерките да изпълняват автономна
има сериозен ресурс, кој може да биде дейност. Здравнигрижи, 2012, №1, с. 9–16.
6. Health 2020: A European policy
насочен
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УСПЕШНИ МОБИЛНОСТИ ВО АКАДЕМСКАТА
2016/2017 ГОДИНА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+
НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, БИТОЛА

4. Рената Донева (акушерка) – оствари 6
месеци практична настава на Медицинскиот
универзитет во Пловдив, Бугарија
Во период од два месеца, мобилност на
ВМШ оствари студентката акушерка Златина
Крстева од Медицински универзитет во
Варна, Бугарија.
Успешната меѓународна соработка се
развива на големо задоволство на наставниот
кадар и студентите на Високата медицинска
школа. Се надеваме дека во академската
2017/2018 година ќе имаме уште поплодна
соработка со поголем број испратени и
примени студенти во нашата институција.

Во академската 2016/2017 година
преку програмата ЕРАЗМУС+, Високата
медицинска школа од Битола оствари
најголем број мобилности од постоењето на
оваа програма на ВМШ. Школата испрати на
мобилност 12 студенти во Бугарија, Турција
и Италија.
Студентите медицински сестри и
акушерки остварија мобилност од 16 месеци,
и тоа:
1. Дилеек Алимоска
(сестра) –
оствари 5-месечна академска мобилност на
Универзитетот Киркларели, Турција
2. Ангела Магловска (сестра) – оствари
2 месеци практична настава на Медицинскиот
универзитет во Варна, Бугарија
3. Ристе Филипов (брат) – оствари 3
месеци практична настава на Медицинскиот
универзитет во Пловдив, Бугарија

виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска
ЕРАЗМУС+ координатор за ВМШ
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EВРОПСКА СЕСТРИНСКА МРЕЖА (ЕНМ)
Студентска размена на Високата медицинска школа,
Битола за 2016/2017
„Искуството од студентската Голабоска престојуваше две недели во
размена во Мадрид е нешто што ќе Мадрид, Шпанија, од 1 до 12 мај 2017.
го паметам цел живот како уникатно
Во
продолжение
се
нејзините
искуство, кое мами насмевка на лицето“. впечатоци:
– Оваа размена во Мадрид, Шпанија
Во рамките на студентската размена која преку Европската сестринска мрежа, за
се реализира преку Европската сестринска мене беше еден вид предизвик и авантура.
мрежа, чија единствена членка од Република Таа размена ми помогна да откријам некои
Македонија е Високата медицинска школа способности кои не знаев дека сум ги
од Битола, оваа година студентката Марија поседувала.
Морам да признаам, дека во почетокот
бев скептична и кон сето тоа гледав со доза
на страв и неизвесност. Но откако стигнав
таму, сета таа несигурност исчезна, бидејќи
имав чувство дека сум дома.
Градот е прекрасен и топол и во него
се чуствував среќна, и иако бев сама во ниту
еден момент не се чуствував осамено. Првите
неколку дена немав активности поврзани со
Факултетот, па имав можност поблиску да
се запознаам со градот, или барем со некои
делови од него, и најискрено... не може да се
опише со зборови колку е Мадрид прекрасен
и неопислив. Јас лично не сум љубител на
историјата и приказните поврзани со неа, но
историјата на Шпанија и на градот Мадрид,
од почетоците со монархијата и кралот
Чарлс I, сè до сегашниот крал Фелипе VI,
ја засакав. Изгледот на кралската палата
ти го одзема здивот, уникатна е, како да се
втиснале духот и енергијата на секој крал
и неговото владеење на неа. Народот во
Шпанија е топол, гостопримлив, позитивен,
комуникативен ...
Универзитетот Francisco De Vitoria –
Madrid, е универзитет во којшто го стекнуваш
сето она знаење кое ти е потребно, стекнуваш
искуства кои се паметат долго. Мојата пракса
се одвиваше во болницата „Hospital del
Sureste“, којашто е оддалечена од центарот
30

на градот, и иако секој ден патував 2 часа со
метро, за да стигнам до болницата, секоја
минута помината таму вредеше. За само 6
дена пракса, научив многу. Професионалците
со кои се сретнав на болничките оддели,
се всушност професионалци коишто
инспирираат, посакуваш да си дел од тој тим,
и некако го имав тоа чувство дека вистински
припаѓам таму, поради нивната достапност
и љубезност. Иако бев таму краток период,
ми беше дозволено практично да го работам
сето она што една медицинска сестра може
да го прави, да комуницирам со пациентите,
да се грижам за нив, да ја спроведувам
здравствената нега за нив и да присуствувам
на секаков вид операции. Добив знаење кое
знам дека ќе ми помогне многу во иднина, а
стекнав и пријателства кои верувам дека ќе
траат.
Искуството во Мадрид е нешто што ќе
се памети цел живот како уникатно искуство,
на кое кога ќе се присетиш имаш насмевка на
лицето.
Марија Голабоска
студент на Општа насока при Висока
медицинска школа, Битола
проф. д-р Изабела Филов
координатор на Високата медицинска
школа, Битола за ЕНМ
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Натпревар по ораторство

УКЛО ТРИВИУМ

Нејзиниот говор Ви го претставуваме
во целост.

Натпреварот по ораторство УКЛО
ТРИВИУМ се одржа на 24 април 2017
година на Педагошкиот факултет на тема
„Јас сум студент. Имам право на избор
за Европската Унија!“ Претставник на
натпреварот од Високата медицинска
школа беше студентката по сестринство,
Ана Мојсовска, под менторство на
виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска.

ЈАС СУМ СТУДЕНТ.
ИМАМ ПРАВО НА ИЗБОР ЗА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Студент – колку тоа гордо звучи!
Правото на образование и правото на избор се
двете најважни права на секој човек, на секој
студент! Живеам во време кога наставните и
студиските програми се менуваат со брзина
на светлината. Капитализмот во којшто
денес живееме го претвори образованието
во средство за акумулирање на капитал. Во
минатото, да се запишеш на факултет и да
бидеш студент беше желба и гордост на секој
млад, прогресивен човек, а денес над 90%
средношколци се запишуваат на факултети
што наплаќаат огромни такси за студирање
примајќи ги сите кандидати, без никаков
систем на нивно валоризирање. Квалитетот
на високото образование е целосно намален,
за да може секој платежно способен
кандидат да ја добие дипломата и да биде
дел од суровиот образовно капиталистички
натпревар помеѓу факултетите.
Со запишувањето на факултет ние
започнуваме да се оформуваме како идни
граѓани и лидери во нашето општество Но, за
жал, едукацијата на една млада личност не се
темели само на педесетина прашања научени
напамет, што денес се доволни да се положи
конкретен испит, а потоа исчезнуваат и ги
снемува од нашата свест. Знаењето е сведено
на апсолутна нула! Во нашата држава
студентите немаат слободен и целосен
пристап до места во студентските домови
кои се добиваат по однапред организиран
систем на нелегален финансиски натпревар.
Сè уште постојат во наводници митолошки
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за да го прошириме нашиот хоризонт и да
согледаме дека и ние сме исто така вредни и
важни како и студентите од Европа. Сакам да
се усовршиме во нашите дисциплини, за во
иднина да бидеме вредни и полезни граѓани
на нашата држава.
Јас сум студент и имам право на избор.
Мојот избор е Европската Унија! Но Европска
Унија воспоставена овде кај нас. Со европски
принципи, закони и правила што би владееле
во нашето општество за сите. Општество
поставено врз здрави основи, одржувано
со системот на правото и потхранувано со
плодовите на образованието. Јас сум студент,
и сакам овој мој млад живот да го втемелам
во создавањето на европска Македонија,
солидарна Македонија, хумана Македонија.
Мојата Македонија.

професори, до кои многу тешко се стигнува.
Сè уште правата за слобода на говор и
критичко мислење на студентот, во рамките
на високообразовните институции не се
целосно дозволени. Проблемите на нашето
општество во целина се пресликуваат врз
нашето образование. Цензурата е насекаде.
Разочараноста на младата индивидуа е сè
поприсутна и поочигледна. Многу мои
состуденти емигрирале не гледајќи иднина во
нашето образование и во нашето општество.
Незнаењето како да се задржат младите луѓе
дома е убиствено за нашата држава.
Јас не сакам да емигрирам. Јас сакам да
ги почувствувам принципите на Европската
Унија имплементирани во нашето општество.
Сакам образование засновано само и
единствено врз висок квалитет и знање и
слобода на избор и право на говор и право на
интелектуален развој. Сакам да се промени
нашата колективна свест! Сакам по примерот
на европските принципи да работиме за
подобрување како на економскиот статус
на нашиот граѓанин така и на целокупниот
статус на нашиот студент. Сакам максимално
да ги користиме ЕРАЗМУС + програмите,

виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА НЕДЕЛА НА
СЕСТРИНСТВОТО

– ПОВОД ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ КОЕ
ЌЕ СЕ БОРИ ЗА ВИСТИНСКИТЕ ВРЕДНОСТИ И
ФОРМИРАЊЕ НА КОМОРА

Деновите од 5. до 12. мај се период
кога на сите медицински сестри во светот
им се оддава почит за нивните неверојатни
клинички способности, за несебичната нега
на пациентите, за соработката со нивните
семејства и за севкупниот придонес во
опшеството. Чевствувањето започнува од 5.
мај, Светскиот ден на акушерките, па сè до
12-ти мај, Денот на медицинските сестри,
кога е родена и основоположничката на
професионалното сестринство – Флоренс

Најтингел, позната и како „Дамата со
светилка“.
Ова е период кога сестрите добиваат
посебна афирмација за нивните интервенции
во сестринскиот профил, бидејќи и покрај
тоа што секојдневно постојат голем број
хумани активности кои ја одбележуваат
оваа професија, во овој период, тие имаат
можност да дадат акцент и на сите тековни
проблеми, цели и стратегии.
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во здравствената политика. Па така,
очекувам да бидеме дел од сестринската
клиничка пракса и да бидеме вклучени
во образовниот процес. Очекувам да го
направиме централниот регистар на сестри,
ние да ги лиценцираме и релиценцираме
сестрите, да се препознаеме во колективните
договори онака како што заслужуваме за да
може систематизациите во здравствените
организации да нè предвидат онака како
што треба, по профили и по специјалности.
Очекувам да бидеме препознаени по степен
на образование, бидејќи сестрите сега се
образуваат на прв, втор и трет циклус на
студии. Исто така, мора да добиеме посебни
коефициенти за признавање на нашата
професија. Нашето Здружение во моментов
ги има отворено своите врати за сите кои
сакаат да пристапат и да ни ја дадат својата
поддршка. Сестрите од целата Република
веќе масовно се приклучуваат знаејќи ја
нашата заедничка цел и тековните потреби.
Многу наскоро е планиран и еден заеднички
симпозиум на кој повторно заеднички, ќе
го оформиме нашиот став и ќе побараме
овластување за планираната комора.

На 12. мај во големата киносала на ЈЗУ
ГОБ „8. Септември“ се случи централната
манифестација на која присуствуваа голем
број сестринства од целата Република, како
и голем број лекари, професори, членови на
МПЦ и Католичката црква, преставници од
Министерството за одбрана и МВР, Советот
на Град Скопје, Црвениот крст, претставници
од медиумите...
Главно
обележје
на
настанот
беше промоцијата на Здружението на
медицински сестри, техничари и акушерки –
ЗА НАС, за кое излагање имаше иницијаторот
и основачот на Здружението, м-р Горданка
Бешлиовска, која воедно е и главна сестра во
ЈЗУ ГОБ „8. Септември“ во Скопје.
– Целта на формирањето на едно вакво
Здружение ни е јасна. Потребно е да бидат
решени многу проблеми од сестринскот
профил. Ние мора да најдеме начин и сили за
да си помогнеме самите себеси и да покажеме
сите заедно една единственост. Има голем
број проблеми кои со формирањето на
Здружението, а подоцна и на комората се
надеваме дека ќе бидат решени. Со тоа
што комората ќе функционира како правен
субјект, ние директно ќе бидеме вклучени
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Главната интенција на Здружението
е конечно во Р. Македонија да се
вреднуваат вистинските вредности на
сестринството со една единствена цел,
сплотување на сите здруженија во една
комора, која ќе биде правен субјект, ќе
ги застапува правата и должностите на
сестринската професија и ќе ги имплементира
во здравствената политика.
Во текот на манифестацијата, свое
обраќање по повод Денот на сестринството
имаа и директорот на ЈЗУ ГОБ „8-ми
Септември“, проф. д-р Сашо Стојчев, дипл.
акушерка, Милица Беслич, поетесата Анита
Бошковска и големиот хуманист и спортист,
Миле Стојкоски (Здружение на инвалиди
на РМ) изразувајќи ја големата поддршка за
настанот и новооформеното здружение.

Одбележувањето на Денот на сестрите
беше збогатено и со неколку музички настапи
на Марјан Коцев и дел од учесниците на
„Златно славејче“.
– Ние медицинските сестри не сме
ангели, но сме сигурно втората најубава
работа по ангелите – е слоганот на ЗМСТА
– ЗА НАС, со кој се покануваат сите
медицински сестри, техничари и акушерки
од РМ, како и останати добронамерници
да пристапат кон Здружението и да ја дадат
својата поддршка.
Даниел Стојмановски
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