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ПРЕДГОВОР

Тончева, во врска со практичните пристапи
за одржување на квалитетот на клиничката
пракса на студентите на студиската програма
– медицинска сестра, со четиригодишно
академско образование.
Од останатите содржини ги истакнувам
интервјуто со главнаат медицинска сестра
на Болницата Аџибадем Систина во Скопје,
извештај од прославата на јубилејот на
одделението за Физикална медицина и
рехабилитација во Клиничкаат болница
во Битола, неколку стручни трудови на
медицински сестри и сеќавање на една од
најдобрите медицински сестри во Битола,
Радмила Манели Милуновиќ.
Почитувани читатели, се надевам
дека новиот број на списанието ќе го
задржи вашето внимание и ќе Ве поттикне
активно да се вкучите во содржините на
некои од наредните изданија. Редакцискиот
состав секогаш е спремен за соработка со
Вас, постојано очекувајќи Ваше активно
вклучување со свои прилози во содржините
на списанието.

Почитувани читаели, уредувачкиот
одбор
на
списанието
Македонско
сестринство, го одобри печатењето на новиот
број, кој како и претходните донесува нови и
интересни содржини.
На почетокот, заслужено внимание
му припаќа на извештајот за малиот, но
мошне значаен јубилеј, пет години од
основањето на Фондацијата ʺД-р.Котевскиʺ
и издавањето на петтиот број на списанието
ʺМакедонско сестринствоʺ. Исто така, списанието донесува значајна информација за
состанокот одржан на 13-ти декември во
Вип Арената на спортскиот центар „Борис
Трајковски“ во Скопје, на тема „Видиците
на нашата професија преточени во закон и
комора“, кој е една од повеќето активности
во врска со донесувањето на законот за
сестринство и основање на комора за
здравствените работници со средно, вишо и
високо образование.
Уште една значајна информација
е содржана во овој број на списанието.
Станува збор за искуствата на Медицинскиот
универзитет "Проф. д-р П. Стојанов" - Варна,
Бугарија, кои ги пренесува проф. д-р Соња

проф. д-р. Домника Рајчановска
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ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈОТ НА ФОНДАЦИЈАТА
,,Д-Р ДИМИТАР КОТЕВСКИ“
И ПЕТТИОТ БРОЈ НА СПИСАНИЕТО
,,МАКЕДОНСКО СЕСТРИНСТВО“

‒ Финансирањена собири за стручно
усовршување на млад медицински кадар,
самостојно или во организација со здравствени организации.
‒ Финансирање и давање сугестии
за печатење на книги или списанија од
популарната медицина (Црвен крст, здруженија на здравствени работници).
‒ Организирање на изложби на
здравствените работници со здравствена
тематика за популаризација и за инфорирање
на населението.
‒ Издавање периодично списание во
изданиена Високата медицинска школа во
Битола и Здружението на медицински сестри
,,Македонско сестринство“.

Фондацијата „д-р Димитар Котевски“
неодамна прослави 5 години од своето
постоење. Пред пет години, на предлог
и иницијатива на д-р Димитар Котевски,
формирана е фондацијата ,,д-р Димитар
Котевски“ ‒ Битола. Фондацијата е формирана со цел поттикнување на студентите
од Високата медицинска школа во Битола,
за поголем степен на ангажираност во
совладување на наставните програми, како
и стимулирање на медицинските сестри. Во
начело, Фондацијата се раководи по следните
точки:
‒ Унапредување на здравствената
заштита и здравствената култура.
‒ Откривање и стимулирање на млад
здравствен кадар.
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сестра, од Високата медицинска школа во
Битола, а заедно со спомен-куќата ,,Мајка
Тереза“ од Скопје, и во консултација со
здравствените установи во Македонија,
секоја година промовираме најхумана
медицинска сестра, изјави примариус д-р
Димитар Котевски, основач на Фондацијата
„д-р Димитар Котевски“.
Пред пет години, на предлог на д-р
Димитар Котевски, Фондацијата ,,д‑р
Димитар Котевски“, во соработка со
Високата медицинска школа и Здружението
на медицински сестри – акушерки од
Битола, беше формирана редакција која го
подготви и издаде првиот број на списанието
,,Македонско сестринство“. Списанието е
интернационално, единствено во Македонија
и во него се застапени едукативни, стручни и
научни содржини.

‒ Организирање научни собири со
здравствена тематика.
‒ Поттикнување акции за истражувања
од народната медицина.
‒ Доделување на традиционална
награда и диплома на најуспешниот студент
на Високата медицинска школа од Битола
ина најхуманата медицинска сестра во Република Македонија.
‒ Соработка со сродни фондации и
организации од земјата и од странство.
Тоа е хуманитарна организација чија
мисија е да ја шири хуманоста помеѓу здравствениот персонал, лекарите и сестрите.
‒ На почеток почнавме со сестрите,
малку направивме едукација за подобро
и похумано однесување на сестрата кон
болните, бидејќи тој проблем како таков
постои. Сестрата е една од важните
карики во медицинската нега. Во овој
петгодишен период, Фондацијата презеде
повеќе активности кои на наше задоволство
се успешно реализирани. Периодично
наградуваме најдобра студентка, медицинска

‒ Сериозна работа е да се започне со
издавање на списание, но уште посериозна
работа е тоа да излегува во континуитет.
Јас сум главен и одговорен уредник на
списанието, а во уредувачкиот одбор се
вклучени и професорите од ВМШ. Во
овој број има извештаи на соработници од
Медицинскиот факултет од Варна, изјави
проф. д-р Домника Рајчановска, директор на
ВМШ и уредник на списанието „Македонско
сестринство“.
Бидејќи
Фондацијата
ја
шири
хуманоста помеѓу здравствените работници,
прашавме колку ја иматаа хуманост денес ?
5

Чествувањето на јубилејот беше
збогатен и со читање на истакнатите
македонски поети, Радован П. Цветковски и
Билјана Т. Димко
Посетителите коишто беа присутни на
одбележувањето на 5 - годишниот јубилеј на
Фондацијата, имаа можност да погледнат и
миниизложба од ликовниот уметник Панде
Петровски, поставена за оваа прилика.

‒ Хуманоста е една, таа е универзална.
Таа преформации доби, од еден социјален
По повод јубилејот,на промовирањето
систем преминавме на капиталистички на списанието во просториите на Високата
систем, каде е голема улогатана парите. Сите медицинска школа, за севкупен придонес
ние како луѓе, не сме имуни, подлегнуваме за излегувањето на списанието „Македонско
на парите. Често пати имаме афери за мито
и корупција. Порано во мое време беше
различно. Но верувам дека хуманоста
на крајот ќе победи, вели примариус д-р
Димитар Котевски.
Јубилејот беше искористен и за
промовирање на второто издание на
монографијата ,,д-р Димитар Котевски“, од
авторот Добре Тодоровски. Во монографијата
за д-р Димитар Котевски е опишан поголемиот
дел од неговиот животен пат. Според изјавата
на авторот, има материјал за уште една таква сестринство“, на првиот главен и одговорен
монографија, кога се работи за активностите уредник, проф. д-р Стојна Ристевска, тогашен
во кои учествувал д-р Котевски.
директор на Високата медицинска школа,
од страна на Фондацијата ,,д-р Димитар
Котевски“ ѝ беше доделена благодарница.
Весна Шеровска
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ДЕКЛАРАЦИЈА НА
УНИЈАТА НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ЗА ЗАКОН И КОМОРА

акушерки. За Здружението на медицински
сестри, техничари и акушерки „Флоренс
Најтингејл“ од Тетово говореше нивниот
претседател Наџије Фетаи; за Здружението
на медицински сестри, техничари и
акушерки „Славјанка Влахчева“ (Систина),
нивниот претседател Ирена Нечевска; за
Сојузот на медицински сестри, техничари,
акушерки и лаборанти од Гостивар,
односно од Здружението на медицински
сестри, техничари, акушерки и лаборанти
говореше претседателот Бесник Касани;
за Здружението на медицински сестри,
техничари, акушерки и лаборанти од Гостивар
говореше претседателот Ивица Билбиловски
и за Здружението на медицински сестри,
техничари, акушерки и лаборанти – Албанци
од Гостивар, говореше нивниот претседател
Џеват Салија.
Едногласни во нивните ставови, тие
го побараа законот за сестринство, како
и основање на комората за здравствените
работници со средно, више и високо образование.

Вредноста на здравствените работници
и нивната голема улога во здравствениот
систем ни е добро позната на сите. Затоа,
постоењето на комора е следниот чекор кон
кој се стремат стручните здруженија. Комора
која вистински ќе се грижи и ќе ги штити
нивните интереси е од особено значење за
нив, но и за корисниците на здравствените
услуги.
Токму затоа, на 13-ти декември во
Вип арената на Спортскиот центар „Борис
Трајковски“ во Скопје се одржа работилница,
односно голем состанок на тема „Видиците
на нашата професија преточени во закон и
комора“. На големиот настан присуствуваа
преку 2000 медицински лица, претседатели
на граѓански здруженија и поддржувачи на
залагањата на здравствените работници со
средно, више и високо образование.
Големиот настан својата поддршка ја
доби и од голем број државни функционери
кои поради тековните работни обврски не
успеаја да присуствуваат.
Состанокот започна со преставување на
т.н. Унија на здруженија, односно со говор на
претставници на Здружението на медицински
сестри, техничари, стоматолошки сестри и

‒ По долги години ние медицинските
сестри, стоматолошките сестри, технича7

сме родени ангели без крилја. Но кога
стануваме медицински сестри ни растат
крилјата. Ние можеби не сме ангели, но
сме втората најубава работа по ангелите, –
изјави претседателот на ЗМСТА – ЗА НАС
и Координаторот на Унијата на здруженија,
сестра Гордана Бешлиовска.
Целиот настан својата кулминација ја
доби при потпишувањето на декларацијата
на сите седум здруженија со која ќе
побараат од надлежните да им се овозможи
формирање на комора.
По
завршувањето
на
големиот
состанок во СЦ „Борис Трајковски“, кој се
одржа во месец декември, активностите
на ЗМСТА – ЗА НАС се движат во насока
на здравствените работници кои работат
во приватните здравствени установи и кај
концесионерите во амбулантите.
Разговорите со синдикатите се
одвиваат во насока на преземање конкретни
чекори за водење сметка за Законот за ПЗУ
од 2005-та година, во кој како исклучително
важна постапка за здравствениот работник
се посочува обезбедениот работен однос и
по завршувањето на договорот со одредена
приватна здравствена установа.

рите, акушерките и лаборантите од цела
Македонија се сплотивме во Унија и во седум
здруженија во кои сме членови. Главната цел
е вака сплотени да успееме да го добиеме
законот за здравствените работници, кој
треба да го уреди нашето здружување во
комора. Комората, пак, е правен субјект која
треба да ги постави основните начела по
закон и по пропис, но и да ги штити нашите
права, односно комората е неминовна за да
нè имплементира во здравствената политика.
Многу прашања и проблеми ќе се решат
доколку го добиеме законот како основа, а
законот да ни ја предвиди комората. Многу
ни значи поддршката од Лекарската комора
бидејќи оваа работа е тимска и ние сме сите
исто стручни и професионално зависни.
Сето ова ќе придонесе за подобрување на
целокупната состојба со нашиот профил,
а најмногу за зголемување на довербата
кај пациентите. На наше задоволство, од
сите страни имаме поддршка и соработка
на која ѝ се радуваме и веруваме дека ќе
успееме бидејќи ние, медицинските сестри,

Воедно од Здружението апелираат на
уште поголема сплотеност и индивидуална
активност во однос на предлагање на
решенија за подобрување на работните
услови.
Подготвил
Даниел Стојмановски
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ПРАКТИЧНИ ПРИСТАПИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА
КВАЛИТЕТОТ НА КЛИНИЧКАТА ПРАКСА НА
СТУДЕНТИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ СО ЧЕТИРИГОДИШНО
АКАДЕМСКО ОБРАЗОВАНИЕ
PRACTICAL APPROACHES TO MAINTAINING THE QUALITY OF
CLINICAL TRAINING OF NURSING STUDENTS - BACHELOR’S
DEGREE
(Искуство на Медицинскиот универзитет
„проф. д-р П. Стојанов“– Варна, Бугарија)

(The experience of the Medical University
of Varna, Bulgaria)

Институција: Медицински универзитет
„проф. д-р П. Стојанов“– Варна, подружница
Шумен, Оддел за здравство, Бугарија
Резиме: Клиничката обука е важен
и суштински дел од целосната обука која
формира
професионални
компетенции
и специфично однесување, ги гради
вредностите и моралот на професионалците.
Во оваа смисла, тоа е исклучително важен
дел од обуката на медицинските сестри и
е голем предизвик за сите кои учествуваат
во процесот – професори, наставници,
раководствата на наставни бази за пракса
(НБП) и Универзитетот. Менторството е
традиционално применет метод во основната
обука за медицински сестри. За изградба
на правилен пристап при изборот, обуката,
и одржување на квалитетот на клиничката
наставна пракса, сметаме дека е важен развојот
и примената на процедура за спроведување
и развој на менторството при обука на
студентите од специјалноста„медицинска
сестра“ и развивање на теоретски и
практичен модел за негово спроведување.
Постапката е врска помеѓу образовната
институција (Универзитетот) и клиничката
образовно-практична база, при поставени
заемно прифатени критериуми. Опишано е
искуството на Медицинскиот универзитет од
Варна.
Клучни зборови: медицинска сестра,
ментор, здравствена заштита, клиничка
пракса.

Institution: Medical University of Varna
“Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Shumen
Affiliate, Department of Health Care, Bulgaria
Abstract: Clinical training is an important
and essential part of the overall training, which
forms professional competencies and specific
behaviour, creates the values and morals of
professionals. In this sense, it is an extremely
important part of the training of nurses and it is
a great challenge for all involved in the process
– university teachers, mentors, the managers of
the practical training settings and the University.
Mentoring is a traditionally applied method in
primary nursing education. Considering the
development of the right approach in selection,
training and maintenance of the quality of
clinical training, we designed and implemented
a Procedure for Acceptance and Development
of Mentoring in the Training of Nursing
Students and a Theoretical and Practical Model
for its implementation. The procedure is the
collaboration between the University and the
organization of clinical practice setting based
on mutually accepted criteria. The experience
of the Medical University of Varna “Prof. Dr.
Paraskev Stoyanov” is presented here.
Key words: nurse, mentor, health care,
clinical practice
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Промените кои настанаа во последниве
години поттикнаа големи измени во барањата
на професионалната обука, адаптација и
имплементација на здравствените работници. Пристапувањето на Бугарија кон
Европската Унија го стави на дневен
ред синхронизирањето на националните
стандарди во сестринската професија со
европските.
Зголемените барања за контрола на
дејноста на медицинските сестри, особено
над нивната обука доведе до помисла дека
тие ја проценуваат можноста за воведување
на шеми и програми за нивен професионален
развој и усовршување. Во Бугарија, менторството во образованието за сестри не
е нормативно регулирано, за оваа работа
здравствените работници не се платени. На
менторството при обука на медицинските
сестри, кај нас се гледа како на морален и
професионален долг на дипломираниот,
докажан професионалец со авторитет,
специјалист во областа на здравствената
нега.
Според
Наредба
№1/08.02.2011
на Министерството за здравство за
професионалните активности кои медицинските сестри може да ги вршат во Дел II,
т.7, а, е запишано: „учество во практичната
обука на студентите и стажантите по
специјалности од
насока „здравствена
нега“. Во пракса, Уредбата најопшто го
третира проблемот. Затоа сметаме дека е
неопходно во нашата пракса да се применува
„менторска процедура“, која е воспоставена
од 2007 година.
Менторирањето,како
историски
докажана форма на континуитет на
професионални вредности, добива нова
карактеристика. Основата на нејзината
суштина е очекувањето дека може да се
постигне голем успех со поддршка и водство
на поискусниот колега.
Останува отворено прашањето за
пребарување на патишта и форми од
високообразовната институција (Универзитетот) за тоа како менторскиот процес да
биде управуван во правилна насока, за да
има вистински придонес за обуката и како

да се надмине формалниот пристап при
реализацијата.
Поголемиот дел од достапната
литература
која
го
третира
овој
проблем,содржи информации поврзани со
практичната основна обука на студентитите
со специјалност „медицинска сестра“, но
во последно време се обрнува внимание и
на практиките на вработените медицински
сестри. Иако правилата за контрола и обука на
студентите и квалификуваните медицински
сестри се исти, практично се покажува дека
се пројавуваат и разлики. Различни автори
нудат различни модели во праксата, но се
појави нејаснотија во однос на севкупната
концепција за раководство и раководна
функција на наставникот (менторот).
Традициите во обуката за медицински
сестри на Медицинскиот универзитет –
Варна налагаат да постои менторство како
метод на обука. Со цел подобрување на
квалитетот на академското образование на
медицинските сестри, се бараат патишта за
надминување на формалното остварување на
процесот на менторство. Во здравствените
установи во Варна има доволно акумулирана
критична маса (дипломирани магистри по
управување со здравствена нега), кои се
привлечени и етаблирани ментори. Сите
преддипломци во текот на преддипломскиот
стаж работат под контрола на ментор, при
што треба да е исполнет условот тие да се со
образовен степен магистер. Нашето искуство
покажува дека е важно да се применуваат
одредени критериуми при изборот на
менторите: раководно искуство не пократко
од 3 години, изразена желба да обучуваат
студенти, коректност, добри комуникациски
вештини, објективност, доброномерност и
стрпливост, проценка на главната сестра
официјално потврдена со писмо до катедрата.
Определувањето на ментори понекогаш е
неуспешно и тоа во случаите кога за ментори
се одредуваат медицински сестри без да се
почитуваат критериумите и кога се одбира
стихијно и формално.
Менторството е процес на ефективно
учење, преку давање на повратни информации
меѓу членовите на медицинскиот тим, со цел
зголемување на мотивацијата, вклученоста и
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познавањето на областите каде што е можен
и неопходен развој, во кој главни учесници
се менторот и обучуваниот.
Менторството е особено корисно при
практичната обука, бидејќи гради систем
од практични вештини и професионално
значајни способности кај студентите врз
основа на знаењата добиени од теоријата,
кои се прошируваат и продлабочуваат во
текот на практичната дејност.
Задачи на практичната обука, со
кои наставниците се запознаваат и ги
применуваат во реалната работна средина:
‒Утврдување на стекнатото знаење;
‒Воспоставување на врска помеѓу
теоријата и практиката;
‒Добивање почетни вештини и навики;
‒Анализа и проценка на ситуацијата;
‒Формирање навики за самостојно
решавање на практични задачи;
‒Формирање на квалитети на личноста,
потребни за тимска работа.

во обуката на медицинските сестри –
широкозастапена
клиничка
практична
обука во текот на 4- годишниот период на
студирање и зголемување на должината на
преддипломскиот стаж за специјалноста (VII
и VIII семестар).
Според нас Теоретскиот модел за
спроведување на менторство наложува
приложување на јасни правила, кои се
однесуваат на различните субјекти во
образовниот процес – студентот, менторот и
професорот.

Правила за создавање
на квалитетна организација
на практичната настава

за студентот

Теоретски и практичен модел за
ефективно менторство во образованието на
медицинските сестри
Теоретски модел
Добрата претходна подготовка за
прифаќање на студентите во наставнопрактичните бази (болница, вонболнички
установи, социјални установи и др.) е
важен предуслов за ефикасно одвивање
на практичната обука. Така се создаваат
оптимални услови за зацврстување и
збогатување на знаењето, вклучување
на студентите во работен тим и вршење
на дејност под контрола и надзор на
ментор.
Ефикасното
приспособување,
исто така, бара висок степен на синергија
помеѓу наставната база и Медицинскиот
универзитет, подигнување на критериумите и
севкупната одговорност. Новите предизвици
во нашата интеграција со европските
структури, предвидуваат сеопфатен приод
кон подготовката на нова генерација
здравствени работници. Појаснување на
проблемот и конципирање на параметрите
на менторство во сестринството, неговите
образовни и организациски аспекти, се
наметнуваат и поради настанатите промени

1. Јасно ги разбира целите на клиничката
практична обука.
2. Во контекст на клиничката работа,
студентот треба да се стреми кон постигнување на сè подобри резултати.
3. Да гради убеденост дека работните
ситуации
бараат
манифестација
и
комбинирање на човечки квалитети на
личноста, морал и професионални вештини
и способности.
4. Да го прифати учењето како
двонасочен процес на размена на знаење,
давање на повратни информации и да се
гледа себеси како дел од медицинскиот тим.
5. Во процесот на обуката студентот да
гради во себе чувство на одговорност.
за менторот
(во наставна база за пракса НПБ)
6. Раководството на НПБ да организира
квалитетна подготовка за прифаќање и
инклузија на студентите за спроведување на
клиничка пракса.
7. НПБ да развие систем за избор на
ментори.
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12.Универзитетот да ги подобрува
квалификациите на менторите нудејќи
разновидни форми за обука.
13. Универзитетот да развие практичен
водич за менторот и да спроведува соодветна
политика за објективна оценка на трудот на
менторот.

8. НПБ да формира координативен
центар за контрола на практичната обука.
Центарот да биде организиран во НПБ и во
неговиот состав членови да се раководителите
поЗдравствена нега и предавачите по
Сестрински грижи.
за наставникот (универзитетот)

Според наше мислење, Tеоретскиот

Универзитетот
да гипрашалници
подобрува квалификациите
на менторите
модел на менторство
треба да нудејќи
се фокусира
9.12.
Универзитетот
да развие

за
можностите
на за
НПБ
(единицата) за спро- на приемот на студентите во НПБ. Поради
разновидни
форми
обука.
специфичноста
различните
практични
ведување
на клиничка пракса
одредени
13. Универзитетот
да развиепопрактичен
водич
за менторот и дана
спроведува
соодветна
бази, соодветни алгоритми треба да се
критериуми за квалитет.
политика
објективна
оценка на трудот
10. заДа
го разгледаат
заеднона менторот.
со развијат за да ја одразат оваа специфичност.
болницата
за
раководството
на НПБ
интрументариумот
Според наше
мислење,
Tеоретскиот моделБидејќи
на менторство
треба дае сеосновна
фокусира база
на
за
одржување
на
квалитет
на
практичната
клиничко
образование,
каде
што
студентите
приемот на студентите во НПБ. Поради специфичноста на различните практични бази,
изведуваат околу 70% од преддипломскиот
обука.
соодветни
алгоритми требатреба
да седа
развијат
за да стаж,
ја одразат
оваа специфичност.
Бидејќида се
сметаме
дека е соодветно
11. Универзитетот
примени
„Алгоритам
за прием
ефикасно
на претстави
болницата ементорство
основна база(воспоставување
за клиничко образование,
каде што развиениот
студентите изведуваат
околу
на студент/стажант во болничка установа“.
менторска постапка).
70% од преддипломскиот стаж, сметаме дека е соодветно да се претстави развиениот

„Алгоритам за прием на студент/стажант во болничка установа“.
Алгоритам за прием на студентите во НПБ

1. Целосно претставување на болницата
• Историска референција
• Структура (оддели, специјалности, кадар)
• Информации за соодветното одделение каде што ќе се одвива стажот
2. Презентација на одделението каде што ќе се одвива стажот
• Име и специфичност на одделението
• Имиња на членовите на раководниот состав на одделението
• Име на менторот (информации во однос на стажирањето, образование итн.)
• Структура на одделението (број на кревети, персонал, искористеност)
• Предности, слабости, закани и можности
3. Основни цели на практичната обука и менторите (активности)
• Според спецификите на одделението
• Според патологијата (контингентот, третираната популација, просечната возраст на
пациентите, просечното времетраење на престојот, применетиот медицински стандард,
потврдените клинички патеки)
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4. Организација на работата на одделението
• Работен распоред на персоналот (на менторите)
• Дежурства
• Начини на функционирање на тимовите
• Распределба на активностите на одделението и конкретното работно место каде што се
спроведува стажирањето
5. Инструменти за одржување на квалитетот на практичната обука (за студентот и
менторот)
Помошни средства
• Алгоритми за извршени активности
• Протоколи за здравствена нега
• Технички формулари
Писмено документирање за стажот
• Дневник на стажантот
• Стажантска книшка со норми (заверени од менторот)
• Карта за присуство на стаж (заверена од менторот)
• Формулар за оценка на стажантот – медицинска сестра (се пополнува од страна на
менторот)
6. Координација на стажирањето
• Координативен центар
• Ментор
• Наставник
Алгоритмот ќе создаде добри можности за сите учесници во процесот:
• Ќе гарантира спроведување на практична обука со јасно дефинирани цели за

Алгоритмот ќе создаде добри можности практична обука. Несомнено, таквиот пристап
различните
субјекти.
за сите учесници
во процесот:
ќе го промени степенот на мотивација на
на објективни
критериуми за
на спроведување
•• Примена
Ќе гарантира
спроведување
наместото
студентите
за учествона
востажот.
работните процеси
практична
обука со
дефинирани
цели
и задоволството
од постигнатите резултати,
• Познавање
на јасно
алатките
за одржување
на квалитетот
на обуката.
како и својот придонес во практичната обука
за различните субјекти.
на ефективен
менторски процес.
•• Спроведување
Примена на објективни
критериуми
од страна на менторот.
за местото на спроведување на стажот.
Теоретскиот модел бара разјаснување
• Познавање на алатките за одржување на улогата и одговорностите на различните
на квалитетот на обуката.
субјекти во практичната обука. Во основа
•
Спроведување
на
ефективен постојат улоги на три субјекти: наставникот,
менторски процес.
стажантот и менторот.
Според наше мислење примената
Секој од субјектите има специфични
на Теоретскиот модел и Алгоритмот ќе се цели, кои треба да ги постигне во рамките
почеток на научно раководење на клиничката на процесот на практична обука (Слика 1)
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МЕДИЦИНСКИ

ЗДРАВСТВЕНА

УНИВЕРЗИТЕТ

УСТАНОВА

(наставник)
СТУДЕНТ

Постигање на целите на
специалноста и
универзитетот

Задоволство на болните

Задоволство на студентот
Постигање на личните цели

Подигање на имиџот на
здравствената установа

Слика 1. Субјекти во обуката и цели кои треба да се постигнат

Усвојувањето на менторството како
ефикасен метод во обуката на медицинските
сестри побарува набљудување и познавање
на способностите на студентот, за врз таа
основа, менторот да го вклучи студентот во
работните процеси. За таа цел, образовната
институција (Медицинскиот универзитет)
треба да одржува високо образовно ниво на
менторите, преку запознавање со новините
и перспективите, новата филозофија на
сестринството, претставување на учебната
документација (наставен план, програми),
актуелна литература, да одржува постојано
повратни информации за достигнувањата и
проблемите за кои менторот може да даде
информации.
Од теоретски аспект се дефинираат
функциите и одговорностите на различните
учесници (партнери) во менторскиот процес
(Слика 3)

Наставникот или професорот си поставува
и постигнува цели поврзани со развојот и
афирмацијата на специјалноста „медицинска
сестра“.
Студентот постигнува цели, кои се
специфични за специјалноста, но паралелно
со тоа постигнува лично формулирани цели
за постигнување и професионален раст.
Индиректно, студентот придонесува за
задоволството од дадената здравственанега
на пациентите.
Менторот
формулира
цели
за
постигнување на резултати за професионално
градење на студентот, постигнува специфични
цели за болницата кои се однесуваат на
издигнување на имиџот на здравствената
установа и на крајот ја зголемува својата
мотивација за спроведување на менторство.
Друг важен момент од дискусијата
на Теоретскиот модел е вклучувањето на
студентите во работни процеси (Слика 2).
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Вклучување на студентите во работните процеси

Поставување и реализирање
на задачите на студентите

Определување на нивото на
самостојност при исполнување на
поставената задача

Запознавање на студентите со
работното место
Мерење на резултатите за периодот
на обука

Слика 2. Вклучување на студентите во работните процеси

КООРДИНАТОР

Ментор

Раководство на НПБ
Гл. мед. сестра

Студент

Раководство на
МУПрофесор

ИНТЕГРАЦИЈА
Квалитет на
здравствената нега

Безбедни услови за
работа

Обука на работното
место

Слика 3. Функции и одговорности на различните учесници (партнери)
во процесот на менторство
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Oдговорности
и
различните партнери

функции

на

на обуката, ги проценува личните и
професионални квалитети и вештини на
студентот, го следи растот на студентот,
го следи развојот на специјалноста и го
познава инструментариумот за одржување
на квалитет на обуката.
Професорот – остварува врска меѓу
Универзитетот и НПБ (болницата), одржува
тесни партнерски односи со менторот, носи
одговорност за содржината на стажантската
пракса, бара можности за збогатување на
стажот, заедно со менторот спроведува
контрола и оценување на стажот во клиниката,
ја контролира работата со помошните
средстваи со писмената документација на
стажот.

Координаторот – тој е административен
кадар, има важна улога при приемот на
стажантите, за оценувањето на одделните
единици (клиники) за спроведување на стаж,
тој е одговорен за работата на менторите,
одржува врска со установата за обука, тој
е арбитер во случај на настанат спор меѓу
студентот и менторот или спор од друга
природа во НПБ.
Менторот – носи одговорност
за практичната дејност на студентот, го
вклучува во работните процеси, остварува контакти со професорот за целите





Здравствена
установа
Социјална
установа
Друга база

Медицински
универзитет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Договор за обука со базата /НПБ/
Дневник за следење и контрола
Книшка на стажантот
Формулар за оценка на стажантот
Карта за преддипломски стаж
Брошура со информации за НПБ/
клиника
7. Прашалник за можностите на базата
/НПБ/ за спроведување на клиничка
пракса/ преддипломски стаж

СТУДЕНТ

Слика 4. Средства за комуникација помеѓу наставната база и MУ
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Практичен модел

‒ Да ја олеснува комуникацијата меѓу
обучуваните и медицинскиот тим,
‒Да го прифати менторството доброволно.

Практичниот модел налага да се
разјаснат
средствата
(инструментите),
применети за врска меѓу наставно-практичната база (НПБ) и Медицинскиот
универзитет (Слика 4).
Шематски претставениот Практичен
модел се потпира на сопственото искуство при
спроведувањето во Медицински универзитет
во Варна. Инструментариумот е развиен од
Медицинскиот универзитет и го помага
активниот процес на менторство и одржување
на висок квалитет на практичната подготовка
на студентите од специјалноста „медицинска
сестра“, академски четиригодишни студии,
со стекнато звање „дипломиран“.

МУ Варна има развиен Систем за
селекција на ментори, кој е понуден на
наставно-практичните бази, и вклучува
основни критериуми:

Менторот треба:
1. Да е подготвен да соработува, но и
да умее да работи, да има став и желба да
комуницира и подготвува други луѓе;
2. Да е вклучен во системот за
континуирано усовршување и континуирана
обука каде што работи;
3. Да добива актуелна професионална
Со цел одржување на висок квалитет на обука, постојано да ја развива својата лична
практичната обука, МУ Варна има поставено и професионална компетентност;
јасни барања од менторот:
4. Да учествува во постојаното професионално усовршување на персоналот во
‒Да е докажан професионалец,
структурата во која работи;
‒Да ги ажурира и подобрува сопстве5. Да е лојален на установата,
ните знаења и вештини,
политиката на компанијата и корпоративната
‒Да гради кај себе вештини за култура;
безрезервно предавање на искуството и зна6. Да поседува минимални образовни
ењата,
квалификации – дипломиран и/или магистер
‒Да следи дали она што го предава, се по „Управување на здравствената нега“, спеусвојува од обучуваните,
цијалност „медицинска сестра“.
‒Постојано да го зголемува своето
лично искуство,
Заклучоци:
‒Да ги помага студентите да даваат
квалитетна здравствена нега,
‒ Менторството го подобрува нивото
‒Да ги запознава студентите со на професионална обука.
специфичните особености и етичките аспек‒ Образовната институција (МУ Варна)
ти на здравствените професии,
и здравствените установи (специфични
‒Да го помага формирањето на вештини наставно-практични бази) градат политика
и навики за укажување на здравствена нега, за развој на партнерски односи и си
‒Да е способен да наметне специфично поставуваат заеднички цели при реализација
професионално однесување,
на менторството.
‒Да ги учи студентите да работат во
‒ Менторите и професорите играат
тим,
клучна улога во успехот на комплексната
‒Да изработи индивидуален пристап обука на здравствените професионалци,
кон секој обучуван, според неговите спо- како сврзувачки фактор помеѓу теоријата и
собности и компетенции,
праксата.
‒Да ги разработува проблемите во
Примената на менторство е европско
процесот на обуката, однесувањето и односот искуство, прифатено од Медицинскиот
на студентите со колегите,
универзитет во Варна при спроведување на
клиничката практична обука на студентите
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3. Соня Тончева, „Наставничество в
обучението на студентите от специалност
Управление на здравни грижи“ (опит на МУ
– Варна)
4. Соня Тончева, „Наставничествоефективен метод в обучението на медицински
сестри”, сп. „Здравни грижи“; бр.1;2008; 1217 с.
5. СЗО; „Стратегия за обученето на
медицински сестри и акушерки“; 2001
6. Андрюс М. & Уолис М.;1999; сп.
„Съвременно сестринство“, 29;201-207
7. Megginson P.;Clutterbuck P. Mentoring
in Acton. L. 1995
8. Chartered Insttute of Personel and
Development. Reflections//New Trends in
Training and Development 2004
9. CharteredInstitute of Personel and
Development. Training to Learing.L.2004
10. www.mapp bg com/ read.ph. 25.5.2008

од специјалноста „медицинска сестра“ со
звање
„дипломиран“. Менторството се
перципира како механизам за помош на
работното место на студентот од искусен
професионалец, кој истовремено ја врши
сопствената професионална дејност и
менторската функција и е поставено врз
основа на општото познавање и академската
теорија. Во таа смисла, уште на студентската
клупа, идните здравствени професионалци
ја забележуваат користа на менторството
како ефикасен метод на учење и градат
ставови, во идната професионална дејност
да учествуваат во организацијата во која
работат како ментори.
КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Митова М., „Методика на обучението
по практика в Медицинските колежи“, изд.
График консулт ООД, София 1998; 79-83с.
2. Нишева В., „Методика на обучението
по практика в Медицинските колежи“; изд.
Плевен 2001; 64-76 с.

Автор: Соња Тончева
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ВИДОВИ ПРЕВЕНТИВНИ УСЛУГИ
ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ И УЛОГАТА
НА ЛОКАЛНИТЕ ЦЕНТРИ
TYPES OF PREVENTIVE SERVICES FOR CHILDREN WITH SPECIAL
NEEDS AND THE ROLE OF LOCAL CENTERS

Вовед: Кои услуги се потребни?

(Институција:
Катедра
по
здравствена нега, филијала Шумен на
Медицинскиот универзитет „проф. д-р
Параскев Стојанов“ – Варна.)

1. Превенција
Социјалните
и
медицински
професионалци кои работат во мултидисциплинарни тимови во болниците,
може да им даваат консултации на мајките
кои се под ризик да ги напуштат децата во
институција. Дневните центри за нега може
да им помогнат на семејствата да се грижат
за своите деца додека родителите одат на
работа. Таквите центри, исто така, може да
обезбедат дополнителна храна, пристап до
бесплатна медицинска нега и едукативна
поддршка за деца кои се маргинализирани
во училиште и се во ризик да го напуштат
образовниот систем. Ова често пати претходи на влезот на детето во институција.
Центритеможе да им дадат консултации и на
децата и/или родителите или на семејствата
ако е потребно [1,2,4,5].
Услуги
за
семејно
планирање.
Социјалните и медицинските професионалци
може да ги поддржат мајките во нивниот
пристап до бесплатни услуги за планирање
на семејството и да се сигурни дека тие се
запознаени со методите за контрацепција.
Ова често е најдобриот метод за спречување
на несакана бременост.
Единици ,,Мајка и бебе“. Во случаите
на мајки во кризни ситуации и во ризик да ги
дадат своите деца во институции, единицата
„Мајка и бебе“ може да се покаже како
најсоодветна услуга.
Во таква единица, мајката може да
живее ограничен временски период со
детето или децата, додека социјалните ра-

Резиме: Секое дете кое е одвоено од
неговото биолошко семејство доживува
траума. Поради оваа причина е многу
подобро кога е можно и безбедно, да се
поддржат семејствата во грижата за децата.
Превентивните услуги, кога се управувани
правилно, не се скапи и, всушност, се
високоефективни. На социјалните и здравствените работници им е потребна обука за
превентивен пристап за да се земат предвид
сите достапни ресурси во заедницата.
Клучни зборови: превентивни услуги,
деца, посебни потреби, дневни центри
Summary: Each child separated from their
biological family is traumatized. For this reason,
it is much better, when it is possible and safe, to
support families in the care for their children.
Prevention services, when managed properly,
are not costly and they are highly effective in
fact. Social and medical professionals need to
be trained to adopt a preventive approach to
take into account all the available resources in
the community
Keywords: preventive services, children,
special needs, day centers.
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ботници да ѝ помогнат да се подготви за
самостојно живеење. Мајката се стекнува со
родителски вештини и вештини за водење на
домаќинство, ѝ се помага да го заврши своето
образование и/или да започне со работа, а
се поддржува и во напорите да ги обнови
врските со семејството. Примерот погоре ја
покажува ефикасноста на единиците „Мајка
и бебе“. Се разбира, најдобро место за овие
услуги не е институцијата. Тие единици
треба да се во заедницата и на тој начин да ја
обезбедат колку што е можно, интеграцијата
на двојката мајка – дете во заедницата.
Освен тоа, засолнувањето на неколку мајки
со проблеми во институција може да претставува потенцијален ризик за другите
ранливи деца.
Примарна здравствена грижа. Посетите
на патронажните сестри од центрите за
мајчино и детско здравје во нивните домови
и матичните лекари може да дадат голема
поддршка на семејствата со мали деца во
нивниот пристап до соодветни услуги.
Социјалните и медицински професионалци
секогаш треба да се осигураат дека нивните
клиенти имаат избрано матичен лекар или се
водат во локални поликлиники, за да добиваат соодветна здравствена грижа [3].
Децентрализирано образование при
специјални потреби. Обезбедување на
едукација на децата со посебни потреби во
редовните училишта е исклучително важно
за да се намали зависноста од специјални
училишта – интернати [2].
Кризна интервенција. Треба да има
социјални и медицински професионалци да
интервенираат и да ги поддржат семејствата
за време на криза. За да им се помогне на
децата да останат во своите семејства, може
да се користат фондови за итна помош и
пакети за материјална поддршка. Понекогаш
материјалната поддршка може да го поддржи
семејството за време на криза, но тоа треба да
се користи само како привремена мерка и како
дел од пакетот за поддршка. Долгорочната
материјална поддршка создава зависност
и не секогаш му помага на семејството да
ги решава проблемите во иднина, што не
се однесува на материјалната поддршка на
која семејството има право, како семејни

надоместоци, надоместоци за деца за време
на престојот, загарантиран минимален
приход, а од неодамна и за дополнителна
поддршка на успешните случаи.
Ресурсни мрежи. Социјалните и медицински професионалци треба да создаваат
ресурсни мрежи на локално ниво, кои ги
вклучуваат сите локални партнери кои
може некако да помогнат при решавање на
проблемите на децата и семејствата во тешки
ситуации. Често одлуката за тешка ситуација
се состои од многу различни компоненти и
вклучува повеќе институции и услуги.
Услуги на итен прием. Кога детето треба
привремено да се извади од семејството, на
пример, во случај на ризик од значителна
штета или ако родителите се во тешка криза,
е неопходно да се искористи услугата итен
прием. Прием може да се обезбеди од итни
центри за сместување кои нудат семеен тип
на сместување за краток временски период.
Социјалните и медицински професионалци
треба да дејствуваат што е можно побрзо, за
да се врати детето во семејството или да му
се обезбеди долгорочно алтернативно сместување во семејство. Така, долгорочните
престои во институција може да се избегнат.
Замена во давањето на нега. Замената
при давање на нега, може да им помогне на
родителите на деца претежно со специјални
потреби или тешки проблеми во однесувањето,
да се грижат за нив долгорочно. Замената
при давање на нега помага да се избегне
ставањето во институција што обезбедува
привремен одмор од стресот и тешкотиите
што ја придружуваат континуираната грижа
за деца со тешки специјални потреби.
Советодавни услуги и групи за
поддршка на родител. Често пати семејствата и родителите се подложени на
исклучителен стрес како резултат на
грижата за децата со посебни потреби или
заради тоа што се самохрани родители и на
моменти им се чини дека повеќе не можат
да се справат со ситуацијата. Во овој случај,
искусен консултант може да им помогне
на родителите да го искажат својот стрес
и да најдат механизми за справување кои
не бараат сместување на нивните деца во
институција. Групите за поддршка може да
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Посвојување
Оваа мерка треба да се преземе
само откако ќе се направат сите обиди
за враќање на детето во биолошкото
или поширокото семејство. Поради оваа
причина, посвојувањата, најверојатно, ќе
бидат успешни кога постои лингвистички
и културен континуитет. Сместувањето на
децата во семејно опкружување подразбира
совпаѓање на потребите на детето и
посвоителите, што е вообичаена практика
2. Реинтеграција
Во случај на деца извадени од во посвојувањето во земјата. Спротивно на
нивните семејства и ставени во установи, тоа, меѓународните посвојувања работат посоцијалните служби треба да вложат напор, веќе на принципот на избор на дете кое ќе
кога е безбедно, можно и соодветно да ги ги задоволи потребите на родителите, а не
реинтегрираат децата во семејството. За ова потребите на детето, што не е секогаш во
може да е потребно да се обезбеди пакет на најдобар интерес на детето. Затоа треба да
се избегнуваат меѓународни посвојувања.
нега за детето и семејството. [1,2,4,5].
[1,2,4,5].
3. Сместување во поширокото семејство
5. Специјализирана институциКога детето не може да биде
одгледувано од биолошките родители, онална нега
За некои деца, не е можно да
следна најдобра опција може да биде
поширокото семејство. Така, детето одржува живеат во семејство и за нив е потребна
силна врска со своето семејство и траумата специјализирана институционална грижа.
на одвојување од биолошките родители е Ваква грижа може да се обезбеди во мали
помала. Овде, повторно треба внимателно семејни домови кои нудат семејна средина
да се преиспитаат одлуките за сместување додека одговараат на посебните потреби.
во семејство, особено во ситуации кога Децата кои поминале долго време во устадетето доживеало насилство во биолошкото нова често имаат проблеми во развојот или
семејство. Препораките за сместување проблеми во однесувањето. Некои деца
треба да се направат по консултации меѓу можеби ќе треба да поминат извесно време
искусни социјални работници и нивните во мал семеен дом како премин кон грижа во
семејство, додека за други можеби ќе треба
раководители. [1,2,4,5].
долгорочно сместување во институција.
Во секој случај каде што е потребна инсти4. Прифатни семејства
туционална грижа, ова треба да биде
последната алтернатива во земјата и треба
Прифатна грижа
Прифатната грижа е релативно нов да се обезбеди во специјално приспособени
феномен во многу земји, особено во оние мали семејни единици. [1,2,4,5].
од Источна Европа, а ставовите спрема неа
6. Терапевтски услуги
се разликуваат многу во различни земји.
Децата со посебни потреби, аутизам,
Сепак, видовите на згрижување потребни
за да се обезбедат реални алтернативи на проблеми во однесувањето, дефицит на внимание или деца кои преживеале насилство
институционалната грижа вклучуваат:
може да имаат потреба од терапевтска помош,
• итна прифатна нега;
• краткорочна до среднорочна прифатна насочена кон нивните специфични потреби.
Затоа, локалните власти треба да имаат на
нега;
располагање тимови од специјално обучени
• долгорочна прифатна нега;
терапевти, кои се на располагање да нудат
• специјализирана прифатна нега.
доведат до таков резултат и да го намалат
чувството на изолација што го имаат многу
семејства во тешка ситуација. Овие групи
може да помогнат во идентификување на
потребите и во лобирање за создавање на
услуги на локално ниво. Многу успешни
услуги за деца со посебни потреби или
тешки болести во многу земји се развиени од
страна на родителски групи. [1,2,4,5].
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поддршка не само на децата во системот на заштита но исто така и на деца кои живеат со
своите семејства во заедницата. Овие тимови мора да бидат флексибилни и мобилни за да
обезбедат услуги дури и во оддалечените рурални средини. Во многу европски земји сè
поддршка не само на децата во системот на Велики Преслав и Варна) во периодот март
уште недостига свест за тоа што е насилството, а во некои земји сексуалното насилство
заштита но исто така и на деца кои живеат со – април 2013 година.
семејства
Овие тимови
Користени се историски, статистички и
станасвоите
табу-тема.
[1, 2, во
4, заедницата.
5].
мора да бидат флексибилни и мобилни за да документарни методи.
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дневните
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Материјал
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е Дневниот
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прекуза сопствено
развиен
центар
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потреби
насилство
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[1,2,4,5].
0 до
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Домот за здравствена
и
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95 6експерти
во социјалната
сфера
социјалните работници од Одделението за социјална заштита за деца (ДЗСЗД) – Варна,
кои работат
напревентивни
детето од осумкои
населени
места (Добни
Чифлик, Волчи
одговорија
за потребите
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Значајна разлика беше најдена во однос на степенот на образование (р <0,05),
дипломираните експерти во однос на експертите со друг степен, не може да одговорат на

други населени места не се целосно запознати
со активностите на дневните центри во
другите градови (44,40%).
Го споредивме мислењето на експертите
од социјалната сфера кои работат во Одделот
за заштита на детето за тоа дали капацитетот
на Дневниот центар за деца со посебни
потреби од 0 до 6 год. при ДЗСЗД одговара на
потребите за таквите услуги според степенот
на образование (Слика 2).
Значајна разлика беше најдена во
однос на степенот на образование (р
<0,05), дипломираните експерти во однос
на експертите со друг степен, не може да
одговорат на прашањето, а поголемиот дел од
магистрите се на мислење дека капацитетот на
Дневниот центар не ги задоволува потребите
за таквите услуги.
Заклучоци: Искуството на дневните
центри при ДЗСЗД (Дом за медицинскосоцијална грижа за деца) град Варна и на
НВО (невладини организации), докажува
дека во долгиот процес на вадење на децата
со посебни потреби од институциите, родителите имаат потреба од различен тип на
услуги во семејното опкружување.
Оваа потреба, како и практиките во
некои земји каде се истакнува автономната
функција на медицинската сестра, нè водеа
кон формирање на идејата за Сестринска
служба за обезбедување на медицинскосоцијални нега по домовите.

кои биле оставени во породилни/педијатриски
оддели од своите родители за повеќе од 5
дена без последователен контакт од нивните
родители или роднини. Ова може да се искористи за следење на нивото на напуштање на
детето и на ефектот од спроведувањето на
новите законски процедури.
3. Образование за родители: Предлагаме
развој на модул за родителски вештини како
дел наставните програми на училиштата и
колеџите за репродуктивно здравје и едукација
за родителство.
4. Семејно планирање и семејни лекари:
Нерамномерната распределба на обезбедувањето на услуги од семејни лекари во
руралните средини може да ја ограничи
нивната улога при семејното планирање.
Неопходно е да се преиспита услугата од
семејните лекари во руралните области и да се
поттикнат лекарите да работат во руралните
области преку нудење на финансиски и/или
други стимулации.
Користена литература:
1. Годишен извештај за активностите
на Државната агенција за заштита на децата
2008www.sacp
2. Деинституционализација и трансформација на услуги за деца. Насоки за добри
практики
3. Методологија за условите и
процедурите за обезбедување на услугата
„Центар за мајчино и детско здравје“
4. Методологија на медицинскосоцијалната услуга рехабилитација на деца со
посебни потреби на локомоторниот апарат од
периферно или централно потекло со или без
ментални проблеми од 0 до 7 год. во дневен
центар при ДМСГД – Варна
5. Насоки за алтернативна грижа за
деца. Рамка на Обединетите нации.УНИЦЕФ
Бугарија
6. Цветкова, Т., Значење на семејната
средина при одгледување на децата со посебни
потреби од 0 до 6 години, Варна, 2015 година

Препораки:
1. За понатамошен развој на прифатната
нега: Прифатните семејства, кои може да
прифатат новороденче како итна мерка,
имаат потреба од посебна подготовка и
адекватни ресурси, вклучувајќи и повисок
финансиски надомест. Таквите специјализирани згрижувачки семејства може да
бидат подготвени за деца со посебни потреби
и хендикеп. Прифатната грижа може да е
поврзана со специјална обука за функционирање во улога, за родители кои имаат
проблеми, што може да го олесни нивното
повторно спојување со детето.
2. Понатамошен развој на националната
база на податоци: Се предлага националната
база на податоци да води регистар на сите деца

Автор:
д-р Тамара Цветкова
град Шумен 9705, ул.„Васил Априлов“ 63,
tamara1960@abv.bg
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ПРОЦЕСОТ НА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ЗА
БОЛНИ ОД ШИЗОФРЕНИЈА ВО ПРИМАРНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
За шизофренијата

‒Користење на објаснувачки модели на
болеста за пациентите од различни етнички
Шизофренија е ментално растројство, и културни средини.
кое се карактеризира со дезинтеграција на
‒Упатеност во културните и во
мислите и на емотивната реакција. Болеста етничките разлики во верувањата кои се
најчесто се манифестира со аудитивни однесуваат на биолошките, социјалните
халуцинации, параноидни или бизарни и на семејните влијанија на причините за
делузии или неповрзан говор и мислење, нарушување на психичката состојба.
придружени со значителна социјална и
‒Преговарачки вештини за работа со
професионална дисфункционалност. Во- семејството на пациентите со шизофренија.
обичаено, првите симптоми се јавуваат
‒Справување со конфликт и негово
во почетокот на младоста, и траат низ разрешување.
целиот живот кај 0.3–0.7% од популацијата.
Дијагнозата се поставува врз основа на
Примарна грижа и физичко здравје
набљудување на однесувањето и искуството
Семејните
доктори
и
другите
на пациентот. Генетиката, опкружувањето во здравствени професионалци од примарната
детството, биологијата на нервниот систем, грижа треба да го мониторираат соматското
психолошките и социјалните процеси се здравје на пациентите со шизофренија
важни фактори за појава на шизофренија; најмалку еднаш годишно. Особено треба да
некои лекови може да предизвикаат појава се фокусираат на проценката на ризикот за
на симптоми или нив да ги влошат. Луѓето кардиоваскуларна болест со оглед на тоа дека
болни од шизофренија, страдаат и од пацинетите со шизофренија имаат повисок
други коморбидни состојби, како што се ризик за кардиоваскуларни болести отколку
депресивното растројство и анксиозните општата популација.
растројства. Социјалните проблеми често ги
следат болните од шизофренија, а најчести
Психолошки интервенции
причини се долготрајна невработеност, сиро‒Започнување
на
когнитивномаштија или бездомништво.
бихевиорална терапија (КБТ) на сите
пациенти со шизофренија. Таа може да биде
Основни интервенции во процесот на започната или во текот на акутната фаза или
здравствена нега во примарната здравствена подоцна, и во интрахоспитални услови.
заштита кај болните од шизофренија
‒Вклучување на семејна терапија на
Здравствените професионалци кои сите семејства на пациенти со шизофренија,
работат со пациенти со шизофренија треба таа може да биде започната или во текот на
да се осигураат дека се компетентни во:
акутната фаза или подоцна.
‒Вештини за проценка на пациентот од
различни етнички и културни средини.
Фармаколошки интервенции
‒Објаснување на причините за шизоНа
пациентите
со
скоро
френија и опциите за третман.
дијагностицирана шизофренија им се
препишува орален или интрамускулен анти24

Сестрински дијагнози на кои може да
психотичен медикамент за што треба да
се обезбедат информации за предноста и се работи во ПЗЗ
несаканите ефекти за секој лек.
За да бидат постигнати целите за болните
од шизофренија, важно е медицинската
За пациентот со шизофренија, кој сестра да изработи индивидуализиран план за
добива здравствена заштита во примарното здравствена нега со инвидуални сестрински
здравство, треба да се земе предвид негово дијагнози. За луѓето болни од шизофренија
повторно упатување до секундарна здрав- можни се неограничен број на сестрински
дијагнози и интервенции. Во продолжение
ствена заштита ако постои:
се издвоени следниве:
• Слаб одговор на третманот
‒Променети процеси на мислење,
• Непридржување кон медикацијата
разбирање и размислување
• Несакани ефекти од медикаментите
‒Промена на сензорно-перцепторното
• Коморбидна злоупотреба на супстфукционирање
анции
• Ризик за себеси или за другите
‒Нарушена вербална комуникација
‒Намален степен на самодоверба и
Целите на здравствената нега за самопочит
‒Анксиозност и страв
пациенти со шизофренија се:
‒Социјална изолација
1. Промовирање и зајакнување на
‒Намалена можност за грижа за себе
интеракцијата помеѓу пациентот и неговата/
‒Промена во исхраната: намален или
нејзината околина
2. Зголемување на психолошката зголемен внес на храна
‒Променет однос со родителите
стабилност
‒Висок ризик за оштетување на
3. Обезбедување на заштита
4. Поттикнување и охрабрување на психомоторните активности
‒Визок ризик за насилство кон себе и
семејството и други релевантни лица да се
вклучат во активности кои промовираат кон другите
независност на пациентот и задоволство од
животот
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3. Нарушена вербална комуникација
Во продолжение, во кратки црти,
се обработени најважните аспекти на
Податоци врз основа на кои може да
сестринските дијагнози кои може да се
употребуваат во примарната здравствена се заклучи постоењето на оваа дијагноза
се: неможност за рационална вербализација
заштита за болен од шизофренија.
на вербалниот израз, неологизми („нови
1. Променети процеси на мислење, зборови“), асоцијално однесување, изгубен
вербален израз, ехолалија, ехопраксија,
разбирање и размислување
стереотипно однесување.
Сестрински интервенции може да
Оваа сестринска дијагноза може да се
постави ако медицинската сестра забележи бидат следниве:
‒Употреба на терапевтски вештини за
кај болниот дезинтеграција во процесот
на мислење и разбирање, психолошки комуникација, како што се парафразирање,
конфликти, нарушен сон и нарушено спиење, размислување и слично
‒Идентификација на симболичната
неправилно интерпретирање на околината
и неспособност за донесување на одлука, примитивна природа на говорот на пациентот
конфузија во однос на околниот свет.
4. Намалување на самодовербата
Сестрински интервенции кои се
можни да се применат за решавање на оваа
Податоците кои говорат во прилог на
сестринска дијагноза се:
оваа сестринска дијагноза се: вербализација
‒Тераписка комуникација
‒Правилен пристап кон болниот во на изрази на безвредност, негативни чувства
за себе, несоодветен развој на самодоверба,
процесот на сфаќање и размислување
‒Да се избегнуваат расправии и безнадежност, амбивалентност, аутизам,
чувства
за
себеси
дискусии во однос на составување на вознемирувачки
(обезличување и заблуди на контрола).
дезинтегрираните мислења и сфаќања
‒Да ги истакне разликите помеѓу Сестрински интервенции може да бидат
доживувањата на болниот и вистинската следниве:
‒Охрабување на пациентите да
слика на одредени ситуации
ги вербализираат своите чувства и да
‒Активно слушање
учествуваат во соодветни активности
‒Давање помош на пациентот за
2.
Промена
на
сензорнода разбере како негативните чувства ја
перцепторното фукционирање
намалуваат самодовербата
‒Разговор со пациентот за позитивните
Податоци кои говорат во прилог на
оваа сестринска дијагноза се: нарушување аспекти на неговата личност, како што се
на афективен план, нарушени односи спрема социјални вештини, вештини за тимска
околината, халуцинации, делузии, промена работа, обука и образование, таленти и
изглед
во психомоториката.
‒Поттикнување на пациентите да
Сестрински интервенции може да
имаат позитивно гледање на телото што
бидат следниве:
‒Воспоставување
доверлив придонесува за самодоверба
интерперсонален однос
5. Анксиозност и страв
‒Помош за опишување и споредба на
актуелните и минатите халуцинации
Оваа дијагноза може да биде
‒Да се обезбеди сигурно опкружување
препознаена кога ги има следните проблеми:
за пациентот
отсутен визуелен контакт, пациентот се
фокусира само на себе, има страв од губење
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на контрола, страв да не се повредат самите
себе или другите.
Сестрински интервенции кои може да
се искористат за решавање на оваа дијагноза
се следниве:
‒Воспоставување доверба со градење на внимателна врска исполнета со
обезбедување на поддршка
‒Идентификување на сите компоненти
и предизвикувачи поврзани со анксиозност и
страв
‒Проценка на интензитетот, фрекфенцијата и времетраењето на анксиозноста
и стравот
‒Едукација
на
пациентите
за
процедурите кои треба да се следат
‒Поттикнување на пациентот да ги
изрази своите чувства
‒Избегнување
на
површинска
поддршка, удобност и жалење
‒Докажување и поттикнување на
имплементација и користење на ефикасни
стратегии за да се справат со анксиозноста:
техники за релаксација и запирање на
нефункционалните мисли, длабоко дишење
и вежби за мускулна релаксација, работна
терапија (музичка терапија, уметничка терапија), медитација, вежби.

‒Воведување на пациентите во групи
за поддршка, вклучување во групна и
индивидуална психотерапија
‒Поттикнување на пациентот да
разменува искуства со други пациенти
себе

7. Намалена способност за грижа за

Оваа дијагноза може да се препознаае
врз основа на постоењето на неспособност
или тешкотии во областа на исхраната,
хигиената на телото, облекувањето, елиминирањето.
Сестрински интервенции може да
бидат следниве:
‒Дискусија за личниот изглед, изборот
на облеката и охрабрување во врска со облекувањето
‒Да се направи акционен план за
задоволување на потребите
‒Поттикнување на пациентите да
учествуваат во сите активности соодветни на
нивните способности
8. Промени во исхраната: намален
или зголемен внес на храна
Оваа дијагноза се забележува поради
делузии или халуцинации поврзани со внес
на храна, зголемен апетит како придружен
ефект на лековите, губење на тежината, зголемување на телесната тежина, инфекција на
усната шуплина, нефункционален режим на
исхрана.
Сестрински интервенции кои може да
се искористат за решавање на дијагнозата се:
‒Развивање на план за исхрана во
соработка со нутриционист
‒Обезбедување на мирна средина за
време на оброкот
‒Поттикнување на пациентите да
вршат орална хигиена пред и по оброците
‒Ако пациентот верува дека во неговата
храна има отров, да му се овозможи да ја
провери и да му се нуди храна во затворени
садови

6. Социјална изолација
Симптоми за оваа дијагноза се
следниве: тешкотии во создавањето односи
со други луѓе, решавање на проблемите со
гнев, непријателство и насилство, социјална
изолација и повлекување од општеството.
Сестрински интервенции на кои може
да се работи се:
‒Создавање
и
воспоставување
на кратки, концизни интеракции кои
овозможуваат комуникација исполнета со
заинтересираност, грижа и слично
‒Поттикнувањена пациентите да ги
изразат своите емоции
‒Идентификување
на
системите
за поддршка за пациентите, како што се
семејството, пријателите и соработниците
‒Проценка на семејните односи и
комуникацијата во семејството, обука за
препознавање на состојбата на пациентот
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10. Висок ризик од оштетување на
мобилноста во смисла на психомоторна
активност и агитација

9. Променети семејни односи
Оваа сестринска дијагноза може
да се постави ако постојат тешкотии во
односот со членовите на семејството и
неефективни процеси на донесување одлуки
во семејството.
Сестрински интервенции може да
бидат:
‒Утврдување на сегашното ниво на
функционирање на семејството и нивото на
функционирање пред појавата на болеста,
постоењето на вештини и способности за
решавање на проблеми, меѓучовечки односи,
надворешна поддршка, улоги, правила, граници и комуникација
‒Проценка на подготвеноста на
семејството за реинтегрирање на пациентот
во семејниот систем, како што е способноста
на семејството да ја користи помошта или
соодветно да се соочи со кризата – адаптација
или промена
‒Обезбедување
на
податоци
и
информации поврзани со терапијата
и ресурси од заедницата за поддршка
(советувалиште, дневни центри, заштитни
работилници, ноќни болници)

Сестрински интервенции може да
бидат следниве:
‒Поттикнување и охрабрување на
пациентот да ја идентификува потребата за
вежбање
‒Одредување на постојното ниво на
активност што е соодветно за пациентот,
со проценување на времетраењето на
вниманието, способноста за толерирање на
други лица во животната средина
11. Висок ризик од насилство
насочено кон себе или кон други луѓе
Сестрински интервенции може да бидат следниве:
‒Обезбедување на безбедна и мирна
средина
‒Поттикнување
на
пациентите
да ги вербализираат своите чувства и
да ги идентификуваат ситуациите кои
предизвикуваат вознемиреност
‒Претпазливост во однос на знаците на
насилно и агресивно однесување, зголемена
психомоторна активност, интензитет на
афектот, вербализација на разочарување и
страв.
Кристина Чиплаковска, Гордана
Ристевска-Димитровска
Контакт: tince_st@live.com078 917 264
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ЗДРАВСТВЕНА НЕГА КАЈ БОЛЕН ПРИ ИЛЕУСНА
СОСТОЈБА БИЛИЈАРЕН ИЛЕУС
– ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

(ЈЗУ Клиника по хируршки болести илеус кој настанува со преминување на еден
поголем или повеќе помали жолчни камења
„Св.Наум Охридски“, Скопје
Одделение за анестезија, реанимација низ билиодигестивна фистула во цревото.
и интензивно лекување)
Цел:
Да се укаже на улогата на
Вовед:
Илеус претставува застој на столица медицинската сестра во предоперативната
и ветрови поради неможност да помине и постоперативната здравствена нега кај
содржината низ тенкото или дебелото црево. пациентка со билијарен илеус.
Разликуваме два типа на илеус: паралитичен
Материјал и методи:
– настанува поради престанок на цревната
Трудот претставува приказ на случај
перисталтика и претставувафункционална
парализа на цревата и механички илеус. на 80-годишна пациентка, хоспитализирана
Опструкцијата на цревото од механичка со симптоми на акутен холецистит и брз
природа може да биде: од луменот на цревото развој на механички (билијарен) илеус
(жолчни камења, парче храна и сл.), од ѕидот кој е третиран оперативно. Пациентката
на цревото (стенози, кронова болест) и надвор беше хоспитализирана во единица за
од ѕидот (инкарцерирана хернија, волволус, полуинтензивна нега. Земени беа анаизрастоци и сл.). Во групата на механички мнестички податоци од пациентката и
илеус една од поретките состојби е билијарен хетероанамнастички податоци од најблиските
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членови од семејството и тие беа забележани
во дневникот за медицинска документација.

пласирање на назогастрична сонда, пласирање на уринарен катетер, следење на
виталните функции (ТТ, крвен притисок,
пулс, дишење).
Кај пациентката е направен хируршки
третман (ентеротомија и отстранување на
калкулот). Постоперативно пациентката е
сместена во единица за интензивна нега.

Приказ на случај:
По налог на доктор кај пациентката
беа направени следните испитувања: РТГ –
нативна на абдомен, ЕХО на абдомен и РТГ
со гастрографин (наод на гастродуоденална
фистула).
Предоперативни
интервенции:
ЕКГ и мониторинг, биохемиски анализи,
одредување на крвна група и Rh – фактор,

План за
постоперативно

здравствена

нега

–

Во табелата дијагноза треба наместо поврзани = поврзан и ако има точки на крајот од
исказот секаде да се стават, ако не пак, никаде да нема точка. Во табелата евалуација наместо
после треба по

Во табелата дијагноза треба наместо поврзани = поврзан и ако има точки на крајот од
исказот секаде да се стават, ако не пак, никаде да нема точка. Во табелата евалуација наместо
после треба по
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Исто за точките. Во табела интервенции наместо терапефт треба терапевт

Исто за точката по секој од исказите. Во табела дијагноза наместо сма треба сама, во
табела интервенции наместо физиотерапефт треба физиотерапевт, по течности празно место црта
па пак празно место. Во колона евалуација наместо физиотерапт треба физиотерапевт. По кожата
да се стави е.

Исто за точката по секој од исказите. Во табела дијагноза наместо сма треба сама, во
табела интервенции наместо физиотерапефт треба физиотерапевт, по течности празно место црта
па пак празно место. Во колона евалуација наместо физиотерапт треба физиотерапевт. По кожата
да се стави е.

Треба хигиено-диететски во колона дијагноза, хигиено-диететскиот режим во
Заклучок: и во колона евалуација треба
Користена
литература
колона интервенции
членовите,
спроведат хигиеноКако
резултат
на
добрата
предоперативна
Проф.
д-р
С.
Ристевска,
„Здраствена
диететскиот
подготовка и Како
постоперативната
нега“, 2005
год. – Битола
Заклучок:
резултатздравствена
на добрата
предоперативна
подготовка и
нега
од
страна
на
медицинскиот
персонал,
Проф.
д-р
М.
Д.
Мичуновиќ,
постоперативната здравствена нега од страна на медицинскиот персонал, „Хирургија
пациентката
пациентката
седмиот постоперативен
ден
со нега“, хигиено-диететскиот
2008 год. – Битола
Треба
хигиено-диететски
во
колона
дијагноза,
режим
седмиот беше
постоперативен
ден
беше лекување
испишана
од болничко
лекување
во добра
општавои
испишана
од
болничко
во
Проф.
д-р
Ј.
Пановски,
„Специјална
колона
и во колона
евалуација на
треба
членовите, спроведат
локалнаинтервенции
состојба,
сои препорака
за спроведување
хигиено-диететски
режим вохигиенодомашни
добра
општа
локална
состојба,
со
препорака
хирургија“
диететскиот
услови и за
контрола
кај матичен
хирург.
спроведување
на хигиено-диететски
Заклучок:
Како
резултат
на добрата предоперативна
подготовка и
Гордана Стојановиќ
Користена
литература
режим во домашни
услови и контрола кај
постоперативната
нега од страна
на2005
медицинскиот
персонал, пациентката
матичен
Проф.
д-рхирург.
С.здравствена
Ристевска, „Здраствена
нега“,
год. – Битола
седмиот постоперативен ден беше испишана од болничко лекување во добра општа и
локална состојба, со препорака за спроведување на хигиено-диететски режим во домашни
услови и контрола кај матичен хирург.
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Користена литература
Проф. д-р С. Ристевска, „Здраствена нега“, 2005 год. – Битола

ТИМСКА РАБОТА И ГРАДЕЊЕ НА ТИМОВИ
ВО СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИЈА
1. Вовед
(Универзитетска клиника по хируршки
болести „Св. Наум Охридски“–Скопје
Есенцијална улога на медицинската
Оддел за интензивна нега, анестезија
сестра е давање на здравствена нега, соодветен
и реанимација)
третман и менаџирање на симптомите при
Медицинската сестра преку своите одредени состојби кај болните. Одговорности
знаења и вештини, секојдневно им помага на на медицинската сестра се:грижа за удобност
болните. Таа учествува во прием и преглед и комфор на болниот, давање на директна
на болен, опсервација на неговите симптоми, нега, емпатија, прифаќање на болниот
планирање, давање и евалуирање на со неговиот идентитет, промовира здрав
здравствената нега, како и во промоција на живот, интерпретира најнови информации
здрав живот. Улогата на медицинската сестра во согласност со светските препораки и
стандарди, промовира и дава емоционална,
е комплексна, сложена и тимска.
интелектуална и физичка поддршка кај
Цел:
Да се прикаже улогата на медицинската болните и развива интерперсонални односи
сестра како дел од тимот и да се направи со мултидисциплинарниот тим.
Градење
на
тимот
и
негово
графички приказ од одговори на анонимно
претставува
вистински
поставените прашања. Материјали
и усовршување,
за
медицинските
сестри
методи: Анонимна анкета (10 прашања) на предизвик
19 медицински сестри од ЕИЛ при УКХБ секојдневно. Неопходно е секој член од тимот
да си ги знае своите компетенции и да не се
„Св. Наум Охридски“, Скопје.
меша во работата на останатите членови.
Резултати:
Поголем дел од испитаниците се Треба да се води сметка за улогата на секој
чувствуваат како дел од тимот и сметаат член поединечно да се увиди колку е значајна,
дека тимската работа ги олеснува работните да се почитува и цени. Мора да постои
задачи. Една третина од нив сметаат дека индивидуално усовршување, индивидуално
секогаш треба да му се помогне на новиот приклучување и единство во тимот. Лидерот
член, иако тој тешко може да се адаптира. на тимот, ја има примарната одговорност
Четири медицински сестри одговорија дека за развој на тимот. За да се биде ефективен
проблемите во тимот се чести. Речиси сите лидер на тим, најпрвин треба да се биде
се задоволни од позицијата и од тоа како се одговорна и компетентна медицинска сестра
респектирани во тимот. Поголемиот дел од во секојдневните дотогашни активности.
нив, одговорија дека во тимот владеат добри Лидерот мора да има способност да ги
односи. Секогаш на тимот му недостасува разбере и создаде приоритетите во работната
соработка, комуникација, разбирање и организација во целост и да го знае работниот
толеранција. Заклучок: Се утврди улогата тек. Препораки за лидерот како успешно да
на медицинската сестра како дел од тимот се изгради тимот: да се разгледа степенот
и графички се прикажа како функционира на едукација на сите членови, да се праша
за минато искуство, да се објасни на сите
тимот и што му недостасува.
Клучни зборови: тим, тимска работа, членови како ќе функционира тимот заедно
и индивидуално, да се формираат норми,
лидер.
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доколку не постојат, мора да се создадат,
лидерот да има визија за во иднина и мора
да ги објасни секодневните активности и
клиничките тешкотии на тимот.
Улогата на тимоте обезбедување на
добра клиничка нега, обезбедување на
добра услуга на пациентите и нивното
семејство и правилно искористување на
ресурсите. Најстариот стил на лидерство
се опишува уште од 1970г. За едно такво
успешно лидерство неопходна е честа и јасна
комуникација без недоразбирања и тајни
разговори со одделни членови на тимот,
интегрирање на доверба, препознавање
на квалитетите на сите членови и нивно
правилно распределување на работните
места.
Секој сестрински оддел се состои
од индивидуални сестрински улоги и од
палета на заеднички улоги од сестринскиот
тим. Лидерот треба да знае која вештина
ќе ја примени за да може да го спречи или
делумно да го минимизира заморот во тимот.
Секој лидер мора успешно да се справува со
его, несигурност и темперамент. Тимот не е
само група на луѓе со кои диригира лидерот
и тој може да одговара како целина доколку
дојде до грешка, но и индивидуално, зависно
од елементите кои се пропуштени во давање
на здравствената нега и сл. Во одделите
за интензивно лекување, сестринските
лидери, се најчесто во движење, токму затоа
што и членови од тимот постојано се во
движење. Улогите на овој лидер се следни:
да се опсеврвираат членовите и нивната
интерреакција како со болните така и со
членовите на фамилијата, да им се покаже на
членовите дека лидерот е заинтересиран за
нивната работа и да се евалуира квалитетот
на здравствената нега кој се испорачува кон
болниот.
Тимската работа може, значајно да го
намали обемот на работата, да го зголеми
работното задоволство, а секако да ги зголеми
лојалноста и задоволството кај болните и
да го намали нивниот морталитет. Тимот
работи поефикасно доколку: има една и јасна
цел, меѓусебните односи се на високо ниво,
сите членови од тимот активно се клучени
во секојдневната работа, членовите од тимот

ги знаат своите способности и можности
помеѓу себе.
Најважна алка од синџирот за градење
на тимот претставува комуникацијата.
Комуникацијата е темел на секој меѓучовечки
однос. Преку комуникација, самите себе се
претставуваме на останатите, се постигнува
подобар однос и доверба во тимот, постигаме
подобри резултати на работното место и
постигаме поголемо лично задоволство.
Во процесот на комуникација ни пречи:
одредени манипулации, специфичен начин
и организација на работата, бурни промени
на работно место, ограничени средства за
работа, лош менаџерски тим, непријателска
комуникација, лоша хиерархиска структура,
недостаток на јасни и прецизни правила за
работа и мобинг на работно место.
2. Цел
Да се прикаже улогата на медицинската
сестра како дел од тимот и да се направи
графички приказ на одговори од Анкетниот
прашалник.
3. Материјали и методи
Анонимна анкета на
вкупно 19
медицински сестри (техничари) од Одделот
за интензивна нега, УКХБ „Св.Наум
Охридски“, Скопје.
4. Резултати

често
5
многу често
0
ретко
10
еднаш во денот
4
0

2

4

6

8

10

Графикон бр. 1 Дали се чувствувате
како дел од тимот каде работите ?

33

20
18

Да

16

често

14

5

12

многу често

10
8

19

0

6
4

ретко

2

10

0

еднаш во денот
4

Графикон бр. 2 Сметате ли дека
работата во тимот ги олеснува
работните задачи?

0

2

4

6

8

10

Графикон бр. 5 Колку често има
недоразбирања во тимот ?
7
6

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

7
5

5

4

4

3

3

2
1
0

Понекогаш

Често

Ретко

17

2

ДА

Никогаш

НЕ

Графикон бр. 6 Дали сте задоволни
од вашата позиција во тимот во кој
работите?

Графикон бр. 3 Возможно ли е
недостатоците на поединецот да се
прикријат од членовите на тимот?

2

17

15

10

15

4

5

0

Да го прифати

Да не го прифати

ДА

Графикон бр. 4 Што сметате дека е
неопходно да се направи доколку тимот
се соочува со нов член кој не може да се
адаптира?

НЕ

Графикон бр. 7 Сметате ли дека сте
доволно респектиран во тимот ?
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12

6
12
5

10

4

8

6

5
3

6
3

2

6

3

2

4
1
2

0

1

0

добра
комуникација

влошени односи

лоша
комуникација

Графикон бр. 8 Според Вас, што
постои во Вашиот тим ?

Графикон бр. 9 Што
според Вас сметате дека му
недостасува на тимот каде
работите ?

5. Заклучок
Се прикажа улогата на медицинската
сестра како дел од сестринскиот тим и нејзината
улога во градење на тимот и се направи
графички приказ на анонимно одговорените
прашања од страна на медицинските сестри
од Одделот за интензивна нега, УКХБ „Св.
Наум Охридски“,Скопје.

2.Leann Coleman Božić,Uloga med.sestre
u timu i primjena kliničkih vještina
3.Nursing assistant monthly , June 2009,
number 6, Being an effective team player, Team
work in long-term care
4. Esther Emard, RN, MSN, MSLIR
Chief Operating Officer National Committee for
Quality Assurance, Teamwork and Collaboration
5. Australian college of nursing 2009,
Nurse Leadership

6. Користена литература
1.Margot Phaneuf, RN., Ph.D.August
2009, translated December 2009, Team building:
urgently needed in nursing

Дипл. мед. сестра Далиборка Душановска
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ВИЗУЕЛНО ОШТЕТЕНО ДЕТЕ

Визуелно оштетено дете претставува
многу значајна категорија не само по
бројот туку и по широките можности кои
современата наука и технологија ни ги дава за
нивната рехабилитација. Со други зборови,
вака сензорно хендикепираните деца не
претставуваат проблем само на медицината
(офталмологијата) и на нивните фамилии
туку проблем на целото општество.Според
тоа, е потребна заедничка соработка на тим
(екипа) од педијатар, офталмолог, дефектолог,
психолог, педагог и обучени медицински
сестри
за заеднички да му помогнат
на хендикепираното дете. Современата
медицинска наука, како и
современата
офталмологија, педагогија и социологија
имаат важна улога во рехабилитацијата на

визуелно оштетеното дете. Исто така, многу
важна е и улогата на медицинските сестри,
како и на специјализираните сестри за работа
со деца кои имаат оштетување на видот.
Настојувањето на секој поединец во
својот круг на дејствување за заедничка
соработка на сите специјалности може да
донесе заеднички резултати со цел да се
постават цврсти темели на систематска
превентива на различни причинители,
со правилен пристап и сеопфатност и да
доведат до целокупна рехабилитација.
Нормалниот психички развој на децата
зависи од нормалната функција на
сензорните органи. Окото е орган кој игра
една од најважните функции заради тоа
што животната современост на човечката
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индивидуа бара од него брза ориентација
во просторот и го упатува на распознавање
на различни симболи, т.е. животот на
човекот во современото општество сè
повеќе е ориентиран на визуелни претстави.
Правилноста на визуелните претстави на
предметите му овозможува на човекот
комуникација со надворешниот свет, што
служи за негово подобро запознавање, како и
активно приспособување во средината во која
живее. Причините за визуелно оштетување
кај детето од офталмолошки аспект, како
што и ние укажуваме, настануваат уште
од зачетокот на плодот,но и многу фактори
влијаат на нивното настанување.
Работната
група
на
Светската
здравствена организација во својот извештај
од 1975 година укажува на три групипричини
кои доведуваат до визуелна хендикепираност
на децата.
1. Тоа се деца со генетски промени
на видниот орган со посебен нагласок,
што е според мене многу важно,на многу
раното откривање на причините. Ќе ги
набројам следните заболувања: buftalmus,
retinoblastoma,
taj-saksova
amauroza,
kongenitalna amauroza (leber), retinopatija
pigmentoza и други. Сите овие заболувања
нема да ги коментирам.
2. Ембриопатии. Тоа се заболувања
кои се, исто така, важни и кои доведуваат
до оштетување на видот кај децата. Ќе ги
наброиме најважните, и тоа: rubeola, lues,
toksoplazmoza,
retrolentalna
fibroplazija,
тератогено дејство на некои лекови,
(taliodomidot).
3. Рефракциони аномалии. Овие
заболувања се честа причина за пречки на
видот и мора рано да ги откриваме затоа што
доведуваат до слабовидност и кривогледство
(strabizam).
Ако сакаме да го знаеме бројот на
хендикепираните деца од офталмолошки
аспект во светот и кај нас, ќе се соочиме
со фактот дека дефиницијата за слепило и
слабовидност е различна во разни земји, па
поради тоа се јавуваат и различни резултати.
Во четвртото издание на Хогеоновата книга
(1975 год.), Нижетич изнесува податок дека
се регистрирани 65 различни дефиниции за

слепило во светот. Ова истото го укажува
и Котевски во докторската дисертација
„Проблеми и причина за слепилото во
Република Македонија“. Во 1976 година
имавме можност да вршиме споредување
со статистики од слични истражувања во
други земји затоа што нивната дефиниција за
слепилото е различна од нашата и укажуваме
на уште еден податок.Според пописот од
1959 година во Македонија е проценето дека
има 3700 слепи лица. Нашето истражување
укажа дека во Македонија има 1380 слепи
лица што функционално дава една нова
состојба на овој проблем и наместо да
имаме 1,2% слепило, ние имаме 0,9%.
Податоците за слабовидните лица, исто така,
се различни: PRESS (1967 год.),укажува дека
од 0,6 до 6,4% се слабовидни лица. Parus
(1968 год.) дава податок за 3% слабовидни
лица. Kohler и Stigmar (1973 год.) за деца до
4 години утврдиле 1,8%слабовидни лица,
Калоџера (1969 год.) во истражување на
1465 деца до 14 години укажува дека 6,64%
се слабовидни. Кукоч-Џоџо (1972 год.) од од
13.753 школски и претшколски деца годава
процентот од 3,4%. Котевски и соработници
во 1972 година забележале дека од испитани
10.200 ученици, од вкупниот број на
прегледани ученици, намалена острина на
видот се јавува кај 9,35%, 4,1 носат очила,
страбизмот е застапен со 2,29%, нистагмус со
0,8% а останатите заболувања се застапени
со 0,41%. Нашата статистика укажува дека
бројот на слепи деца е 2,8%.
Во тек е и студија која е прваод ваков
вид во нашата земја на тема слабовидност
како медицински, социјален и економски
проблем во Република Македонија. Во
првата фаза се опфатени сите ученици
во основните училишта. Во првиот дел
се планираат да се извршат прегледи на
најголем број на ученици, а подоцна да
се изврши и перлустрација кај децата од
претшколската возраст. Резултатите од
ова истражување покрај останатото ќе
укажат колку инвалидитетот како што е
слабовидноста го ограничува и оневозможува
човекот во општеството со оглед на неговата
способност за стопанисување и вклучување
во работата на заедницата. Исто така, има
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потреба и можност за рехабилитација поради
ублажување на тежината на инвалидитетот
за прогностичката можност. А важен е
и
просперитетот на инвалидитетот за
организациона, социјална, педагошка, економска и кибернетска промена на проблемот.
Овде треба да нагласамдека постои
уште една група причини,тоа е болест
на современиот човек, т.е. трауматизмот.
Оваа група е важна затоа што голем број
причиниза тешки оштетувања на видот се
резултат на трауматизмот. Како илустрација
ќе напоменеме дека, според истражувањата
на Котевски во 1980 година, причините за
слепилото во Република Македонија како
резултат на трауматизам се на прво место со
21,5%. Овој проблем ги надминува рамките
на офталмологијата и станува општествен
проблем. Во последните години, шеќерната
болест (dijabetis) се искачи на челните места
во статистиката,заштопредизвикува оштетување на видот кај младата и постарата
популација. Според нашите истражувања,
нашата препорака e дека раната заштита на
видот и видниот орган треба да се спроведува
на повеќе нивоа (степени). Првиот степен
е генетско советување. Другиот степен е
превенција на ембриопатиите. Третиот
степен е заштита на загрозените новородени
деца, четвртиот степен се однесува на
откривање пречки во видот на организирани
офталмолошки прегледи. Петтиот степен
е заштита на видот и видниот орган од
трауматизмот и шестиот степен е офталмолошка заштита на секое дете кај кое се
откриени отстапувања од нормалата. Морам
да бидам искрен и отворени да укажам
декание во нашата Република како целина
немаме точни податоци за процентот на
визуелно оштетено дете, како и за причините.
Причините не се доволно познати, има
податоци за одделни реони или градови и
според тие податоци ние правиме статистика
за целата Република. Поставуваме деликатно
прашањето до Здружението на офталмолози:
Каде е заедничкиот настап?
Борбата за визуелно оштетеното дете
и неговата рехабилитација треба да биде
ефикасна и треба да почне рано, а значењето
на секој поединец во тимот е, исто така,

важно. За жал, имаме уште офталмолози
кои во своите ставови не се на позицијата
на современата рехабилитација или, пак,
за оперативен зафат, или не ја познаваат
добро современата рехабилитација на
видно оштетеното дете. Ние сме сведоци
на постојан напредок на методите за
рехабилитација и реедукација на визуелно
оштетените деца. Ова укажува на сложеноста
на механизмот бинокуларен вид и на неговата
реедукација, т.е. потполна рехабилитација на
визуелно оштетено дете. Овде не сакам да ја
изнесувам проблематиката на патолошките
состојби кои се во домен на офталмологијата
и медицинската рехабилитација. Сакам
да укажам на еден важен момент. И покрај
развиената офталмолошка служба со
голем број офталмолози, дефектолози,
медицински сестри и други соработници,
визуелно хендикепираното дете доста доцна
го откриваме. Тоа доведува до реперкусии
на личноста на детето и на неговиот
развој. Исто така, една важна поставка
е дека со правилното школување ние го
зачувуваме видот на слабовидното дете од
понатамошно влошување. Со други зборови,
се развива психолошка адаптација, а со тоа
се овозможува нормален, интелектуален
и емотивен развој, а тоа, пак, овозможува
социјализација и вклучување во животната
средина.Ако го земеме предвид фактот дека
бројот на визуелно оштетени деца е во
пораст и тие сè повеќе се јавуваат и бараат
медицинска помош, тогаш е јасно дека овој
проблем е социјален и општествен, а не
само медицински.
Овде ќе укажеме на еден многу важен
проблем, системот на категоризација.
Комисиите за категоризација, нивните
стручни способности, мислам на членовите
на комисиите, треба да бидат на високо ниво.
Во оваа категорија на визуелно оштетени
деца офталмологот покрај својата стручност
од офталмологијата, треба да се обучи и за
работа на визуелно хендикепираните деца
(тифло офталмологија).Ова го наведувам
затоа што често пати е многу тешко да се
изврши категоризација затоа што нема
точен инструмент за да може да се измери
оштетеноста на видот. Често пати во
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комисиите без специфична стручност за
причините ќе чуеме различни мнениа од
повеќе комисии за едно исто дете. И на крајот
да укажам дека и ние како социјално хумано
општество имаме одлично законодавство за
оваа проблематика. Исто така, располагаме
со кадри кои можат правилно и стручно да
ја регулираат оваа проблематика. А како
општество обезбедуваме доволно средства
за решавање на оваа проблематика. Но во
практиката доаѓа до различни мнениа на
офталмологот, педагог, дефектолог, психолог,
социјалниот работник и педијатарот. Сите
овие проблеми вам ви се познати и ние во
секојдневната работа се среќаваме со нив.
Останува како задача да ги отстраниме сите
овие причини и да најдеме нови начини
за подобро решавање на состојбата. Во
таасмисла, би предложил неколку предлози,
односно заклучоци.

5.
Перманентна
едукација
на
офталмолошки кадри, како и супспецијализација по тифло офталмологија.
6. Соработка помеѓу офталмологот
и другите членови на тимоте особено
важна за да може да го следат успехот од
рехабилитацијата и да предложат адекватни
мерки.
7. За да биде ефикасна и целосна,
рехабилитацијата на визуелно хендикепираното дете треба да се инсистира на
научноистражувачко работење не само
во областа на офталмологијата, односно
медицината туку и во областа на психологијата и социологијата, а посебно во
специјалната педагогија на слабовидните
деца.
8. Покрај организирање специјални
паралелки и школи за заштита на видот треба
да се отпочне и со отворање на претшколски
центри (детски јасли, градинки). Со
комбинација на клиничко плеоптичкоортоптички центри и со тифло педагогијата
за претшколска едукација ќе се намали
бројот на хендикепирани деца со можност за
рехабилитација до нормален вид.
Kако заклучок: Наведуваме дека
визуелно оштетеното дете не е само медицински и дефектолошки проблем ами е
проблем на целото општество и на државата.

Заклучоци:
1. Офталмолошката служба треба
да врши систематски, специјалистички
офталмолошки прегледи на новородените
деца во акушерските одделенија и во центрите за заштита на мајката и детето.
2.
Систематска
специјалистичка
офталмолошка контрола на видот на претшколски и школски деца.
3. Систематска ортоптичко-плеоптичка
офталмолошка рехабилитација на видот.
4. Забрана на сите средства кои прават
тешки оштетувања на видот, воздушни пушки, петарди, стрели и др.

д-р Димитар Котевски
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ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
НА КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА
,,АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ – СКОПЈЕ

М.С.: Опишете ни дел од Вашите
работни задолженија.

Главната медицинска сестра во секоја
здравствена установа претставува главната
алка во севкупната организација на работата.
Може да се рече дека од нејзиниот ангажман
зависат резултатите на медицинската
установа.
Поведени од резултатите кои ги
покажува, ја претставуваме главната медицинска сестра, менаџер за медицински
сестри на Клиничката болница „Аџибадем
Систина“ во Скопје.

‒ Работата со луѓе не е лесна задача,
особено ако има повеќе од 900 лекари,
медицински сестри, обезбедување, персонал
во кујна, администрација, возачи, персонал
за поддршка и др. Секој ден вредно работиме
за да го зголемиме нивото на безбедност
на пациентите, на медицинска нега што ја
добиваат во нашата Болница и да направиме
нашиот пациент да биде задоволен од нашата
М.С: Од кога сте во Клиничката Болница. Нашата мисија, пред сè, е да се
спречи влошување на здравствениот статус
болница „Аџибадем Систина“?
на луѓето. Оттука, има многу превентивни
‒ Се викам Билјана Дилевска и сум прегледи кои им ги нудиме на пациентите.
Ние секојдневно работиме за да станеме
главна медицинска сестра на Клиничката
болница „Аџибадем Систина“ во Скопје, позната болница не само во поблискиот
Македонија. Ние сме првата приватна кли- регион туку, исто така, и во Европа. Вредното
ничка болница во нашата земја. Болницата работење, безбедноста на пациентот и
беше отворена пред речиси седум години и задоволството може да обезбедат услови да
станеме водечка болница во регионот.
од тој ден ние секојдневно растеме.
‒ Во болницата дојдов од јавната
М.С.: Можности за професионален
Болница за гастроентерологија. Таму работев
повеќе од 27 години. На почетокот работев развој?
на истото одделение, а по две години нашиот
‒ Во нашата Болница имаме поинаков
менаџер и главниот извршен директор на
болницата решија да ме назначат за менаџер начин на водење на работите. Тоа ми дава
за медицински и помошен персонал. Мојата можност сама да ги донесувам одлуките,
работа е повеќе организациска, а помалку но, во исто време, тоа е голема одговорност.
работа со пациенти. Учествувам во многу Дали ваквата работа нуди можност за
комисии кои работат во нашата болница, професионален развој? Да, нуди. Дали тоа
како Комисија за задоволство на пациентите, ве прави задоволни? На крајот од денот –
Комисија за онкологија, Комисија за спро- да. Оваа позиција не ми остава доволно
ведување на JCI стандардите, Комисија за време да работам со пациенти на кои им
интрахоспитални инфекции и многу други. треба медицинска помош. Мојата работа не
Секој работен ден започнува на ист начин,а е завршена кога завршува моето работно
време. Речиси секој ден работам дома,
завршува поинаку.
особено ако има документи што треба да
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Билјана Дилевска главна медицинска сестра
на Клиничката болница „Аџибадем Систина“ во Скопје,
Затоа се обидувам да бидам тука за
нив, да слушам што сакаат да разговараат,
да решам некои проблеми што можеби ги
имаат, да помогнам колку што е можно. Не
очекувам дека на сите ќе им се допаѓам, но
тие мора да соработуваат со мене, во интерес
на Болницата и наш, исто така. И ако некој
ме праша дали би сакала да ја сменам мојата
работна позиција – понекогаш да, би сакала
да работам на претходната позиција која
М.С.: Што значи да се биде на така беше помалку стресна, помалку напорна,
поинтересна на медицински начин, но
одговорна позиција?
оваа е попредизвикувачка, иако бара многу
‒ Да се биде на таква одговорна енергија и вредно работење. И на крајот,
позиција како мојата, значи дека мора да без оглед каква работа имаме – вредното
бидам информирана за секоја работа што се работење, посветеноста, заинтересираноста
случува во Болницата, без оглед на времето и соработката се многу важни ако лицето
– повеќе или помалку 24/7. Ако сакам да сака да биде успешно во неговата/нејзината
ја извршам работата на соодветен начин, работа.
комуникацијата со персоналот е многу важна.
Разговорот го водеше
Секој кој работи без поддршка од колегите,
м-р Добре Тодоровски
не може да очекува да биде успешен.
ги проверам, процедури што треба да се
направат, електронски пораки што треба да
се испратат или да се одговорат и многу други
работи. Според мојата позиција, слободното
време не е времето кое не го минувате на
работа: пред сè, мојот телефон секогаш е
активен, дури и за време на викендите, во
текот на ноќта, кога сум надвор од градот,
дури и надвор од земјата.
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НАСТАН КОЈ НЕ СЕ ЗАБОРАВА

работеше за стабилни пациенти со полесна
здравствена проблематика.
Се сеќавам дека бев појден до магацинот
за ортопедски помагала кој се наоѓа на крајот
од ходникот за да оставам потколен апарат кој
го пробувавме кај пациент со лесна повреда на
скочниотзглоб. Враќајќи се кон Ургентниот
центар, на другиот крај од ходникот, ги
здогледав шефот на одделот и одделенската
сестра како со количка внесуваат пациентка
во салата за реанимација и згрижување итни
случаи. Во истиот момент се огласи разгласот
на болницата и продорно објави СИН КОД!
Се стрчав кон салата за реанимација со
намера да се вклучам во укажување помош
врз пациентката.
‒Нема витални знаци! Нема пулс, нема
дишење‒ го слушнав шефот на одделот. „Да
отпочнеме со реанимација. Сестра Габи,
обезбеди венска линија. Ѓорѓи, приклучи ја
пациентката на монитор“! Нè координираше

Не можам точно да се сетам на датумот
кога се случи, но беше кон крајот на август
или почетокот на септември 2015 година
и сè уште важев за нов во болницата. Иако
со долгогодишно работно искуство на
претходното работно место, тука, како
новодојден во болницата, и јас самиот сè
уште се чувствував круто и стегнато. Сè
уште чувствував потреба дека треба да
ги докажам знаењата и вештините кои ги
поседувам. Воедно, имав и потреба низ некој
специфичен случај да се потврдам и низ
одреден настан да се отпуштам, да ми слегне
товарот кој го чувствував бидејќи дојдов во
болницата како искусен работник, но сè уште
непотврден низ пракса.
Беше вообичаен работен ден во
Ургентниот центар на болницата. Привршувавме со згрижување на пациенти
кои беа дојдени, но со својата здравствена
состојба не побаруваа итен третман. Се
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шефот, додека тој се поставуваше од
страната на главата на пациентката која
веќе ја легнавме на столот за реанимација,
држејќи го во рака ларингоскопот со намера
да ја интубира пациентката.
И додека сето ова се случуваше, дури
и не забележав дека веќе беа пристигнати
останатите учесници во тимот за СИН КОД
– анестезиолошкиот тим и тимот од одделот
кардиологија. Веќе ги имавпоставено
електродите на градите од пациентката и
линијата на мониторот покажуваше типична
груба срцева фибрилација.
‒Имаме фибрилација! СПРОВЕДЕТЕ
ДЕФИБРИЛАЦИЈА“! Го слушнав шефот,
искусен анестезиолог со триесетина години
професионална пракса, кој ужива почит кај
сите вработени.
Јас, наоѓајќи се пред мониторот, кој
воедно е и дефибрилатор, инстиктивно
ги зграбив лопатките од дефибрилаторот.
Докторката, анестезиолог од анестезиолошкиот тим која беше веднаш до мене,
ја зграби тубата со гел и нанесе од гелот на
градите на пациентката во пределот на арех
согdiѕ и парастернално десно. Ги притиснав
лопатките врз гелот нанесен на градите и го
притиснав копчето CHARGE. Низ главата како
слики ми проаѓаа мислите за постапките при
напреднатоодржување во живот и чинот на
постапката за спроведување дефибрилација.
За неколку секунди продорното бипкање
на дефибрилаторот кое сигнализираше
дека дефибрилаторот е полн, ме врати во
сегашноста и требаше брзо да дејствувам.
Ја погледнав пациентката во лице, немаше
никаква гримаса ниту некакво движење,
ја погледнав во градниот кош, немаше
респираторни движења, погледнав и кон
нозете на пациентката и целосно констатирав
дека никој од тимот за реанимација нема
контакт со неа. Погледнав и кон себе, за да
утврдам дали имам контакт со пациентката.
Бев доволно оддалечен и немав директен
допир со неа. За последен пат погледнав во
мониторот и потврдив дека нема промени
и дека грубата срцева фибрилација сè уште
е присутна. Извикнав доволно гласно, но
гласот кој самиот го слушнав како да не

беше мој. Извикнав некако длабоко и рапаво:
„ТРГНЕТЕ СЕ, ДЕФИБРИЛИРАМ“!
И испорачав еден удар од 200 џули,
онолку колку е нагоден дефибрилаторот
при автоматско полнење. Реакцијата на
телото на пациентката беше типично како
при дефибрилациона постапка, односно
целото тело за кратко се згрчи, а потоа
веднаш омлитави. Но мониторот, линијата
на мониторот која ја испишува срцевата
работа покажа воспоставена срцева акција
со правилен QRS комплекс и синус ритам
во срцевата работа. За многу кратко време
пациентката почна да прави движења со
рацете, прво некоординирани за потоа да
почне да нèтурка сите нас. Истовремено
воспостави и акти на спонтано дишење и
почна да се буди. Со анестезиолошкиот
тим веднаш организиравме транспорт на
пациентката во Одделот за интензивна
нега за понатамошен третман и грижа за
пациентката. Останатите задачи целосно ги
презеде тимот од Интензивна.
Веќе утредента бев ноќна смена и со
доаѓањето на работа веднаш се распрашав за
состојбата на пациентката. Ме информираа
дека пациентката на сопствено барање
и на барање од нејзините најблиски, во
добра здравствена состојба е испишана
од болницата со препорака да спроведе
комплетни кардиолошки прегледи. Но
најважно е дека пациентката си заминала
дома во стабилна здравствена состојба.
‒Ме
обзеде
пријатно
чувство.
Чувствував скриено задоволство заради
среќниот епилог. Повторно учествував во
спасување нечиј живот. Овојпат ова чувство
беше малку понагласено. Налик на чувството
што ќе се доживее за прв пат при успешно
спасување живот. Овој пат се себепотврдив
и по кој знае кој пат се мотивирав дека сум
ја одбрал вистинската професија која ја
работам со љубов од мојот прв работен ден
– ВЕРУВАЈТЕ!
медицински техничар Ѓорѓи Карајанов
Ургентен центар, Клиничка болница
„Аџибадем Систина“
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ЈУБИЛЕИ
,,55 ГОДИНИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
„Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

нашиот град не се правени. Од овие причини,
сакаме преку оваа монографија да осветлиме
некои делови од развојот на Службата, кој
бил многу тежок, но со голем ентузијазам.
Сметаме дека и оваа монографија ќе даде
придонес кон историјата на медицината во
Битола.
Покрај тоа, се прави краток осврт
на досегашната работа на Службата и на
нејзините составни делови (амбулантскиот,
болничкиот и диспанзерскиот дел). Покрај
тоа што податоците кои ни беа достапни
за анализа се нецелосни и оскудни, сепак
е очигледно дека во изминатите години
вработените во оваа Служба вложувале и
вложуваат максимални напори и знаења во
превенција и лекување на болни, не само од
Битола туку и од Југозападниот Регион на
Македонија...“

На 22 декември, Одделението за
физикална медицина и рехабилитација при
Клиничката болница ,,д-р Трифун Пановски“
во Битола, одбележа 55 години постоење. За
таа прилика раководните лица на Одделението
изготвија и промовираа монографија во која е
прикажан развојот на физикалната медицина
и рехабилитацијата. Во монографијата се
презентирани податоци за растот и развојот
на ова Одделение во годините наназад, но
и податоци за персоналот кој учествувал во
неговата работата.
Монографијата е посветена на сите
оние кои со својот ангажман дале придонес
во развојот на Службата за физикална
медицина и рехабилитација.
Воведничарот во монографијата, доајен
на битолското здравство прим. д-р Димитар
Котевски подвлече: ,,Сериозни истражувања
за физикална медицина и рехабилитација во
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,,55 ГОДИНИ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА
И РЕХАБИЛИТАЦИЈАНА
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН
ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

Покрај тоа, се прави краток осврт
на досегашната работа на службата и на
нејзините составни делови (амбулантскиот,
болничкиот и диспанзерскиот дел). Покрај
тоа што податоците кои ни беа достапни
Во монографијата се презентирани за анализа се нецелосни и оскудни, сепак
биографски податоци за сите лекари кои е очигледно дека во изминатите години
работеле или работaт во Службата за вработените во оваа служба вложувале и
физикална медицина и рехабилитација, вложуваат максимални напори и знаења во
како и на медицинскиот персонал со средно превенција и лекување на болни, не само од
и основно образование, чие секојдневно Битола туку и од Југозападниот Регион на
ангажирање во значајна мера учествува во Македонија.
сите постигнати успеси на ова Одделение.
д-р Соња Трпезановска,
Монографијата има скромни желби
специјалист физијатар
да даде приказ на историскиот развој
на Службата за физикална медицина и
рехабилитација во нашиот град во последните
55 години.
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СЕЌАВАЊА

Медицинската сестра
РАДМИЛА МАНЕЛИ-МИЛУНОВИЌ

Како најдобра ученичка во ОУ„Гоце
Делчев“ – Битола наградена е со едномесечен
престој во Бугарија. Сепак, и покрај
сиромаштвото, детските дни ги памети
како период на дружба,игра и песна. Тага ѝ
носи одлуката на мајка ѝ да учи и живее во
Скопје во Средното медицинско училиште
во чиј состав влегува интернатски престој.
Оттргната од својот дом и другарите, сето
време поминато во Скопје обележено е со
три моменти – истакнување на секое поле
во училишните и интернатските активности,
пеење и фокусирање на распустот којшто со
нетрпение го чека за да го помине во Битола
со најблиските.

Радмила
Манели-Милуновиќ,
е
една од најдобрите медицински сестри
во Битола, која ја красеа стручноста,
работливоста и хуманоста. Родена е во
Битола на 19. 08. 1929 година. Потекнува
од исклучително сиромашно семејство, а
останува без татковска љубов и поддршка на
дванаесетгодишна возраст.
Соочена со тешки животни услови од
најрано детство, но истовремено окружена
со љубов во семејството (мајка и три браќа),
ги исполнува совесно сите свои задолженија,
но и повеќе од тоа. Впрочем, со само 11
години плете пуловерче за кое добива
паричен надомест.
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Зградата на некогашното средно медицинско училиште
во Битола, (денешна улица „Елпида Караманди“ бб)

Во 1948 година матурира и по распоред
диктиран од директорката на училиштето во
својство на медицинска сестра задолжена
е да ги следи децата бегалци од Егејска
Македонија со воз од Скопје до Црвен крст
во Белград. Сеќавањата од тоа патување,
односно страдањето на цели фамилии коишто
се разнебитуваат, длабоко ѝ се врежуваат
засекогаш. Карактеристично за тоа време,
во друга прилика, ги следи средношколците
во летувалиште во близина на Сплит. Такви
и слични активности, во недостаток на
медицински кадар, има многу.
По препорака на директорката Цвета
Хаџивасилева и класната раководителка
Ленче Кепева назначена е за директока на
детска градинка во Скопје, но повторно, мајка
ѝ со писмена молба се обраќа до министерот
да ја распредели нејзината ќерка во Битола,
така што за прв пат се вработува во штотуку
отвореното Медицинско училиште во Битола
и тоа е нејзин прв контакт со ученички.

Заради лични причини, во 1950 година
заминува во Белград каде поради својата
забележителна работа и организаторски
способности набрзо станува главна медицинска сестра на клиника за уво нос и грло
сè до 1957 година кога одлучува да се врати
во Битола.
Девет години работи како директорка
на Медицинското училиште – период на
успешност на таа институција и препознатливост, не само во Битола и регионот
туку и пошироко, вградувајќи се несебично
во создавањето на медицински кадар–
сестри, акушерки и други, толку значајни
во системот на здравствена заштита.
Успешно завршува вонредни студии на
Виша медицинска школа во Белград. Две
години е и главна медицинска сестра на
Медицинскиот центар во Битола од неговото
основање (директор е д-р Котевски, основач
на Фондацијата). Тоа време е препознатливо
по осмислените успешни промени во
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Животот не ѝ е воопшто лесен, но во
најтешките моменти црпи снага од сопругот
и нејзините две деца, а подоцна и од
внуците. За својот придонес и самопрегор во
извршувањето на сите должности добитник
е на многубројни плакети и благодарници.
Најголемо признание ѝ е Орденот на СФРЈ,
а најдраго признание и е почитта добиена
од бројни генерации, како и благодарноста
од сите кои ја познаваат нејзината добрина,
несебичност и пожртвуваност.
Животот на Радмила згаснува на 20.
02. 2014 год., а нејзиното тесно и пошироко
семејство, блиски луѓе ја спомнуваат како
извонредна мајка, баба, примерна сопруга,
грижлива сестра, умна тешта и свекрва,
а пријателите и соседите како драгоцена
личност.

организацијата на работата на медицинските
сестри и акушерки, но и на помошниот
персонал. Работниот век го завршува како
стручен наставник, инструктор во Средното
медицинско училиште.
Паралелно
со
професионалниот
живот, но многу подолготрајно, доаѓа до
израз нејзиното несебично себедавање во
секоја пора од животот. Голем активист,
општествено-политички работник. Своите
лични убедувања за подобар свет ги
спроведува во практика како активен член
на општествено-политичката сцена и како
волонтер во Домот за стари лица „Сју
Рајдер“, како и во организацијата на Црвен
крст во Битола (накусо, вистински пролетеркомунист). Во сите тие години, доаѓаат до
израз остроумноста, работливоста, умешноста и извонредната способност за
комуникација со соработниците,учениците
и, воопшто, со секого со кого контактира.

Дипломиран фармацевт
Жанета Милуновиќ Поповска

ВИСОКА
МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
БИТОЛА

Фондација
„Д-р Димитар Котевски“
Битола
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