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Предговор, 
Почитувани читатели, новиот број на 

списанието „Македонско сестринство“ е 
подготвен за печатење, донесувајќи нови и 
интересни содржини, кои се надевам дека ќе 
го задржат вашето внимание. 

На наше големо задоволство, во 
овој број на списанието се презентирани 
искуствата од Медицинскиот универзитет 
„проф. д-р П. Стојанов“ од Варна, 
Република Бугарија, кои ги пренесуваат 
во своите трудови неколку професори од 
филијалите во Шумен и Велико Трново, со 
што продолжува успешната соработка меѓу 
нашите институции. Во рамките на таа 
соработка, професорите ја посетија Високата 
медицинска школа, при што покрај стручните 
активности беа остварени неколку плодни 
разговори со раководството на Школата и со 
претставниците од нашиот Универзитет. 

Исто така, новиот број донесува неколку 
нови извештаи, и тоа: извештајот за личното 
искуство на медицинската сестра д-р Сонгул 
Дуран од Тракискиот универзитет во Едирне, 
Оддел за сестринство, Република Турција; 
извештајот од посетата на ВМШ во рамките 

на програмата Еразмус+; и извешајот за 
личното искуство на наша студентка како дел 
на истата програма во Словенска Градишка, 
Република Словенија. Во новиот број се 
застапени и стручните трудови на наши 
дипломирани медицински сестри.

Во списанието свое место има и 
сеќавањето на еден од доајените на нашето 
здравство, голем човек, хуманист и поборник 
за местото на медицинските сестри во 
современиот концепт на здравствената 
заштита, на основачот на фондацијата ,,д-
р Димитар Котевски“, идејниот творец 
и директор на списанието ,,Македонско 
сестринство“, во издание на фондацијата 
,,д-р Димитар Котевски“, во соработка со 
Високата медицинска школа, прим. д-р 
Димитар Котевски. 

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. 
 

проф. д-р. Домника Рајчановска

ПРЕДГОВОР
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Во присуство на истакнати личности 
од областа на медицината, од опшествено-
политичките организации и пријателите, 
на ден 26.10.2018 година, во хотелот 
„Капри“, се одржа свеченост по повод 
триесетгодишнината од основањето на 
Високата медицинска школа во Битола.

На присутните им се обрати ректорот 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
во Битола, проф. д-р Сашо Коруновски, кој 
ги истакна значајноста од постоењето на 
Школата како образовна институција во 
рамките на Универзитетот и значењето за 
здравството во нашиот град и регионот.

Директорот на Високата медицинска 
школа, проф. д-р Домника Рајчановска, 
меѓу другото, истакна: „Во оваа пригода низ 
кусо потсетување и со должно внимание 
се сеќаваме на почетоците во учебната 
1988/1989 година за создавање кадар, 

професионалци и луѓе со високо чувство 
на одговорност, морал  и  неопходна грижа 
за другите. Честа и одговорноста ги делам 
со една плејада градители и творци на 
Школата, во миговите кога чествуваме 
еден период достоен за почит, исполнет со 
динамичен развој, проследен со реформи, но 
и со перманентни напори за унапредување и 
надградување на здравственото образование 
како наука и како професија. Едукативната 
дејност на Високата медицинска школа 
– Битола претставува завиден труд 
вложен во здравствената професија и таа 
благородна посветеност е во функција и на 
општествениот прогрес, што нас нè прави 
посебно горди. Во овие празнични мигови 
кога одбележуваме значаен јубилеј, се 
потсетуваме дека без оглед на сите тешкотии 
низ кои сме минувале и минуваме во 
исполнувањето на нашата благородна задача, 

30 години ВИСОКА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА
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со позасилено темпо ќе продолжиме по патот 
на развојот и напредокот, во освојување на 
нови успеси и нови јубилеи.“

Со ангажирање и посветеност, 
Високата медицинска школата соработува 
со сите високи медицински школи и 
факултети во државата, од регионот и 
бившите југословенски простори, како и 
со медицинските универзитети од Варна 
и Пловдив, од Бугарија, Загреб, Република 
Хрватска во создавање, акумулирање, 
пренесување и примена на знаењата. 

Институционалниот пат на Високата 
медицинска школа во изминатиот период 
содржи голема посветеност кон личниот 
и професионален развој  на студентите, 
насоченост кон градење на нивните 
компетенции, потврдени во земјата и надвор 
од неа и претставува потврда за хуманата 
мисија.

Својата дејност Високата медицинска 
школа, најпрвин како Виша школа, ја 
започна со една студиска програма за 
Општа медицинска сестра. Денес како 
следбеник на современите здравствени 
стандарди и потреби, Школата нуди студии 
за: Општа медицинска сестра, Медицинско-
лабораториски аналитичар, Физиотерапевти, 
Радиолошки технолози, Акушерки  и 
Санитарни инженери. 

Во едукацијата на кадарот се 
инкорпорираат европските високообразовни 
ориентири коишто се содржани и во 
специјалистичките студии, со развиени 
интерни модули, воведени во академската 
2013/2014 година за: Медицинска сестра/
Медицински техничар, Физиотерапевти, 
Радиолошки технолози и Медицинско-
лабораториски аналитичари. 
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Заради придонес кон формирањето и 
залагањето за унапредување на Школата, беа 
доделени благодарници, и тоа: 

За севкупен придонес и заложба за раст 
и  развој на Високата медицинска школа на: 
д-р Димитар Котевски, Јордан Митревски, 
д-р Владо Хаџиев, Павлина Василева и 
фондација „ д-р Димитар Котевски“ .

За долгогодишна и успешна соработка 
на: ректорот на Универзитетот ,,Св. Климент 
Охридски“ – Битола, проф. д-р Сашо 
Коруновски, ЈЗУ Клиничка болница ,,д-р 
Трифун Пановски“ – Битола, ЈЗУ Центар за 
јавно здравје – Битола, ЈЗУ Геронтолошки 
завод – ,,Сју Рајдер“ – Битола, ЈЗУ 
Психијатриска болница – Демир Хисар, ЈЗУ 
Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“ ‒  
Битола.

За реализација на активности во 
доменот на меѓународната соработка на: 
Медицинскиот универзитет – Варна, Бугарија,  
Медицинскиот универзитет  ‒ Пловдив, 
Бугарија, Здравственото велеучилиште – 
Загреб, Хрватска,  Високата медицинска 
школа за стручни студии – Чуприја, 
Србија, Владо Николовски ‒ Одделение 
за ортопедија и травматологија, Габриела 
Велевска ‒ Одделение за гинекологија и 
акушерство и Елени Здравевска ‒ Одделение 
за гинекологија и акушерство.

Во чест на 30 години Висока 
медицинска школа – Битола, благодарници 
беа доделени и на: Економскиот факултет – 

Прилеп, Факултетот за биотехнички науки 
– Битола, Техничкиот факултет – Битола, 
Педагошкиот факултет – Битола, Факултетот 
за туризам и угостителство – Охрид, 
Факултетот за безбедност – Скопје, Правниот 
факултет – Кичево, Технолошко-техничкиот 
факултет – Велес, Ветеринарниот факултет 
– Битола, Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии – Битола, 
Научниот институт за тутун – Прилеп, 
ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид, ЈНУ 
Институт за старословенска култура – 
Прилеп, НУУБ ,,Св. Климент Оридски“ – 
Битола и Студентскиот дом „Кочо Рацин“ ‒ 
Битола.

Од 2014 година на иницијатива на 
фондацијата „д-р Котевски“, во соработка 
со Здружението на медицински сестри, 
Високата медицинска школа го издава 
специјализираното списание „Македонско 
сестринство“, единствено од ваков вид во 
државата, со коешто Школата отвори простор 
за размена на информации и соработка на 
медицинските сестри и за подигнување на 
нивото на нивната стручност.

Високата медицинска школа три 
децении го афирмира и зацврстува својот 
идентитет, нераскинлив со Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола како 
негова единица,  со насоченост својот 
интелектуален потенцијал да го вклучи 
целосно кон заедничкиот и вкупниот 
општествен напредок.

м-р Добре Тодоровски
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СПЕЦИФИЧНАТА УЛОГА НА МЕДИЦИНСКА 
СЕСТРА ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА

ИНТРАКАВИТАРНА РАДИОТЕРАПИЈА – 
БРАХИТЕРАПИЈА

1. Вовед

Малигните заболувања се едни од 
најчестите болести на современиот свет. 
Ракот е малиген тумор кој може да настане во 
било кој огран во човечкото тело, се јавува во 
сите возрасни групи и ги напаѓа двата пола. 

Неговата инциденца е во постојан 
пораст. Ова се должи не само на подобрените 
дијагностични методи и пролонгираниот век 
на живеење заради подобрување на животниот 
стандард и искоренување на голем број 
инфективни болести, туку и на објективното 
зголемување на бројот на заболените. Според 
епидемиолошките податоци од светската 
здравствена организација во целиот свет 
годишно заболуваат околу 15 милиони 
луѓе. Стапката на заболени од малигни 
заболувања е во пораст за 50%. Се очекуваат 
повеќе од 15 милиони нови случаи до 2020 
– тата година. Од вкупниот број на умрени 
во светот во 2000 – година, 12% умреле од 
малигни заболувања. Во 2000 – година, 5,3 
милиони мажи и 4,7 милиони жени добиле 
малигна болест, додека 6,2 милиони луѓе 
истата година умреле од малигни болести. 
Малигните болести се здравствен проблем 
во земјите во развој. 

Радиотерапијата или радијационата 
онкологија претставува метода на лекување 
на малигни тумори со помош на јонизирачки 
зраци. 

Во зависност од оддалеченоста на 
изворот на јонизирачките зраци од туморот 
и начинот на аплицирање се разликуваат два 

основни вида радиотерапија: надворешна или 
дистанциона радиотерапија и брахитерапија 
или Кири терапија. 

Кај надворешната радиотерапија 
изворот е оддалечен од кожата на пациентот 
од 30-100 см. Таа се дели на класична 
рентгенска терапија и високоволтажна 
радиотерапија. 

Класичната радиотерапија користи 
рентгенски или Х-зраци добиени во 
рентгенска цевка на ист принцип како што се 
добиваат зраците во рендген-дијагностиката. 
Во зависност од напонот во рентгенската ц 
евка изразен во киловолти, се добиваат зраци 
со различна енергија. Нивно индикационо 
подрачје се површни кожни карциноми, 
метастатски лимфни јазли кои се во 
региите достапни за палпација, палијативно 
озрачување на коскени метастази. 

Високоволтажната или мегаволтажна 
радиотерапија користи зрачен сноп 
со енергија над 1 MeV. Тоа се високо 
пенетрантни зраци, кои не ја оштетуваат 
кожата, туку го даваат својот удел во 
длабина. Телекобалт-терапијата се користи 
во третман на малигните болести на глава и 
врат и екстремитети, т.е. тумори сместени на 
длабина од 7-8 см. Линеарните акцелератори 
нудат повисоки енергии на зраци, поради 
што тие се избор на третман кај туморите во 
градниот кош и абдоменот. 

Основната цел на радиотерапијата е да се 
оствари потребна туморска доза во длабина, 
каде е сместен туморот, а што помалку да се 
оштетат околните здрави структури. За да 
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запазат овие два услови, вкупната доза се 
дели на повеќе фракции, односно третманот 
се одвива фракционирано. Целокупниот 
зрачен третман трае неколку недели. 

2. Цели

Цели на истражувањето се да се прикаже 
бројот застапеноста на гинеколошките 
малигни болести од вкупно заболените 
пациенти од малигна болест  во 2016 и 
2017 година,  број на третирани пациенти 
на одделот за Брахитерапија, приказ на 
резултати од застапеноста во Европа и 
специфичната улога на медицинската 
сестра во спроведување на интракавитарна 
радиотерапија-БРАХИТЕРАПИЈА.

3. Материјал и методи

За целите беа користени статистички 
податоци за новорегистрирани слуаи со 
малигна неоплазма на гинеколошки органи 
во 2016 и 2017 година кои беа превземени 
од официјалната архивска база на податоци 
на Клиниката за Радиотерапија и Онкологија 
Скопје

Исто така беа обработени податоци за 
бројот на пациентки третирани на одделот 
за БРАХИТЕРАПИЈА исто така за периодот 

2016 и 2017 година и нивна распределба 
според возраст и патохистолошка дијагноза.

Податоците понатаму беа статистички 
обработени и прикажани процентуално, 
табеларно и во графикони. 

4. Резултати

Според добиените статистички 
податоци во 2016 година биле регистрирани 
вкупно 3637 нови пациенти со малигна 
неоплазма од нив 1338 или процентуално 
(36,79%) биле од Скопје а останатите 2188 
или процентуално (63,21%) од другите 
градови во Македонија.Од вкупниот број 
на пациенти имало 434 или процентуално 
(11,93%) пациенти со гинеколошка малигна 
неоплазма. (табела 1)

Според добиените статистички 
податоци во 2017 година биле регистрирани 
вкупно 3752 нови пациенти со малигна 
неоплазма од нив 1564 илипроцентуално 
(41,68%) биле од Скопје а останатите 2188  
или процентуално (58,32%) од другите 
градови во Македонија.Од вкупниот број 
на пациенти имало 496 или процентуално 
(13,21%) пациенти со гинеколошка малигна 
неоплазма. (табела број 2) .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 НОВИ СКОПЈЕ ГИНЕКОЛОШКИ

 3752 1564 496 

%  41,68 % 13,21 % 

 

 

2016 НОВИ СКОПЈЕ ГИНЕКОЛОШКИ

  3637 1338 434 

%   36,79 % 11,93 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 НОВИ СКОПЈЕ ГИНЕКОЛОШКИ

 3752 1564 496 

%  41,68 % 13,21 % 

 

 

2016 НОВИ СКОПЈЕ ГИНЕКОЛОШКИ

  3637 1338 434 

%   36,79 % 11,93 % 

Табела 1 број на новорегистрирани пациенти во 2016 со карцином и застапеноста на 
гинеколошките неоплазми во нив

Табела број 2 Новорегистрирани пациенти во 2017 со карцином и застапеност на 
гинеколошките неоплазми во нив и застапеноста во Скопје
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Дескриптивни податоци и статистика 
кај пациентките од испитуваната група 
пациентки во 2016 и 2017 година

Пациентките беа на возраст од 25 до 75 
години, со просечна  возраст од 51,83 ± 1.5 
години, (минимум 25, максимум 75 години).

Соодветно на податоците од пациентките 
од испитуваната група го добивме и 
просечното  време на радиотерапискиот 
третман кое изнесуваше 68,96 ± 9,96 
дена, што покажува 23,2% отстапување 
(пролонгирање) од предвидениот оптимум 
од 56 дена.  Минималното третманско време 

Табела 3: Дистрибуција на пациентките според хистопатолошка дијагноза

Табела 4: Дистрибуција на пациентките според клиничкиот стадиум на болеста

 
 

 

 

Хистологија Број на пациентки  (%) 

Carcinoma planocellulare 80 (80%) 

Carcinoma adenosquamosum 4 (4%) 

Carcinoma squamotransitional 1 (1%) 

Carcinoma mucoepidermoides 8 (8%) 

Adenocarcinoma 4 (4%) 

Small cell neuroendocrine 

 carcinoma 

2 (2%) 

Clear cell carcinoma 1 (1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Клинички 

стадиум 

Број на 

пациентки (%) 

IIA 3 (3%) 

IIB 75 (75%) 

IIIA 18 (18%) 

IIIB 2 (2%) 

IVA 2 (2%) 
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изнесуваше 50 дена, а максималното 97 
дена. Третманското време го анализиравме 
и во три категории, од 50 до 56 дена, од 57 
до 80 дена и од 81 до 97 дена, со просечно 
траење од 54,33 ± 2,2 , 67,04 ± 6,9  и 86,21 ± 
4,4  консеквентно во трите групи (Табела 6).

Од епидемиолошки аспект, 
цервикалниот карцином во континентална 
Европа има стапка на инциденца од 15.5 на 
100.000 популација и морталитет од 6.3 на 
100.000 популација. Проценетите вредности 
за Република Македонија изнесуваат - 

инциденца од 15 на 100.000 популација и 
морталитет од 6.2 на 100.000 популација3. 
Проценките се однесуваат за 2018 година. 
Проценeтата инциденцата за малигномите на 
телото на матката во Република Македонија 
изнесува 41 на 100.000 популација и 
мортлитет од 9 на 100.000 популација. 

Европската инциденца изнесува 29.8 
на 100.000 популација и морталитет од 
7 на 100.000 популација3. Проценките се 
однесуваат за 2018 година.

Табела 5. Дистрибуција на пациентките според диференцираност на малигните клетки

Табела 6. Третманско време кај испитуваната група

 
 

 

 

Степен на 

диференцираност 

Број на 

пациентки (%) 

G1 7 (7%) 

G2 68 (68%) 

G3 25 (25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Третманско 

време 

Mean ± SD Min - max 

50 – 56 54,33 ± 2,2 50 – 56 

57 – 80 

0 

67,04 ± 6,9 57 – 80 

81 – 97 

4 

86,21 ± 4,4 81 – 97 

Вкупно: 

00 

68,96 ± 9,96 50 – 97 
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Специфична улога на медицинската 
сестра при изведување на 
интракавитарна радиотерапија 
брахитерапија

Брахитерапијата претставува 
најцелисходен начин на користење на 
зрачната енергија, бидејќи максимално го 
озрачува туморското ткиво, а истовремено ги 
поштедува здравите ткива во околината. Кај 
овој вид на радиотерапија дозата нагло опаѓа 
со дистанцата од изворот, па затоа безбедно 
можат да се аплицираат високи дози од 60-70 
Gy на туморот, за релативно краток период од 
само неколку дена. Брахитерапијата користи 
радиоактивни изотопи во вид на фокуси 
кои емитираат гама или друг вид зрачење. 
Со помош на посебни апликатори тие се 
доведуваат во контакт со лезијата која треба 
да се третира. Растојанието меѓу изворот и 
туморот е мало и изнесува од 0,5-5 см.

Во брахитерапијата се користат 
различни видови на радиоактивни изотопи 
и тоа: радиум, цезиум, иридиум 192, јод, 
паладиум и -фосфор.

Во однос на брзината на дозата, 
постојат повеќе типови на брахитерапија:

• LDR low dose rate / ниска брзина на 
доза: 0.4 – 2 Gy/h, кај која времето на 
третман изнесува 24-144 часа, 

• MDR medium dose rate/ средна брзина 
на доза: 2 – 12 Gy/h, третманот трае 
неколку часа,

• HDR high dose rate / висока брзина на 
доза: >12 Gy/h, со време на траење на 
третманот од неколку минути, 

• PDR  pulse dose rate/ пулсирачка брзина 
на доза:1 – 3 Gy/h.
Според начинот на аплицирање 

на изворот, постојат неколку видови 
брахитерапија: 

Интерстициелна (интраткивна) 
брахитерапија:

радиоактивните извори се внесуваат 
диретно во туморот (во вид на игли, жици 
или зрна) и околу него, по строго определени 
правила. Изворот може да остане во ткивото 
неколку дена, како привремена имплантација, 
или трајна (перманентна) имплантација при 
која изворот не се вади од ткивото. За тоа 
се користат изотопи со релативно краток 
период на полураспад и ниска енергија. Во 
вид на зрна најчесто се внесува радиоактивно 
злато или јод, како перманентна апликација. 
Интерстицијелната брахитерапија често се 
користи во терапија на туморите на глава 
и врат (јазик, тонзили, усници, паротидна 
жлезда, букална слузница, лимфни јазли), 
дојка, анус, ректум, вулва, вагина, пенис, 
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простата, мочен меур, интраоперативно на 
мозок со трајна имплантација. 

Интралуминална брахитерапија: 
подразбира апликација на радиоактивен 
извор во малите телесни лумени, како што 
се: хранопровод, бронх, трахеа, билијарниот 
дуктус. За таа цел се користат обични 
пластични катетери, или пак, специјални 
апликатори преку кои се внесува и центрира 
радиоактивниот извор. Во последно време 
интралуминалната радиотерапија се почесто 
се користи за зрачење на опструктивни 
тумори сместени во бронх или езофагус. Со 
тоа се постигнува значително подобрување 
на квалитетот на живот на пациентот. 

Ендоваскуларна брахитерапија: 
е нова тераписка метода, како дел од 
интралуминалната брахитерапија. Таа 
подразбира апликација на радиоактивниот 
извор во артериите (коронарни, периферни) 
со што се спречува нивна рестеноза. 

Површинска мулажна брахите-
рапија:

се подготвуваат специјални пластични 
форми, кој одговаат на површината што 
треба да се зрачи. На површината од овие 
апликатори се поставуваат изворите, 
распоредени на начин кој ќе даде оптимален 
распоред на зрачење. Овој тип на 
радиотерапија може да биде алтернатива на 
хируршкиот третман. Се користи кај малигни 
тумори на кожа, нос, уши, очни капаци, усни. 
Со замена на хирургијата, се избегнуваат сите 
малформации и реконструкции во заболената 
регија, што дава добар козметички резултат. 

Интракавитарна брахитерапија: 
радиоактивениот извор се поставува во 
некоја од природните телесни празнини 

непосредно до туморот или во самиот 
тумор (грло на матка, утерус, вагина, 
ректум, езофагус, мочен меур). Најчесто 
се користи во гинеколошките тумори, како 
цервикалниот и ендометријалниот карцином. 
При тоа се користат апликатори (тандем-
ринг, овоиди) со различен промер, должина и 
агол на закривеност. Со примена на овој тип 
на брахитерапија, како надополнување на 
перкутаната радиотерапија, се овозможува 
аплицирање на високи дози, доволни за 
уништување на туморот, а со запазување на 
дозните лимити на органите од ризик, во овој 
случај мочен меур и ректум. 

Користена литература
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Вовед
Малигните заболувања денес се 

наоѓаат на второ место, како причина за смрт, 
веднаш зад болестите на кардиоваскуларниот 
систем, поради што претставуваат голем 
медицински, епидемиолошки, јавно-
здравствен и социјален проблем (1). 

Малигните заболувања имаат 
некарактеристичен почеток, долготрајно 
лекување и често, фатален крај. Предизвикани 
се од фактори во животната средина, односно 
90 – 95 % од случаите се резултат на начинот 
на живот и факторите на средината, додека 
само 5 –10 % се предизвикани од наследни 
фактори (2 – 5). Најчести фактори на 
средината, во 15 – 20 % случаи се: тутунот (25 
– 30 %), начинот на исхрана и преголемата 
тежина  (30 – 35 %), инфекциите (15 – 20 %), 
зрачењето, стресот, недостатокот на физичка 
активност и загадувачите на животната 
средина (6 – 9).   

Малигните заболувања се сериозни и 
имаат значително влијание врз квалитетот на 
животот на пациентот. Хроничниот карактер 
на малигните заболувања, долготрајното 
болничко лекување и негативните ефекти од 
терапијата, често пати се причина за развој 
на депресија и анксиозност кај пациентите, 
што може дополнително да ја влоши општата 
состојба на пациентите. 

Општо прифатено е дека депресијата 
е најраспространето психичко растројство. 
Светската здравствена организација ја 
класифицира депресијата како четврта на 
листата на најургентни светски здравствени 
проблеми. Податоците од референтни 

истражувачи алармираат дека депресивните 
состојби примаат карактеристики на 
„епидемија“, станувајќи сè пораширени 
и почесто дијагностицирани растројства. 
Последните децении постои нагласен интерес 
за односот на депресијата и анксиозноста 
(10).

Цели
Да се спроведе анкета на пациенти со 

малигни заболувања и на пациенти со други 
заболувања, кои се лекувале во Службата 
за домашно лекување и да се одреди 
присуството на анксиозност и депресија кај 
нив. 

Да се направи компаративна анализа 
во однос на присуството на анксиозност 
и депресија кај двете групи пациенти, 
со користење на Болничката скала за 
анксиозност и депресија.  

Материјали и методи
Студијата е реализирана во 

Здравствениот дом во Битола, во Службата 
за домашно лекување. Истражувањето 
претставува проспективна контролирана 
студија на случај, во која се анализирани 
30 пациенти, со дијагностицирано малигно 
заболување и исто толку пациенти со 
други заболувања, на различна возраст, од 
двата пола. Кај нив, направена е проценка 
на присуството на анксиозно-депресивен 
синдром, со примена на скалата HADS 
– Hospital Anxiety and Depression Scale 
(Болничка скала за анксиозност и депресија). 
Оваа скала за самооценување, беше развиена 
да ги детектира состојбите на депресија, 

АНКСИОЗНО-ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ
КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ СО МАЛИГНИ

ЗАБОЛУВАЊА ВО БИТОЛА
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анксиозност и емоционална вознемиреност 
кај пациенти кои биле третирани од различни 
клинички проблеми (11). По неколку 
модификации, конечната скала има вкупно 
14 точки, со одговори рангирани на скала 
од 0 до 3, каде 3 означува висок симптом на 
фреквенција. Резултатот за секоја потскала 
(анксиозност и депресија) може да се 
рангира од 0 до 21 и означува: нормално (0 
– 7), средно (8 – 10), умерено (11 –14), тешко 
(15 – 21). 

За статистичка обработка и анализа 
на добиените податоци беа применети 
соодветни статистички методи: мерки на 
централна тенденција (просек, медијана 
и модус), како и мерки на дисперзија 
(стандардна девијација, стандардна грешка), 
т-тест, Пирсонов коефициент на корелација, 
статистичка сигнификантност – одредување 
на p < 0.05.

Резултати
Во студијата, преку анкета беа 

анализирани пациенти со малигни 
заболувања и пациенти со други заболувања, 
со цел да се одреди присуство на анксиозност 
и депресија кај нив. Од вкупно 30 пациенти 
со малигни заболувања, 53% се мажи, 
47% се жени, а од пациентите со останати 
заболувања 57% се мажи, а 43% се жени 
(Графикон 1).

33% од пациентите со малигни 
заболувања припаѓаат на возрасната група 
61 – 70 години. Просечната возраст на 
пациентите изнесува 67,6 години, минимумот 
е 45 години, максимумот е 83 години, а 

стандардната девијација е ±10,06 год. 40% 
од пациентите со останати заболувања, 
припаѓаат на возрасната група 61 – 70 години. 
Просечната возраст на пациентите изнесува 
71,73 години, минимумот е 55 години, 
максимумот е 87 години, а стандардната 
девијација е  ± 8,22 години (Графикон 2).

Во продолжение на студијата се 
прикажани резултатите во однос на 
одговорите на пациентите, според прашањата 
од Болничката скала за анксиозност и 
депресија.  

Од графикон 3, се забележува дека 
47% од пациентите со малигни заболувања, 
голем дел од времето се чувствуваат напнато 
или „предизвикано“, а 60% од пациентите 
со останати заболувања, понекогаш се 
чувствуваат напнато или „предизвикано“. Се 
регистрира статистичка сигнификантност 
на прашањето за тоа дали се чувствуваат 
напнато или „предизвикано“ меѓу пациентите 
со малигни и останати заболувања (Pearson 
Chi Square = 7.3101, df = 15, r = 0.191, p < 
0.05) (95 % Confidence Interval од 2.0928 до 
11.9512), a коефициентот на корелација Phi = 
0,22 (слаба корелација). 

Од графикон 4 се забележува дека 57% 
од пациентите со малигни заболувања, само 
малку уживаат во сите работи, а од вкупниот 
број на другите пациенти, 43% само малку 
уживаат во сите работи.

Од пациентите со малигни заболувања, 
53% добиваат многу лошо чувство дека нешто 
ужасно ќе се случи, а 50% од пациентите со 
останати заболувања, добиваат малку лошо 
чувство, но не загрижувачко. Се регистрира 
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статистичка сигнификантност на прашањето 
за тоа дали добиваат застрашувачко чувство 
меѓу пациентите со малигни и останати 
заболувања (Pearson Chi Square = 6.1201, 
df = 15, r = 0.271, p < 0.05) (95% Confidence 
Interval од 3.1018 до 2.9198), a коефициентот 
на корелација Phi = 0,2 (слаба корелација) 
(Графикон 5). 

50% од пациентите со малигни забо-
лувања, не ја гледаат смешната страна 
на нештата, додека нема пациенти што 
можат многу да се смеат. Најголем процент 

пациенти со останати заболувања ја гледаат 
смешната страна на нештата, 33% (Граф.6).

60% од пациентите со малигни 
заболувања, доста време имаат загрижувачки 
мисли, додека на 50 % од пациентите со 
останати заболувања, одвреме-навреме им 
поминуваат загрижувачки мисли низ умот. 
53% од пациентите со малигни заболувања 
често не се чувствуваат весело, додека од 
вкупниот број на пациенти со останати 
заболувања, 43% понекогаш се чувствуваат 
весело.

Графикон 3. Дали се чувствувате                     Графикон 4. Дали сè уште
 напнато  или „предизвикано“?                                уживате во сите работи? 

Графикон 5. Дали добивате застрашувачко  
чувство дека нешто ужасно ќе се случи?

Графикон 6. Дали можете да се 
         смеете и да ја видите смешната 

страна на  нештата?

    Графикон 7. Дали Ви поминуваат              Графикон 8. Дали се чувствувате
       загрижувачки мисли низ умот?                                весело?                       
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57% од пациентите со малигни 
заболувања воопшто не се чувствуваат 
релаксирано, 50% од пациентите со 
останати заболувања често не се чувствуваат 
релаксирано, а само 7% дефинитивно седат 
мирно и се чувствуваат релаксирано. 

Се регистрира статистичка 
сигнификантност на прашањето за тоа дали 
можат да седат мирно и да се чувствуваат 
релаксирано меѓу пациентите со малигни 
заболувања и останати заболувања (Pearson 
Chi Square = 4.9912 df = 15 p = 0.0127) (95% 
Confidence Interval од 1.9238 до 2.6224), a 

коефициентот на корелација Phi = 0,23 (слаба 
корелација).

Од графикон 10 се забележува 
дека најголем процент од пациентите со 
малигни заболувања, 57%, скоро цело 
време се чувствуваат како да забавуваат. 
37% од пациентите со останати заболувања 
понекогаш чувствуваат како да забавуваат, а 
само 17% скоро цело време се чувствуваат 
како да забавуваат.

Од вкупниот број пациенти со 
малигни заболувања, 50% многу често 
добиват застрашувачко чувство, додека 33% 
пациенти со останати заболувања понекогаш, 

Графикон 9. Дали можете да седите                                   Графикон 10. Дали се
мирно и да се чувствувате релаксирано?                       чувствувате како да забавувате?

Графикон 11.                                                           Графикон 12.

Графикон 13.                                                     Графикон 14.
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односно често добиваат застрашувачко 
чувство (Графикон 11). Се регистрира 
статистичка сигнификантност на прашањето 
за тоа дали добиваат застрашувачко чувство 
меѓу пациентите со малигни и останати 
заболувања (Pearson Chi Square = 2.3568, 
df = 15, r = 0.371, p < 0.05) (95% Confidence 
Interval од 0.1128 до 7.0342) a коефициентот 
на корелација Phi = 0,24 (слаба корелација).

Од вкупниот број на пациенти со 
малигни заболувања, 50% дефинитивно 
изгубиле интерес за изгледот, додека 33 % 
од пациентите со останати заболувања не се 
грижат толку многу (Графикон 12).

Од графикон 13 се забележува дека 
57% од пациентите со малигни заболувања 
воопшто не се чувствуваат неуморно, 
додека 60% од останатите пациенти не 
се чувствуваат толку неуморно. 53% од 
пациентите со малигни заболувања, воопшто 
не ги очекуваат нештата со радост, додека 
47% од пациентите со останати заболувања 
дефинитивно помалку од порано ги очекуваат 
нештата со  радост (Графикон 14). 

Се регистрира статистичка 
сигнификантност на прашањето за тоа 
дали ги очекуваат нештата со радост 
меѓу пациентите со малигни и останати 
заболувања, (Pearson Chi Square = 6.4337, df 
= 15, r = 0.05107, p < 0.05) (95% Confidence 
Interval од 2.0713 до 4.0199), a коефициентот 
на корелација Phi = 0.22 (слаба корелација).

Од графикон 15 се забележува дека 
63% од пациентите со малигни заболувања, 
многу често добиваат чувство на паника, 
додека 47% од пациентите со останати 
заболувања не добиваат често такво чувство. 
Од графикон 16 се забележува дека 47% 
од пациентите со малигни заболувања, 
многу ретко уживаат со добра книга или 
ТВ-програма, додека 43% од пациентите со 
останати заболувања не уживаат често со 
добра книга или ТВ- програма.

Од графикон 17 се забележува дека 
од вкупниот број на пациенти со малигни 
заболувања, 83% имаат тешко ниво на 
анксиозност, а нема пациенти со нормално 
и средно ниво на анксиозност. Од вкупниот 

Графикон 15.                                                     Графикон 16.
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број на пациенти со останати заболувања 
50% имаат средно ниво на анксиозност, а 
само 3%  имаат тешко ниво на анксиозност.

Од графикон 18 се забележува дека 
од пациентите со малигни заболувања, 
83% имаат тешко ниво на депресија, а 
нема пациенти со нормално и средно ниво 
на депресија. Од пациентите со останати 
заболувања, 50% имаат средно ниво на 
депресија, а само 6% тешко ниво на депресија.

На табела број 1, се прикажани 
вредностите на просечната вредност, 
минмумот, максимумот и стандардната 
девијација кај пациентите со малигни и 
останати заболувања.  Се регистрира 
статистичка сигнификантност меѓу 
просечната возраст на испитаниците и 
просечната вредност на резултатот за 
анксиозност (t = 27.7128 df = 9 standard error 
of difference = 5.105) (95% Confidence Interval 
од 68.0125 до 73.7712).

Се регистрира статистичка 
сигнификантност меѓу просечната возраст 
на испитаниците и просечната вредност на 
резултатот за депресија (t = 27.8925 df = 29 
standard error of difference = 4.8713) (95% 
Confidence Interval од 71.4565 до 63.9435). 

Се регистрира статистичка 
сигнификантност меѓу просечната возраст 
на испитаниците и просечната вредност на 

вкупниот резултат (t = 18.7456 df = 29 standard 
error of difference = 2.887) (95% Confidence 
Interval од 54.2241 до 58.8961).

Дискусија
Целта на оваа студија беше да се 

направи анализа на резултатите добиени со 
анкетата на пациенти со малигни заболувања 
и на пациенти со други заболувања, за 
да се одреди присуството на анксиозност 
и депресија кај нив, со користење на 
Болничката скала за анксиозност и депресија. 
Резултатите покажаа дека постои статистичка 
сигнификантност меѓу просечната возраст 
на испитаниците и просечната вредност 
на резултатот за анксиозност, статистичка 
сигнификантност меѓу просечната возраст 
на испитаниците и просечната вредност на 
резултатот за депресија, како и статистичка 
сигнификантност меѓу просечната возраст 
на испитаниците и просечната вредност на 
вкупниот резултат. 

Распространетоста на емоционалната 
вознемиреност кај пациенти со карцином 
многу варира во студиите во светската 
литература. Во една метаанализа 
(Singer HYPERLINK "http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3251893/"et 
al.HYPERLINK "http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3251893/", 2009) се 

Табела број 1. Табеларен приказ на резултатот за анксиозност, резултатот за депресија 
и вкупноиот резултат од тестот (просек, мин., макс., ст. девијација) кај пациентите со 

малигни и останати заболувања

 
 

 
 
 

Анксиозност 
 Просечна вредност Min Max St.Dev. 

Пациенти со малигни заболувања 16,8 11 21 ± 2,41 
Пациенти со останати заболувања 10,1 0 15 ± 3,11  

 
Депресија 

 Просечна вредност Min Max St.Dev 
Пациенти со малигни заболувања 16,47 8 21 ± 2,96 
Пациенти со останати заболувања 9,30 1 16 ± 3,63 

 
ВКУПЕН СКОР (Анксиозност и депресија) 

 Просечна вредност Min Max St.Dev. 
Пациенти со малигни заболувања 33,27 23 42 ± 4,87 
Пациенти со останати заболувања 19,40 2 30 ± 6,13 
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прикажува дека скоро една третина од 
пациентите со карцином страдаат од ментални 
растројства, во различни степени на развој на 
болеста (12). Во студијата била анализирана 
појавата на анксиозност и депресија кај 10 153 
пациенти со карцином во однос на возраста, 
полот, видот на карциномот и степенот на 
болеста. Резултатите покажале дека 19.0 
% од пациентите имале клинички нивоа 
на анксиозност, 22.6% имале супклинички 
симптоми, 12.9% од пациентите имале 
клинички симптоми на депресија, а 16.5% 
опишале супклинички симптоми. Анализите, 
според видот на ракот, покажаа значителни 
разлики така што пациентите со рак на белите 
дробови, гинеколошки, или хематолошки 
канцер пријавиле највисоко ниво на дистрес 
во времето на дијагностицирање на ракот 
(13).

Во друга студија, спроведена во 2013 
година, од 154 пациенти, кај значаен дел од 
нив и нивните партнери (до 40%) анализата 
покажала високи нивоа на анксиозност, 
депресија, психолошко нарушување и низок 
квалитет на живот, особено кај женските 
пациенти и женските партнери (14). 

Резултатите од студијата покажаа 
значајно повисока  инциденција на 
анксиозност и депресија кај пациентите со 
малигни заболувања во однос на пациентите 
со други заболувања. И во други студии во 
светот се прикажуваат слични резултати. 

Така, во студија спроведена во 2014 
година, авторите го проценувале степенот 
на анксиозност и депресија кај пациентки со 
карцином на дојка, во споредба со пациентки 
со хронична холелитијаза. Резултатите 
покажале статистички значајно повисок 
степен на анксиозност и депресија кај 
пациентките со карцином на дојка, односно 
тежината на дијагнозата била во корелација 
со нивото на анксиозните и депресивните 
симптоми (15).  

 Во друга студија, Kyranou et al., (2014) 
анализирале 396 пациентки. Резултатите 
покажале дека пациентките имале умерено 
ниво на анксиозност пред операцијата. 
Повисоките нивоа на депресивни симптоми 
и несигурност за иднината, како и пониските 
нивоа на задоволство од животот, помалото 

чувство на контрола и поголемата тешкотија 
за справување предвидуваат повисоки нивоа 
на предоперативна анксиозност. Повисокото 
ниво на предоперативна анксиозност, 
посиромашното физичко здравје, намаленото 
чувство на контрола и чувството на 
изолација предвидуваат повисока состојба 
на анксиозност со текот на времето. Умерено 
нивото на анксиозност, постои кај жените 6 
месеци по операцијата од рак на дојка (16). 

Во некои студии се укажува дека 
нивото на анксиозност и депресија, кај 
пациентките по операција на карцином на 
дојка, се намалува со текот на времето, но 
значителен број од жените имаат високо ниво 
на анксиозност и депресија и по 18 месеци 
од операцијата (17).  

Заради ова, во повеќето студии 
се нагласува важноста од навремено 
откривање на анксиозноста и депресијата кај 
пациентките со карцином на дојка, од нивно 
соодветно управување за време на третманот 
и потоа, како и од спроведување на соодветни 
вежби за подобрување на квалитетот на 
животот на пациентите (18, 19, 20). Некои 
автори ја испитувале можноста од примената 
на кратка психолошка интервенција, која 
би можела да спречи појава на анксиозност 
или депресија кај новодијагностицирани 
пациенти со малигно заболување, користејќи 
стандардизирани психијатриски тестови 
(21). 

Заклучоци и препораки
Од прикажаните резултати, може да се 

изведат следните заклучоци и препораки: 
Пациентите со карциноми, почесто 

манифестирале знаци на анксиозност и 
депресија, особено пациентите од женскиот 
пол. 

Потребно е да се продолжи со 
организираните прегледи за рано откривање 
и третман на заболените лица. 

Да се организира и постојано и 
непрекинато да се ажурира современ 
национален регистар на лица со малигна 
болест, што ќе овозможи детално следење 
на состојбите и ќе биде основа за сите 
понатамошни политики и активности на 
државата кон намалување на проблемот на 
малигните заболувања.
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Континуирано и детално да се следат 
состојбите во врска со веќе споменатите 
ризик- фактори во животната и работната 
средина и веднаш да се преземаат соодветни 
мерки и интервенции за нивно постојано 
контролирање.

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

ДОМАШНИ УСЛОВИ

RISK ASSESSMENT METHODS IN HEALTH CARE
UNDER HOME CONDITIONS

Апстракт:
Глобализацијата, динамиката на 

животот, прекумерниот професионален 
ангажман на членовите на семејството се 
само некои од причините за потребата да 
се обезбеди домашна нега и да се подготват 
тимови кои ќе применуваат  вештини и 
професионалност и ќе им нудат грижа на 
оние на кои им е потребна. Неопходно е да 
се проценат вистинската слика во домот, 

ризиците за пациентот и за членовите на 
медицинскиот тим со цел да се преземат 
соодветни мерки и активности.

Со ова истражување се прави обид 
за карактеризирање на ризиците и се нуди 
електронска листа за негувателите, која 
ќе служи за брзо и адекватно да се оценат 
ризиците и да се преземат адекватни решенија 
за заштита од настанување на инциденти.
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Цел: Да се   испита мислењето на 
социјалните асистенти (негуватели), кои им 
помагаат на старите лица дома, за постојните 
ризици и за начинот на проценување на 
ризикот.

Материјали и методи: Испитано е 
мислењето на 40 негуватели, кои обезбедуваат 
домашни нега на стари луѓе во земјите од 
Европската Унија – претежно во Австрија и 
Германија.

Користени методи: социолошки 
метод (анкетно истражување), документарен 
метод и графичка анализа.

Резултати и дискусија: Направеното 
истражување покажа дека обезбедувањето 
на нега во домашни услови се врши главно 
од лица од женски пол, на возраст над 
50 години.  Голем процент од нив имаат 
завршено високо образование.

Заклучок: Корисниците на услугата 
„домашна нега“, спроведена од социјален 
асистент (негувател), се најчесто стари 
лица. Приоритет има ризикот од несреќи и 
инциденти поради возраста. Проценката 
на ризикот се прави еднаш годишно, што 
не е доволно и бара промена во методологијата 
за евалуација.

 
Клучни зборови: домашна нега, 

негувател, проценка на ризик

Summary: 
Globalization, life dynamic, family 

members additional professional engagement 
are only parts of reasons, which dictates 
home conditions health care necessity, and 
team preparation which should apply skills 
and professionalism during individual’s care. 
Medical team members seek for real scene 
assessment of unknown home and patient’s risks 
in order to take adequate measures and actions.

Current research makes an attempt to 
characterize risks and proposes electronic card 
that should be used by medical staff to assess 
quickly and adequately potential risks and to 
take adequate decisions in order to prevent 
incidents.

Objective: opinion research of social 
assistants (hospital attendants) whose render 

help to old people in home conditions in 
accordance with existing risks and assessment 
risk methods.

Research and methods: 40 hospital 
attendants opinion has been researched, all these 
social assistants give home care for old folks 
in European Union countries, mostly Austria 
and Germany. Sociological (inquiry) method, 
documentary, and graphic analysis have been 
used for the purpose of research.

Results and discussion: this research 
shows that health care in home circumstances 
is implemented mostly by females, aged over 
50 years. Large percentage of them posses high 
degree of education.

Deduction: old people are mostly 
consumers of  “Home Care” service, executed by 
social assistant (hospital attendant). Accidents’ 
risk as well as incidents provoked by age are 
with high priority. Risk assessment is produced 
once a year, which is insufficiently and dictates 
a change in assessment methods. 

Key words: home care, hospital attendant, 
risk assessment

Вовед

Во последниве пет години, 
проблемот со обезбедувањето на домашна 
здравствена нега стана реалност во 
Бугарија. Оваа услуга е силно развиена 
во Австрија, Германија и Холандија, каде 
покрај традиционалните постојат и мобилни 
тимови од доктор, медицинска сестра, 
социјален асистент (негувател), социјален 
работник и духовно лице за обезбедување 
на здравствена заштита по домовите на 
пациентите. Наведените земји имаат 
развиени менаџерски структури, кои 
регрутираат бугарски граѓани според 
утврдени програми, ги подготвуваат и ги 
испраќаат на работа во странство.

Во Бугарија оваа услуга стана 
возможна за пациентите благодарение на 
обезбеденото финансирање на голем број 
општини од европски проекти и програми. 
Се предлагаат обуки на невработени лица, 
кои ќе обезбедуваат нега поврзана со 
здравјето и безбедноста на корисникот и ќе ги 
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организираат и обезбедуваат неопходните 
санитарно-хигиенски, економски и социјални 
услови за нормален живот.

Речиси 60 проценти од темите во 
обуката се поврзани со: основите на 
геронтологијата, видовите хигиенски 
навики, основните услуги, основната грижа и 
надзорот на стари лица, инвалиди и хронично 
болни лица, основите на применетата хигиена 
и со медицинската помош. Поради тоа, 
социјалниот асистент (негувател) стекнува 
компетенции во домените: одржување, 
основи на комуникацијата и управување со 
конфликти.

Третманот на болно лице дома е тимска 
работа на екипа од доктор, медицинска сестра, 
социјален работник, негувател. Главно 
правило при обезбедувањето на социјална 
услуга во домашна средина е минимизирање 
на ризиците по здравјето, безбедноста 
и благосостојбата, како на корисниците 

така и на членовите на тимот. Поради тоа 
стануваат актуелни проблемот на проценка 
на ризикот за секој конкретен случај и 
преземањето на потребните мерки за негово 
сведување  до минимум, како и негово 
контролирање.

 
Материјали и методи

Извршено беше анонимно 
анкетирање на 40 социјални асистенти 
(негуватели), обучувани во Центарот 
за постдипломска квалификација 
на Техничкиот универзитет – Габрово, кои 
обезбедуваат домашна нега во земји од 
Европската Унија, главно во Австрија и 
Германија. Истражувањето беше спроведено 
од април до август 2016 година.

Користени методи: социолошки 
метод (анкетно истражување), документарен 
метод и графичка анализа.
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Графикон 2. Дистрибуција на негуватели 
според образованието
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Резултати и дискусија        
 
Беа анкетирани 40 негуватели на возраст 

од над 50 години. Според полот доминираат 
жени на возраст од над 50 години ( графикон 
1).

За нагласување е фактот 
дека преовладуваат негуватели со завршено 
високо образование (граф. 2). Економските 
услови во Бугарија создаваат проблеми со 
реализацијата, особено на специјалистите 
со високо образование во областа 
на хуманистичките специјалности. Меѓу 
нив, доминираат дипломираните германски 
филолози. Негувателите со средно 
образование завршиле јазични гимназии, 
работеле како преведувачи и во моментов се 
невработени. Постојат и кандидати за оваа 
работа кои моментално посетуваат курсеви 
по јазик, со надеж дека ќе ја практикуваат 
оваа професија во странство.

Од графикон 3 може да се извлечат 
следниве заклучоци:

• До пред 15 години, бројот на луѓе кои 
сакаат да станат социјални помошници 
во странство беше многу низок;

• Последните две години (2015, 2016) 
нивниот број се зголемува многукратно;

• Земјите домаќини бараат исклучително 
многу за квалитетот на дадената услуга 
и прифаќаат кандидати само со завршен 
курс за спроведување на здравствена 
нега во домашни услови.
Услугата  ,,домашна нега“  се обезбедува 

за стари лица (80 години и постари).
Богатото искуство на интервјуираните 

негуватели (досега тие работат во странство) 
им овозможува да ги рангираат ризиците 
од домашната нега во зависност од нивното 
набљудување и од ситуациите во конкретни 
случаи.

Проценката на ризикот треба да се 
направи на почетокот кога се склучува 
договор за нега на болен во домашни услови, 
а потоа периодично да се актуализираат 
настанатите промени. 

Методологија за проценка на
степенот на ризик

Со цел да се процени одредениот 
тип на ризик во домашната средина, треба 
да се добијат информации за фактичката 
состојба. Тие може да се добијат на 
следниве начини: преку набљудување 
при посетата во домот на пациентот, со 
доставување на документи за здравствената 
состојба (од страна на матичниот доктор), 
преку информации од членовите на 
семејството, соседите или пријателите, како 
и преку информации од самиот пациент.

Од најголема важност е да се 
обработат добиените информации и да се 
добие квантитативен израз кој дозволува 
оценување на ризиците. На тој начин, се 
добива јасна слика за тежината на одделните 
ризици и  се донесуваат адекватни решенија 
за заштита од настанување на инциденти 
и, исто така, мерки за минимизирање на 
ризикот. Потребно е периодично да се 
направи нова проценка за видовите ризици, 
со користење на истата технологија, и да 
се спореди таа со резултатите добиени од 
претходните проценки. Ова дозволува да 
се преземат потребните активности или да 
се прекине обезбедувањето на услугата, со 
цел избегнување на ризикот по здравјето и 
безбедноста на услужниот тим.

За таа цел се предлага изработување 
на контролна листа во која ќе бидат точно 
фиксирани главните моменти, проблеми, 
ситуации и состојби на домашната средина, 
кои имаат влијание врз соодветниот 
ризик. На графикон 4 е прикажан контролен 
лист за следење на индикаторите за различните 
видови ризици и за проценка на фактичката 
состојба. За секој од дадените  ризици, се 
поставува збир од прашања. Одговорот на 
секој фактор се регистрира со оценка од 1 до 
6 при што се става знак „Х“ за направената 
проценка. Од оценките кои се дадени за 
одделните фактори се пресметува средна 
вредност за соодветниот ризик. Високите 
вредности се однесуваат на највисокото 
ниво на ризик.

Се смета  дека ризикот е во рамките 
на толеранцијата ако нема надминување 
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Ризик бр. 1 - Ризик при помагање за земање на лекови 

Клучни точки и контролни прашања 
Просечно

евалуација

Оценки од степен на ризик 

1 2 3 4 5 6

Дали лековите се препишани од доктор ?          

Користи ли други лекови или додатоци на 

исхраната? 

       

Каде се складираат и има ли пристап до 

нив? 

       

Кој ги дава лековите и има ли опасност 

од повторно примање? 

       

Опасност од  некој за да се ограничи 

внесот на лекови. 

       

Опасности од нарушување на распоредот 

на зеање или дадени диети. 

       

Ризик бр. 2 - Ризик од болести 

Клучни точки и контролни прашања 
Просечно 

евалуација

Оценки од степен на ризик 

1 2 3 4 5 6

Дали постои прогресија на болеста?          

Доволни ли се специјалистичките 

периодичните прегледи или потребните 

испитувања. 

       

Опасност од прекин на третманот со 

лекови - недостаток на лекот; финансиски 

проблем. 

       

Ризик од придружни болести кои можат да 

се појават во текот на третманот. 

       

Ризик бр. 3 - Ризик од несреќи и инциденти 

Клучни точки и контролни прашања 
Просечно

евалуација

Оценки од степен на ризик 

1 2 3 4 5 6

Способноста на корисникот да се движи и 

да се храни 

         

Ризик од појава на кризни состојби што 
водат до беспомошност и депресија. 

       

Проблеми со видот, слухот, ориентацијата 

на простор и време 

       

Зависност од алкохол или други материи и 

можност за пристап до нив. 

       

Безбедноста на домот во однос на болеста        
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Табела. 1. Контролна листа за анализа на ризик

 
 

Ризик бр. 4 - Ризик што произлегува од условите за живот на корисникот 

Клучни точки и контролни прашања 
Просечно

евалуација

Оценки од степен на ризик 

1 2 3 4 5 6

Услови за извршување на услугата- 

достапност на бања , топла вода , безбедност на 

апарати за домаќинство. 

         

Хигиенски услови и ризици од зараза, 

произлезени од условите во домот. 

       

Изложеност во домот кон повреди и 

достапноста на помагала. 

       

Присуството во домот на домашни 

животни или љубимци кои претставуваат ризик 

за здравјето. 

         

Ризик бр. 5 - Ризик при укажување на физичка помош 

Клучни точки и контролни прашања 
Просечно

евалуација

Оценки од степен на ризик 

1 2 3 4 5 6

Потреба од физичка помош при 

при движване и одржување на лична хигиена. 

         

Склоност на корисникот да одбие физичка 

помош со спротивставување. 

       

Има ли барања од негователот 

- маж, жена, физичка сила. 

       

Културни и верски претпоставки за 

одбивања на физички допир. 

       

Ризик 6 - Ризик од губење на независноста 

Клучни точки и контролни прашања 
Просечно

евалуација

Оценки од степен на ризик 

1 2 3 4 5 6

Усложнување на физичката состојба 

на корисникот 

         

Проблеми со психата и адаптирањето во 

позната средина и донесување соодветни одлуки.

       

Депресивни состојби се поврзани со 

чувството на беспомошност и корисност на 

саканите. 
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над 50 проценти, т.е.  не надминува 
три точки. Особено загрижувачка е 
ситуацијата ако просечната вредност е 
над 3 поени. Тоа значи дека овој ризик е 
неприфатлив и ќе создава проблеми не само 
при добивање на квалитетна здравствена 
нега од социјалниот асистент туку и за 
неговата лична безбедност. Неопходно е 
да се преземат сите мерки за намалување 
на нивото на ризик и негово сведување 
до минимум.

Предложената контролна листа може да 
се користи повеќе пати, при што се менуваат 
само симболите кои се ставаат на соодветната 
проценка и се пресметува средната вредност 
на ризикот. На овој начин, се забележува 
тренд на промена на ризиците при 
претставување на соодветната здравствена 
нега во домашни услови. Членовите на тимот 
заедно со роднините на пациентот треба да 
вложат максимални напори за намалување 
на ризичните фактори и за создавање 
на амбиент во кој може да се понуди  
квалитетна домашна нега.

Заклучок

Предложената методологија е 
отворена, може да се актуализира и дополнува 
во зависност од случајот. Употребата  дава 
можност да се направи почетна процена 
на ризикот, а потоа, да се набљудува трендот 
на промената.    

Развиена е опција за електронска 
контролна листа, која ќе овозможи не 
само лесно и брзо пополнување туку и 
визуализација на степените на ризик.
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Резиме:
Врз основа на одреден збир потреби 

се развиваат интересите кои се двигател 
на човековата активност во одредена 
насока. Човечките интереси се нераскинливо 
поврзани со намерна, свесна активност за 
решавање на одредени проблеми во врска со 
поединецот. Интеракцијата помеѓу потребите 
и интересите во наставниот материјал е 
важен момент во обуката на социјалните 
асистенти од следниве причини:

– Заинтересираните за обука немаат 
претходна медицинска подготовка, што 
претставува сериозен проблем за учење на 
материјалот кој се изучува;

– Еден од неопходните услови за 
лицата да работат свесно и активно за време 
на обуката е да го активираат интересот кон 
материјалот кој се изучува.

Овие причини го актуализираат 
проблемот за развој на пристап, кој ќе му 
овозможи на предавачот во секое време да 
има повратна информација за интересот кон 
изучуваната материја. 

Клучни зборови: социјален асистент, 
потреба, мотивација, обука

Summary: 
Specific interests arise and are being 

developed, on the basis of a specific set of 
needs, in order to be an engine for human 
activity in a particular direction. Human 
interests are inextricably linked with targeted, 
conscious, deliberate action in order to solve 
certain problems of individuals. The interaction 
between needs and interest in the taught course 
and material is an important moment in the 
training of social assistants for the following 
reasons:

- Enrollment students do not have prior 
medical training and education, which is a serious 
problem for understanding and perception of the 
taught material;

- One of the necessary conditions for 
students to work consciously and actively in 
the training is to activate their interest in the 
teaching material.

The presented reasons are particularly a 
relevant issue for developing of an approach 
which to enable the teacher at any time to have 
feedback on the interest of students in regard 
with the teaching materials and the study course 
content.

Keywords: social assistance, need, 
motivation, training

ИНТЕРАКЦИИ МЕЃУ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 
КАКО СРЕДСТВО ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ЕФИКАСНОСТА НА ОБУКАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
АСИСТЕНТИ

INTERACTION BETWEEN NEEDS AND INTEREST AS A TOOL
FOR INCREASING THE EFFICENCy

OF TRAINING OF SOCIAL ASSISTANTS
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Потреби и интереси – природа и 
интеракција

Потребите го  изразуваат тоа  што 
е објективно и неопходно за постоењето, 
развојот и реализацијата на субјектот. Нивното 
отсуство доведува до нарушување на 
нормалниот живот на поединецот. Врз 
основа на определени  потреби се развиваат 
интересите кои се двигател на човековата 
активност во одредена насока. Човечките 
интереси се нераскинливо поврзани со 
намерна, свесна, активност за решавање на 
одредени проблеми во врска со поединецот.

Честа појава е поединецот да 
има потреба од нешто, но во текот на 
реализацијата неговиот интерес постојано 
да паѓа, а во најлош случај, тој да се 
откажува од „посакуваната слика“, за својата 
потреба. Исто така, постојат и спротивни 
случаи – зголемениот интерес за проблемот 
на кој работи тој, генерира нови потреби 
во оваа насока. Во овој случај, можеме да 
зборуваме за позитивен развој на поединецот 
во одредена насока. На овој начин, тој го 
задоволува целиот свој систем на меѓусебно 
поврзани потреби и се изградува како 
личност, а особено како специјалист во 
одредена област.

Од горе наведениот коментар можеме да 
заклучиме: во процесот на задоволување на 
одредени потреби се забележува позитивен 
резултат доколку поединецот има интерес 
за проблемите што ги решава, што, од своја 
страна, го мотивира да работи.

Проблемот на потребите и интересите 
е коментиран, во одреден сегмент, од 
социологијата и е насочен кон формирање и 
едукација на личноста во општеството.

Во делот  од  педагошката наука, се 
претставени следниве прашања:

– На кој начин имаат заемно дејство  
потребите и интересите во обуката на 
поединецот?

– Дали е можно да се користи интересот 
како двигател на активноста?

– Може ли нивото на интерес да се 
користи како критериум за ефективност во 
учењето?

Интеракцијата помеѓу потребите и 
интересите во наставниот материјал е важен 
момент во обуката на социјалните асистенти 
од следниве причини:

– Заинтересираните за обука немаат 
претходна медицинска подготовка, што 
претставува сериозен проблем за учење на 
материјалот кој се изучува;

Сл.1. Елементи на системот кои обезбедуваат интеракција
помеѓу потребите и интересите.
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– Еден од неопходните услови за 
лицата да работат свесно и активно за време 
на обуката е да го активираат својот интерес 
во наставата по материјал;

– Претходната причина е мотивирачки 
фактор за стекнување на знаења и вештини 
потребни за вршење на професијата 
социјален асистент;

Со цел предавачот методолошки  да 
ја  збогати обука и, доколку е потребно, 
да направи корекции, неопходно е да има 
повратна информација за интересот на 
лицето за материјалот кој се предава. 

Ова ќе му даде точни информации 
за целите што ги поставува и за степенот 
на нивната реализација  од лицата кои се 
обучуваат.

Овие причини го поставуваат 
прашањето за развој на пристап кој на 
наставникот му овозможува во секое време 
да има повратни информации за интересот 
за предметот. Пристапот треба да биде што 
е можно поедноставен за спроведување, а 
не да бара дополнително време и техника, 
со што би се намалила субјективноста при 
оценувањето. 

Интерпретација на проблемот за 
потребата и интересот за учење 

Овој проблем е највпечатлив при 
испитувањето на процесот на учење. На сл. 1 
е прикажан дијаграм кој ги илустрира 
елементите на системот кој обезбедува 
интеракција помеѓу потребата и интересот.

Постојат четири фази кои може да бидат 
поврзани со интеракцијата помеѓу потребата 
и интересот.

Прва фаза – прва апликација
Потребата за учење се одредува од 

општествените потреби, т.е. од неопходните 
вештини, знаења и навики кои треба да бидат 
усвоени и кои одговараат на квалификацијата 
за конкретната специјалност.  Со аплицирање 
за обука, апликантот мора да ги стекне 
потребните знаења и вештини за да му се 
овозможи да ја продолжи и да ја практикува 
професијата.

Втора фаза – II планирање
Во согласност со општествените 

потреби, се предлага соодветна содржина. 
Исклучително е важно приспособување 
на содржините за учење кон потребите 
на корисниците. Во оваа фаза се 
прецизираат темите, практичните вежби 
и соодветниот обем на работа. Од 
страна на професорите  се изработуваат  
конкретни програми  и соодветни форми 
на обука, како и потребните материјали. 
Учебните програми може да се разликуваат 
во зависност од потребите на барателот 
(барањата за подготовката на социјални 
асистенти во Бугарија, Австрија, Холандија 
и Германија имаат одредена специфичност 
која ги одразува специфичните услови 
во конкретната земја и начинот на кој се 
обезбедува социјалната услуга).

Трета  фаза –  реализација
Следниве фактори се од суштинско 

значење за успешна реализација на 
планираното: педагошка квалификација 
на апликантот, што му овозможува да 
избере најсоодветни методи и пристапи 
за реализација на чинот наречен обука; 
личните квалитети на наставникот – 
неговите комуникативни и организациски 
способности, исто така, се од суштинско 
значење. Наставниците треба да работат на 
полето на социјалните активности или да 
бидат медицински персонал со неопходна 
педагошка обука и работа во областа на 
здравствената нега. Ова е од најголемо 
значење за вешти комбинации на теоријата 
и практиката при што се земаат предвид 
специфичностите на професијата социјален 
асистент.

Четврта фаза  –  резултати
Ова се резултатите од учењето 

на ученикот, кои мора да одговараат на 
потребата. Во педагошката практика се 
забележуваат следните ситуации:

– Површното знаење не корелира со 
потребата. Како последица на тоа, се создава 
психолошка бариера – намалена самодоверба 
што резултира со намалување на интересот;
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Стекнатото знаење го задоволува 
апликантот, тој/таа има зголемена 
самодоверба, подготвеност за работа и 
зголемен интерес за проблемите.

Опишаниот  систем на сл.1. овозможува 
да се анализираат и откриваат причините за 
намалениот интерес за проблемот. Практиката 
покажува дека најчестите проблеми што 
доведуваат до негативен резултат се во фазата 
реализација. Недостатокот на потребната 
педагошка и специјална квалификација на 
апликантите доведува до формална обука, 
при што се занемаруваат основни педагошки 
принципи и како резултат на тоа се добива 
ниско ниво на знаење и намален интерес за 
работа. Исто така, постојат ретки случаи на 
проблеми во фазата планирање. Наставните 
програми не се совпаѓаат со промените во 
содржината на обуката, повеќето од нив не се 
актуелни (не ги задоволуваат потребите на 
корисниците). Сето ова е предуслов за 
неквалитетна подготовка, недостаток 
на мотивација за работа и, следствено, 
на помал интерес за проблемите кои се 
изучуваат. Подготвените професионалци 
тешко се реализираат на работните места, 
доживуваат психолошки стрес и, во повеќето 
случаи, се откажуваат од професијата.

 
Аналитички метод на

испитување на интересот

Од анализата на интеракцијата помеѓу 
потребите и интересите, јасно е дека останува 
прашањето за мерење на нивото на интерес 
на учесниците за конкретната дисциплина 
која се предава. Развивање на објективен и 
прецизен метод за одредување на нивото на 
интерес, ќе помогне да се идентификуваат 
дефекти и слабости во учењето.

Суштината на предложениот метод 
може да се илустрира на следниов начин:

Методот овозможува да се одреди 
интересот за одреден предмет предаван  
од одреден предавач и да се спореди 
со мислењето на наставникот за оваа 
тема. Даден предмет се изучува од страна 
на ученикот „n“ .  На истите листи треба 
да  се напишат бројки кои соодветствуваат 
со нивниот интерс кон предметот. Бројот на 

цифрите се избира произволно. На пример, ќе 
ја означиме највисоката оценка со „m“ (често 
се избира опсег од 1 до 6, односно m = 6, што 
одговара на шестиот систем и ја олеснува 
ориентацијата на учениците). Откако ќе 
бидат собрани листите, се сумираат броевите 
и се добива збирот „S“. Соодносот S/n 
ја претставува средната вредност на оценката 
дадена од учениците  и вредноста на  m/2 од 
просечниот резултат за избраниот интервал.

Пресметајте го факторот М.

Пресметајте ја вредноста на N со 
формулата:

каде што: В – оценка на интересот 
кој наставникот го дава за дадениот 
предмет (самооценување).

Ние ги разликуваме следниве случаи:

Интересот на учениците за предметот 
и мислењето на предавачот по ова прашање 
се совпаѓаат, односно професорот има точна 
претстава за тековните процеси во групата.

       Интересот на учениците за предметот 
е помал од мислењето на наставникот за оваа 
тема. Ова покажува дека наставникот има 
несоодветна идеја за учење на предметот. Овој 
случај е најнеповолен бидејќи наставникот е 
убеден во перфектноста на својата работа, а 
тоа, всушност не е така. 
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Интересот на учениците за предметот 
е поголем од мислењето на наставникот за 
оваа тема. Ова е најдобрата опција, целите 
што наставникот ги става на располагање се 
далеку повеќе од планираното. 

Таква студија треба да се 
направи за секоја обука од секој предавач за 
предметите кои ги предава. Тоа ќе покаже   
дали интересот е одржлив, се зголемува или 
се намалува. Ова ќе биде сигнал за него да 
ги бара причините што доведуваат до овие 
отстапувања, под услов да постои регресија 
во интересот.

Предложената методологија е 
едноставна колку што е можно, брзо 
се имплементира и не бара никакви 
финансиски средства. Сето ова овозможува 
таа да се реализираа од секој наставник. 
Оваа методологија се користи девет години 
на Техничкиот универзитет во Габрово. Ова 
овозможува секој наставник да добие 
повратна информација од учесниците, 
која има важна дијагностичка вредност за 
корекции кога е потребно.
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Пред сè, би сакала да се заблагодарам 
за вашето пријателско, топло добредојде 
на Високата медицинска школа. Се 
заблагодарувам на директорката, проф. 
д-р Домника Рајчановска, на вишиот пред. 
д-р Гордана Ристевска-Димитровска и на 
останатите наставници за позитивната и 
пријателска атмосфера. Наставниот кадар 
на вашиот Универзитет ми остави голем 
впечаток. Многу е важно академскиот 
кадар да се самоподобрува, да работи во 
ентузијастички и професионален тим. 
Во текот на мојата посета научив дека 
ВМШ издава сестринско списание, што ми 
укажува дека вработените се натпреваруваат 
во својата област. Ако универзитетот има 
квалификуван академски кадар, тогаш 
создава добро обучени студенти. Исто така, 
забележав дека наставниците на Високата 
медицинска школа работат во тим со 
медицинска сестра од клиничката практика. 

Ваквата соработка е многу важна бидејќи 
клиничката практика е столб во сестринското 
образование. Затоа, академскиот кадар треба 
да биде во комуникација и соработка со 
клиничките медицински сестри.

Тоа е предноста да се биде во истата 
зграда со болницата. Јас ќе им препорачам 
на моите студенти да дојдат овде преку 
програмата ЕРАЗМУС+ за размена на 
студенти. Битола е многу симпатичен, 
прекрасен, мирен град, а луѓето се многу 
пријателски настроени. Оваа посета беше 
незаборавно искуство за мене.

Предавач СОНГУЛ ДУРАН,
медицинска сестра, доктор на науки

Тракиски универзитет  – Едирне,
Оддел за сестринство, Турција

МОЕТО ИСКУСТВО
ЗА ПОСЕТАТА ЕРАЗМУС+

НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА БИТОЛА
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Резиме: Големата застапеност и 
неповолната прогноза на цервикалниот 
карцином го одредуваат неговото значење 
како тежок проблем на современото јавно 
здравство.

Методите и средствата за превенција и 
рано откривање на рак на грлото на матката,  
со кои располага медицината деновиве, им 
даваат на современите жени неспоредливо 
поголеми можности за заштита од тешката 
болест во споредба со оние кои ги имале 
нивните претходнички во минатото.

Вклучувањето на акушерката  на 
различни нивоа на профилакса,  може да го 
намали бројот на дијагностицирани случаи 
на рак на грлото на матката во тек на една 
година и да овозможи негово откривање во 
рана фаза.

Клучни зборови: профилакса, аку-
шерка, рак на грлото на матката

Summary: Cervical cancer incidence 
and the unfavorable prognosis of the condition 
define its significance as far as contemporary 
public healthcare is concerned. 

The methods and resources for prevention 
and early detection of cervical cancer in medicine 
these days give women great opportunities 
for protection against the insidious disease 
compared to those available in the past. 

The participation of the midwife at 
the different levels of prevention can lead to 
decrease in the number of women diagnosed 
with cervical cancer annually and detecting it at 
an early stage.

Key words: prophylaxis, midwife, cervical 
cancer

АКУШЕРСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ВО СПРЕЧУВАЊЕТО НА РАК

НА ГРЛОТО НА МАТКАТА
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Вовед

Високата инциденција и неповолната 
прогноза на цервикалниот карцином го 
одредуваат неговото значење како тежок 
проблем на современото јавно здравство. 
Ракот на грлото на матката е причина за 1,3% 
од смртноста предизвикана од онколошки 
заболувања и за 6,5% од смртноста поради 
гинеколошки онколошки заболувања. Во 
Европа, тој е на второ место по зачестеност 
и смртност кај жените од 15 до 44-годишна 
возраст, по ракот на дојката. Во Бугарија, 
податоците на Националниот центар за 
јавно здравје и анализи покажуваат дека 
регистрираните жени со рак на грлото на 
матката се 412,1 на 100 000 жени во 2015 
година, а во 2014 година на 100 000 жени 
401,9. Притоа, за помалку од 400 жени 
исходот е смртен. Ова значи дека секој ден 
во Бугарија една жена починува од рак на 
грлото на матката, а се  дијагностицираат три 
нови случаи.

Методите и средствата за превенција и 
рано откривање на рак на грлото на матката 
со кои располага медицината деновиве им 
даваат на современите жени неспоредливо 
поголеми можности за заштита од тешката 
болест во споредба со оние кои ги имале 
нивните претходнички во минатото.

Вклучувањето на акушерка во 
различните нивоа на превенција може да 
доведе до намалување на бројот на годишно 
дијагностицирани случаи на рак на грлото на 
матката и до откривање во еден ран стадиум. 

Примарната профилакса има за 
цел идентификување и елиминирање на 
причините за рак на грлото на матката. 
Вклучува: вакцина, сексуална апстиненција, 
употреба на заштитни методи при сексуален 
контакт, ограничување на активно и пасивно 
пушење, употреба на алкохол, препораки за 
режим на исхрана.

Секундарната превенција има 
за цел откривање и отстранување на 
преканцерозните состојби и лекување на 
раните фази на ракот. Вклучува: земање на 
брис, колпоскопија, биопсија, киретажа и 
конизација.

Терцијалната профилакса има за цел 
да обезбеди мерки за рехабилитација и 
рехабилитација преку активно следење на 
веќе третираните пациентки.

Цел: Оваа студија има за цел да ги 
истражи факторите на ризик што доведуваат 
до рак на грлото на матката и придонесот на 
акушерката во профилаксата.

Материјали и метод: Истражувањето 
беше спроведено во текот на февруари 
2017 година врз 20 пациенти од Одделот 
за гинекологија во болницата во Шумен и 
20 акушерки кои работат во Акушерското 
одделение, Гинеколошкото одделение, 
Породилната сала и Одделот за патолошка 
бременост во Шумен.

Резултати и дискусија:

Во однос на возрасната дистрибуција 
на пациенти, забележано е дека значителен 
дел од испитаниците вклучени во студијата 
биле од 18 до 35 години (50 %). На второ 
место, со  релативно учество (30 %) се оние 
на возраст од 36 до 45 години. Значително 
помалку застапени се оние на возраст над 46 
– 55 години (15 %), а 5% се на возраст меѓу 
56 – 65 години (Табела 1).

Почетната возраст за преглед е 21 
година. Претходно, преглед за рак на грлото 
на матката не треба да се изведува без оглед 
на возраста, полот и другите фактори на 
ризик.

Жените на возраст од 21 до 29 години 
треба да прават цитолошки испитувања на 
секои три години. Присуството на два или 
повеќе последователни негативни резултати 
не значи и зголемување на интервалот на 
следење. Во групата на испитаници од 30 до 
65 години,  потребен е цитолошкиот преглед 
и тестирање на ХПВ на секои пет години или 
цитолошко испитување на секои три години.

Кај жени со позитивен наод на ХПВ, 
но цитолошки негативен тест,  потребно 
е  следење на еден од следниве начини: 
повторување на двата теста (цитолошки и 
ХПВ)  по 12 месеци; непосредно генотипско 
специфично истражување за ХПВ 16 или 
ХПВ 16/18. Пациентките со два позитивни 
теста, по 12 месеци треба да се упатуваат 
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на колпоскопија. Жените кои имаат два 
негативни теста треба да продолжат со 
рутински прегледи.

Жени на возраст над 65 години со 
негативни резултати на претходниот преглед 
(screening) и без претходна историја за 
цервикалнa интраепителна неоплазија во 
последните 20 години не треба да се подложат 
на преглед за цервикален карцином (Таб. 1).

Друг фактор кој влијае врз мислењето 
на испитаниците е нивното образование. 
Приближно половина од испитаниците 
посочиле дека имаат средно и високо 
образование, што е карактеристично 
за постојната ситуација во однос на 
образованоста на населението како целина 
во Бугарија. Со зголемување на образовниот 
статус на испитаните жени се зголемува и 
бројот на оние кои се подготвени да направат 
профилактичко истражување. Повеќето 
испитанички со високо образование (30 %) 
и средно образование (30 %), многу повеќе 
ја разбираат  потребата од превентивни 
онкогинеколошки прегледи со земање на 
тест ПАП. Тие се повеќе мотивирани да 
учествуваат во редовна профилакса, еднаш 
годишно (Табела 2).

Околу 1/3 од испитаниците живеат 
во рурални средини (40 %), а 60 % од нив 
изјавиле дека живеат во градовите. Оние 
коишто живеат во градовите имаат поширок 
пристап до голем број медицински постапки, 
што го оправдува повисокиот процент на 
спроведена профилактика. Оддалеченоста од 
градовите на голем дел од руралните области 
и тешкотиите со кои живеат луѓето во нив, се 

фактори со кои се соочуваат тие при потреба 
од примарна и специјализирана медицинска 
помош. Тоа е причина да се  стави  фокус 
на барање решенија за надминување на 
овие проблеми. Би можело да се каже 
дека тоа го отежнува нивниот пристап до 
информации и индиректно се рефлектира 
на нивното активното учество во тековните 
профилактички прегледи (Графикон 1).

На прашањето „Што е причината за рак 
на грлото на матката?“, забележливо е дека 
значителен број од испитаничките (67 %) не 
се свессни за причините за РГМ. За жал, мал 
број испитаници (9 %) пријавиле постојна 
инфекција со вирусот ХПВ. Ова е главно 
фактор на ризик поврзан со ракот на грлото 
на матката. Лекарите веруваат дека жената 
може да развие рак на грлото на матката 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Број на лица Возраст Относителен дял % 
10 18-35г 50% 
6 36-45г 30% 
3 46-55г 15% 
1 56-65г 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Степен на образование Број % 
Елементарно (до 4 
одделение) 

3 15% 

основно 5 25% 
средно 6 30% 
високо 6 30% 
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ако е заразена со ХПВ. Некои видови ХПВ 
се класифицирани како видови со „висок 
ризик“ бидејќи тие се главните причини за 
рак на грлото на матката. Овие типови се 
ХПВ 6, ХПВ 18, ХПВ 31, ХПВ 35 и ХПВ45 
и многу други. Приближно две третини од 
ракот на грлото на матката е предизвикан од 
ХПВ 16/ 18 (Градикон 2).

Кај жените коишто пушат,  ризикот од 
рак на грлото на матката е повисок отколку  
кај жените кои не пушат. Пушењето го 
изложува телото на многу хемикалии кои 
предизвикуваат рак и кои влијаат не само 
на белите дробови туку и на други делови 

од телото. Белите дробови најпрво ќе ги 
апсорбираат овие штетни материи, за потоа  
тие да поминат во крвотокот низ телото. 
Нуспроизводи од тутунот се пронајдени 
во грлото на матката кај жените кои пушат. 
Овие соединенија ги оштетуваат клетките 
на грлото на матката и може да доведат до 
развој на рак на грлото на матката.

 Исхраната со ниско ниво на заситени 
масти и користење на многу овошје и 
зеленчук може да го намали ризикот од рак 
на грлото на матката. Ризикот, исто така, 
може да се намали со редовното внесување 
на храна од соја.

Графикон 1

Графикон 2
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 Користењето на орални контрацептиви 
подолго време,  го зголемува ризикот од 
рак на грлото на матката кај жените. Колку 
подолго овие таблети се користат, ризикот 
се зголемува,  а се намалува  откако ќе се 
прекинат (Графикон 3).

На прашањето „Како ја оценувате 
материјалната состојба на семејството?“, 
голем дел од испитаниците (75 %) одговориле 
со одговорот „ниту сиромашни, ниту богати“, 
мал процент се оцениле како „сиромашни“ 
(10 %), а само 0,5 % од испитаниците оцениле 
дека се во добра материјална состојба.

  Во многу случаи, социјалната средина 
не овозможува практикување на здрав начин 
на живот. Пример за тоа се недостатокот 

на достапни објекти за спорт, паркови и 
велосипедски патеки. Многу жени со ниски 
примања немаат пристап до соодветни 
здравствени услуги, вклучувајќи ги и 
тестовите ПАП (Папаниколау) (Графикон 4).

На прашањето „Дали имате блиски 
роднини кои се болни од рак?“, поголем дел 
од испитаниците (50 %) одговориле дека 
немаат, 35 % од нив одговориле дека  имаат 
блиски роднини со онколошки заболувања, 
а останатите (15 %) не знаат. Генетската 
предиспозиција кон цервикален карцином, 
предизвикан од инфекција со ХПВ, е 
докажана кај студија на близнаци и роднина 
од прв ред. Жени кои имаат  биолошки 
роднина од прв ред, кај кој е дијагностицирана 
истата болест, имаат два пати поголем ризик 

Графикон 3

Графикон 4
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за развој на рак на грлото на матката, во 
споредба со оние со небиолошки роднини 
од прв ред. Генетската предиспозиција е 
одговорна за помалку од 1 % од случаите на 
цервикален карцином. Генетските промени 
се поврзани со болеста во неколку класи 
гени. Некротизирачкиот тумор учествува во 
почетната клеточна апоптоза, а гените TNFa-
8, TNFa-572, TNFa-857, TNFa-863 и TNF 
G-308A се поврзани со висока фреквенција на 
цервикален карцином. Со поголем ризик се 
поврзани уште: Tp53 (вклучен во апоптоза); 
хуманиот левкоцитенантиген; генот хемокин 
рецептор-2 на хромозомот 3р21 и генот Fas 
на хромозомот 10q24.1. Од друга страна, 

генот CASP8 е поврзан со намален ризик 
за цервикален карцином. Дебелината, 
која е хронично патолошка состојба и се 
карактеризира со акумулација на прекумерна 
количина масно ткиво во организмот на 
човекот, се должи на зголемување на бројот 
и димензиите на масните клетки.

Дебелината е резултат на нарушен 
енергетски биланс – односот меѓу 
енергетската вредност на храната и 
потрошувачката на енергија кај човекот.

Во зависност од степенот на 
акумулација на масно ткиво, состојбата се 
дефинира како прекумерна тежина.

Графикон 5

Графикон 6  
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Факторот прекумерна тежина доведува 
до потенцијално зголемување на ризикот 
од кардиоваскуларни и цереброваскуларни 
болести, дијабетес тип 2, болести на 
зглобовите и респираторни заболувања, 
како и малигни неоплазми. Прекумерна 
акумулација на масно ткиво е ризичен фактор 
за развој на карцином на грлото на матката, 
но и на дебелото црево (Графикон 5). 

На групата акушерки, им понудивме 
пакет-активности. Пакетот ги нуди следните 
услуги (сите акушерки сметаат дека 
можат успешно да се справат со следниве 
активности): промоција, превенција и 
превенција на здравјето, родителство, земање 
на брис, предавања за здравствена заштита и 
психотерапија (Графикон 6).

Заклучоци:

Со своите активности акушерките 
може да придонесат,  во голема мерка, за 
прекинувањето на  негативна тенденција 
во процесот на превенција и профилакса на 
карциномот на грлото на матката.

Освен во профилактичките истражувања 
и настани, во кои акушерка активно се 
вклучува, таа може да ги препознава и да 
ги задоволува индивидуалните потребите 

на жените со цел промоција на здравјето, 
отстранување на ризичните фактори, 
обезбедување на  информации и поддршка.
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Како и сите други заинтересирани 
студенти и јас  ја имав таа можност да 
бидам дел од програмата Eразмус +, и тоа 
во Словенска Градишка во Словенија и 
можам со целосна сигурност да кажам дека 
е едно од најголемите и најдобрите искуства 
во мојот живот.  Целиот мој глад за нови 
знаења се исполни токму со ова патување. 
Презадоволна и воодушевена сум од целата 
организација, од образование кое ми го дадоа 
и со задоволство би отишла повторно. 

 Практиката, која беше воведена во 
целата програма, е она од кое бев најмногу 
задоволна поради тоа што имав можност да 
го проширам своето знаење и паралелно со 
него да учам и за различните принципи на 
работа со кои функционира здравствениот 
систем во Словенија.

Практиката беше беспрекорно 
организирана и точно координирана со 
знаењата на студентите и со нивното знаење 
од теоретскиот дел на предметите. 

 Имав можност да работам со 
пациенти, да учествувам на разни операциски 
зафати, како и да го применувам своето 
знаење и истовремено да го проширувам. 
 На сите им препорачувам да ја 
искористат оваа прилика за студирање во 
странство макар еднаш во текот на студиите. 
Со целосна сигурност им кажувам дека нема 
да зажалат, туку веднаш ќе размислуваат за 
повторно да ја искористат оваа прилика.

 Нема воопшто потреба да чувствувате 
страв од непознатото, само бидете храбри и 
имајте ги вистинските личности покрај вас.
       

мед. сестра Сара Николовска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛИЧНОТО ИСКУСТВО
СО ПРОГРАМАТА EРАЗМУС +



42

На 2 јуни 2018 година, престана да 
чука срцето на еден голем човек, доктор 
офталмолог, хуманист, пријател и другар, 
прим. д-р Димитар Котевски. Неговото 
дело ќе остане запаметено и запишано во 
аналите на македонската историја, особено 
во модерната медицина.

Кратка биографија: Прим. д-р  Димитар 
Котевски е роден 26. 10. 1926 година во 
Битола. По завршувањето на основното 
и средното образование се запишува на 
Медицински факултет во Белград, кој го 
завршува во 1952 година. Се вработува како 
лекар во Општата болница во Битола. До 
1956 година специјализира на Клиниките за 
очни болести во Скопје и Загреб. 

Како резултат на своите докажани 
вредности и успеси како лекар специјалист 
за очни болести, како и на објавувањето 
на повеќе научни трудови од областа 

офталмологија, во 1966 година го добива 
звањето примариус.

Од 1966 до 1973 година, прим. 
д-р Димитар Котевски е директор на 
новоформираниот медицински центар на 
обединетото здравство во Битола и околината. 
Во овој период, под негово раководство, 
изградена е новата Општа болница во Битола.

Врз основа на меѓународен договор, 
Владата на Југославија го испраќа во 
Либија и го поставува за стручен директор 
на болницата и шеф на југословенската 
медицинска мисија за сите здравствени 
установи во градот Бенгази и неговата 
околија во Либија.

Од 1986 година прим. д-р  Димитар 
Котевски е на работа во Клиниката за очни 
болести при Медицинскиот факултет во 
Скопје како нејзин управник.

ИН МЕМОРИЈАМ
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Во 1989 година прим. д-р  Димитар 
Котевски, од страна на Ректоратот на 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – 
Битола и Општинското собрание е избран 
за претседател на матичната комисија за 
формирање на Виша медицинска школа во 
Битола. 

На негова иницијатива и со лична 
ангажираност, се изготви предлог-програма 
за Виша медицинска школа, со користење на 
искуството на вишите медицински школи од 
Белград, Загреб и Љубљана.

 Како претседател на матичната 
комисија, со помош на Ректоратот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
во Битола, ги избра и првите професори на 
Школата. Идејата беше таа во догледно време 
да прерасне во Висока школа, што и стана, 
па денес претставува уште една гордост, 
како реномирана високошколска установа во 
нашиот град. 

Поважни опшествени активност: 
долгогодишен републички пратеник 
и пратеник во Сојузното собрание на 
Југославија, претседател на офталмолозите 
на Југославија, претседател на одборот 
за одржување на Десеттиот конгрес на 
офталмолози одржан во Охрид, претседател 
на Меѓународното графичко триенале; 
претседател на Управниот одбор на 

битолското културно лето, претседател на 
Управниот одбор на Медицинскиот центар 
,,д-р Трифун Пановски“  ‒ Битола.

Прим. д-р  Димитар Котевски е еден 
од доајените на МНД. Главен иницијатор, 
организатор и носител е на поголем број 
проекти во организација на Друштвото за 
наука и уметност. Претседател е на ДНУ ‒ 
МНД во периодот од 1966 до1976 и 2000 до 
2007 година.

Опстојбата на Друштвото се должи 
на неговата лична ангажираност во 2000 
година, кога се преименува во Македонско 
научно друштво.

Автор е на многубројни научни трудови 
и учесник на повеќе симпозиуми, научни 
трибини и конгреси во земјата и светот.

Во 2013 година ја формира фондацијата 
,,д-р Димитар Котевски“, со цел помагање и 
унапредување на здравството и здравствените 
работници во Битола и во Македонија, како 
и поттикнување на подобри резултати во 
средните и високите медицински школи.

Основач и директор е на списанието 
,,Македонско сестринство“, во издание на 
фондацијата ,,д-р Димитар Котевски“, во 
соработка со Високата медицинска школа.

м-р Добре Тодоровски
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