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Почитувани читатели, новиот број 
на списанието Македонско сестринство е 
подготвен, донесувајќи нови, интересни 
содржини, кои очекувам дека ќе го задржат 
вашето внимание. 

На мое големо задоволство, во овој 
број на списанието се презентирани два нови 
проекти од Програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Р. Севрна Македонија и 
Р. Грција за периодот од 2014 - 2020 година, 
кои започнаа со реализација во Високата 
медицинска школа, и тоа: 

а. Здравствена заштита на деца со 
кардиолошки и респираторни тешкотии 
во прекуграничниот регион/Health care for 
children with Cardio and Respiratory sensitivity 
in the Cross Border area (WeCaRe), во којшто 
Високата медицинска школа– Битола,  
учествува како партнер 4 (PP4), заедно со 
СФЕРА Македонија, Асоцијација за одржлив 
развој како партнер 5 (PP5).  

б. Психосоцијални и здравствени 
интервенции за добросостојбата на децата од 
ранливи популации/Psycho-social and health 

Interventions for the wellbeing of children from 
vulnerable populations ((Заедно за децата/ 
In4Child), во којшто Високата медицинска 
школа– Битола,  учествува како партнер 2 
(PP2) и Граѓанско здружение Лaјфстарт-
Битола, како партнер 4 (PP4). 

Покрај нови и интересни трудови, во 
овој број како резултат на продолжувањето 
на  успешната соработка меѓу нашата 
институција и Медицинскиот Универзитет 
"Проф. Д-р П.Стојанов" од Варна, е 
презентиран краток извештај од посетата 
на наши професори на филијалата во 
Велико Трново во рамките на учеството на 
Стручниот семинар за новите предизвици 
во методологијата на високо образовниот 
процес. 

Почитувани читатели, се надевам 
дека и овој 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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ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ - 
ПРЕДИЗВИК ЗА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

INTEGRATED HEALTH AND SOCIAL SERVICES
FOR CHILREN WITH DISABILITIES,

A CHALLENGE FOR THE NURSE

Еден од најважните критериуми за зрелоста на општеството е 
неговиот однос кон децата и лицата со посебни потреби. Развојот 

и имплементацијата на политиките за рано детство се дел од 
вредностите и политиките на сите земји на Европската унија, 

вклучително и на Бугарија.
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Целта на оваа студи-
ја е да се истражува и анализира улогата 
на медицинската сестра во мултидисци-
плинарни тимови при обезбедување на 
интегрирани здравствено-социјални услуги 
кај деца со посебни потреби и при укажување 
на стручна помош во домашна средина.

Материјал и методи: Беше 
испитано мислењето на 63 специјалисти 
кои работат во седум социјални центри 
за деца со посебни потреби во Општина 
Велико Трново и на 25 родители на деца 
со посебни потреби. Се користеа 
следниве методи: социолошки, документарен, 
статистички метод за истражување и 
графичка анализа. Прашалникот содржи 
19 прашања. Прашалникот за родители 
вклучува 7 отворени прашања.

Резултати и дискусија: Податоците 
од студијата покажуваат дека 94 
% од специјалистите сметаат дека 
вклучувањето на медицинската сестра 
во мултидисциплинарен тим е гаранција 
за квалитетот на услугата. Нивните 
очекувања се: таа да има вештини за тимска 
работа, приспособливост и наклонетост за 
работа со деца со посебни потреби (81 %); да 
е запозната со спецификите на социјалната 
работа (55 % ); да ги обучува родителите и да 
обезбедува мобилни услуги ( 56 % ). Повеќе 
од половина родители сакаат да добиваат 
стручна помош од медицинска сестра во 
домашна средина.

Заклучок: Интегрираните услуги за 
деца со посебни потреби имаат смисла за 
детето, семејството и заедницата. Тие им 
помагаат на децата да постигнат подобри 
резултати, ги штитат човековите права и ги 
поддржуваат семејствата. Вклучувањето 
во напорите на сите институции во 
здравствениот и социјалниот сектор е важен 
фактор за успех и развој на интегрираните 
здравствено-социјални услуги.

Клучни зборови: интегрирани 
здравствено-социјални услуги, деца со 
посебни потреби, мултидисциплинарен тим, 
медицинска сестра, родители.

Abstract: one of the most crucial criteria 
for the mechanism and maturity of society is its 
attitude to children and adults with disabilities.  
The development and implementation of the 
policies on early childhood are part of the values 
and policies of all EU countries, including 
Bulgaria.

The aim of the present study is to 
research and analyze the nurse’s role in the 
multidisciplinary team in providing integrated 
health and social services to children with 
disabilities, as well as in providing professional 
assistance in a domestic environment.  

Materials and methods: the opinions of 
sixty three specialists working in seven social 
services for children with disabilities in Veliko 
Turnovo and Svishtov municipalities, and twenty 
five parents of children with disabilities were 
polled. Sociological, documentary and statistical 
methods were used, as well as graphical analysis. 
The inquiry card has nineteen questions. The 
questionnaire for parents includes seven open 
questions.

Results and discussion: the data of the 
poll suggest that 94% of the specialists consider 
the inclusion of the nurse in the multidisciplinary 
team to be a guarantee of the service quality. The 
respondents expect the nurse to have above all 
skills for teamwork, flexibility, and an aptitude 
for working with children with disabilities 
(81%), to be familiar with the specific nature of 
social work (55%), to train parents and provide 
mobile services (56%). More than half of the 
parents want to get professional assistance in a 
domestic environment. 

Conclusion: the integrated services 
for children with disabilities are of great 
significance for the child, the family and the 
community. They help children achieve better 
results, defend human rights, support the 
families.  Joining the forces of all institutions of 
the health and social area is a major factor in the 
success and development of integrated health 
and social services.

Key words: integrated health and 
social services, children with disabilities, 
multidisciplinary team, nurse, parents. 
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ВОВЕД
Раниот детски развој е сегашност, на 

која мора да се фокусираме и иднина, која 
треба да ја развиваме како политика.

Според чл. 23 од Конвенцијата на 
ООН за правата на детето, секое дете со 
попреченост има право на посебна грижа 
и помош „насочена кон обезбедување 
ефективен пристап и образование, обука, 
здравствена заштита, рехабилитација, 
подготовка за работа и можности за слободно 
време на начин кој му дозволува на детето 
максимална можна социјална интеграција и 
индивидуален развој, вклучително и негово 
културно и духовно развивањe“.

Грижата за здравјето на мајките и 
децата е инвестиција во идните генерации, 
од што произлегува неопходноста за 
воведување на интегриран пристап на 
институциите и општеството и отворање 
на центри засновани на меѓусекторска 
соработка (8). Овие услуги може да се 
сметаат како одговор на фрагментираноста 
во давањето на здравствени, социјални, 
образовни и други услуги.

„Интегрирана нега“ е термин во 
научната литература што помогна во промена 
на здравствената политика и практика во 
Северна Америка, Европа и други делови од 
светот во текот на последните две децении.

Светската здравствена организација 
ја дефинира интегрираната нега на 
следниот начин: „сеопфатен и координиран 
пакет-услуги дизајнирани, управувани и 
администрирани за индивидуални корисници 
од различни организации и од различни 
професионалци“.

Оваа дефиниција го опфаќа целиот 
спектар на здравствена и социјална заштита, 
што ни дава право да ја прифатиме следнава 
работна дефиниција за интегрирана 
нега: „збир на планирани и управувани 
услуги за одредена група на пациенти со 
посебни потреби, обезбедени од различни 
здравствени и социјални организации и 
професионалци“ (11).

Според Салчев, интегрираната нега е 
концепт што вклучува „покоординирани и 
концептуално нови форми на згрижување “ 
и обединува „влезови, испорака, управување 

и организација на услуги поврзани со 
дијагностика, третман, нега, рехабилитација 
и промоција на здравјето, континуирано 
следење и обезбедување на квалитет на 
живот преку соодветна социјална поддршка 
за лицата кои имаат потреба“ (12).

Терминот „интегрирани здравствени и 
социјални услуги“ е воведен со член 125б од 
ЗЗ (5) . Услугите може да бидат обезбедени 
од општините, од нашите медицински 
установи, како дел од давањето на социјални 
услуги и од специјализирани институции. 

ЦЕЛ
Да се анализира и утврди улогата 

на медицинската сестра во мултиди-
сциплинарниот тим во обезбедувањето 
интегрирани здравствени и социјални услуги 
за деца со посебни потреби.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ ЗА 
ИСТРАЖУВАЊЕ

Предмет на оваа студија се 
активностите на медицинската сестра 
која обезбедува интегрирани здравствено-
социјални услуги за деца со посебни 
потреби. Во истражувањето се опфатени 63 
професионалци кои работат во социјални 
центри за деца со посебни потреби на 
територијата на Општина Велико Трново и 
25 родители на деца со посебни потреби во 
периодот април –  јуни 2018 година.

Методи за истражување – 
социолошки, документарен, статистички и 
графичка анализа.

Изработен е сопствен инструментариум 
за спроведување на истражувањето во 
трите групи испитаници – медицински, 
немедицински специјалисти и родители 
на деца со посебни потреби, што вклучува 
анкетни прашалници за експертите и 
прашалник за родителите на деца со посебни 
потреби, дадени при посета на Општинскиот 
центар „Царевград“.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Според податоците на Дирекцијата 

„Социјална помош“ и Дирекцијата 
„Социјални активности и здравство“, во 
Општина Велико Трново во опфатениот 
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период функционираат седумнаесет 
социјални центри за деца, а осум од нив се 
за деца со посебни потреби и нудат дневна 
грижа и грижа по часовите. Интегрирани 
услуги се обезбедени за 251 дете.

              Возрасната граница на испитаниците 
е во опсег од 25 и над 55 години. Помеѓу 
специјалистите од социјалните центри 
за деца со посебни потреби, преовладува 
возрасната група меѓу 36 – 45 години. Во оваа 
група спаѓаат: немедицинските специјалисти 
– психолози, педагози, социјални работници, 
логопеди и др. Сите ангажирани медицински 
сестри и лекари се на возраст над 55 години, 
а нивниот релативен удел е 19,05%

Достапноста на медицински 
специјалисти за социјални услуги за деца 
со посебни потреби е 100% и тоа одговара 
на државните стандарди за персоналот на 
соодветните услуги. Активностите што 
ги даваат социјалните центри за деца со 
посебни потреби им даваат приоритет 
на рехабилитацијата и интеграцијата на 
децата, формирањето вештини за самостојно 
живеење, информирањето и советувањето на 
родителите на децата со посебни потреби за 
спецификите на специфичната попреченост 
на нивното дете,  заради што доминираат 
немедицински професионалци кои имаат 
учество од 65,08%.

 
   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социјална услуга Капацитет на 
услугата 

Вкупен број на 
специјалисти 

1. Дневен центар за деца со посебни потреби 
„Биножито“  (7 –  18 г.), град В. Трново 

36 12 

2. Центар за социјална рехабилитација и интеграција 
на деца и млади со посебни потреби, град В. Трново 

40 7 

3. Дневен центар за деца со аутистичен спректар (0 –
7 г.), град Дебелец 

15 7 

4. ДМСГД, град Дебелец 25 14 
5. ЦНСТ за деца/млади со посебни потреби, град В. 
Трново 

14 5 

6. Општински центар „Царевград“ , град В. Трново 80 8 
7. Дневен центар за деца со посебни потреби, град 
Свиштов 

30 10 

Вкупно 240 63
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Графикон 1: Возрасна структура на специјалистите

Табела 1: Распределба на специјалистите според работно место
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Во однос на улогата на медицинската 
сестра при обезбедување на интегрираните 
услуги, дел од испитаниците ја 
дефинираат како поддржувачка за  
специјалистите (63,49%), друг дел очекуваат 
од неа да ги обучува и советува децата и 
нивните родители (46,03%) и речиси ист 
процент специјалисти сметаат дека таа 
треба да ги исполнува лекарските наредби 
(47,61).  Само 7% од испитаниците не можат 
да ја проценат улогата на медицинската 
сестра.

Еден дел од специјалистите дадоа 
повеќе од еден одговор, посочувајќи дека тие 

во лицето на медицинската сестра гледаат 
рамноправен член на тимот, од кого очекуваат 
да донесува независни одлуки. Во Бугарија, 
здравствената нега сѐ уште е, во голема 
мерка, организирана институционално, а во 
многу европски земји медицинската сестра е 
послободна да обезбедува нега во различна 
форма, приспособена на индивидуалните 
потреби на детето и семејството.

Постои голема сличност во мислењата 
во однос на придонесот на медицинската 
сестра во подобрување на квалитетот на 
дадените услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикон 2: Придонес на медицинската сестра
за квалитетот на дадената услуга

Графикон 3: Очекувања во однос на компетенциите
на медицинската сестра
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   Сите специјалисти се согласуваат дека 
присуството на медицинска сестра во тимот би 
гарантирало „спокојство кај родителите“, од 
друга страна, ќе ја зголеми „довербата во нив“, 
ќе даде „сигурност“ за сите. Испитаниците 
во лицето на медицинската сестра го гледаат 
специјалистот, кој „ќе ги информира за 
детските заболувања, компликациите и 
потребите предизвикани од болеста“. Тие се 
потпираат на „брзата и соодветна реакција 
при влошување на состојбата на детето или 
новопроизлезени итни состојби“ и исто така 
„ги обучуваат другите членови на тимот за 
управување со итни случаи“.

Позитивната проценка дадена 
од специјалистите (92%) е причина 
да се претпостави дека присуството 
на медицинската сестра во 
мултидисциплинарниот тим (МДТ) е 
гаранција за квалитетот на понудената 
услуга.

Што се однесува до компетенциите што 
треба да ги има специјалистот медицинска 
сестра, испитаниците очекуваат таа да има 
вештини за тимска работа, приспобливост 
и психолошка наклонетост за работа во 
областа на социјалните услуги за деца 
со посебни потреби (80%). Повеќе од 
половина сметаат дека медицинската сестра 
треба да е запознаена со специфичноста 
на социјалната работа за деца со посебни 

потреби и да ја има потребната подготовка 
за поддршка на семејствата на децата со 
хронични заболувања при спроведување на 
рана дијагностика, лекување, медицинска 
и психосоцијална рехабилитација и обука 
за продолжување на негата во семејното 
опкружување. Една третина од испитаниците 
сметаат дека медицинската сестра треба да 
може да носи брзи одлуки во секоја ситуација, 
а, исто така, дека треба да е можно таа да ги 
посетува децата во семејното опкружување и 
да им обезбеди специфична помош.

Процентите се повеќе од 100 бидејќи 
повеќето специјалисти дадоа повеќе од еден 
одговор.    

Со своите очекувања за услугите што ги 
дава медицинската сестра, испитаниците ја 
опишуваат и новата визија за интегрираните 
услуги – сеопфатен пристап кон испораката 
на здравствена нега.

Како резултат на разновидните 
активности посочени од специјалистите 
и признаената важност на работата на 
медицинската сестра во грижата за децата 
со посебни потреби и нивните семејства, 
испитаниците сметаат дека е медицинската 
сестра (73%) потребна во сите социјални 
услуги за деца.

Што се однесува до  работата 
со родителите на децата со посебни 
потреби, 43% од специјалистите велат дека 

Графикон 4: Неопходност од медицинската сестра
во интегрираните услуги
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наидуваат на тешкотии, а останатите велат 
„не“ или „скоро и да не“ (57%).

Анкетата на здравствените работници 
покажува дека повеќе од половина немаат 
тешкотии при работа со родителите (68%). 
Веруваме дека ова може да се должи на 
нивниот поголем работен стаж и рутина, од 
една страна, но, од друга страна, родителите 
имаат тенденција, пред сè да бараат совети 
од медицински лица затоа што она од што 
најмногу се плашат е здравјето на нивните 
деца.

Тешкотиите, кои испитаниците ги 
споделуваат, најчесто се поврзани со фактот 
дека родителите имаат тешкотии да го прифатат 
проблемот на детето; не прифаќаат туѓо 
мислење освен сопственото; имаат високи, 
нереални очекувања што не се во согласност 
со дефицитите на детето; честопати го 
обвинуваат персоналот; не ги следат 
дадените совети и програмите кои треба да 
се спроведуваат дома; имаат тешкотии да 
преземат иницијатива.

Финансирањето е од особена важност за 
да биде одржлива една социјална услуга. Во 
моментов, финансирањето на новите 
интегрирани здравствени и социјални услуги 
во Бугарија се спроведува во рамките на 
Операцијата 1 на ОПРД 2014-2020 година. По 
завршувањето на програмскиот период, се 
предвидува средствата да бидат обезбедени 
од државниот буџет.  Законодавецот 
предвидува финансирањето на ЦКО ДУХЗ 
да се врши од државниот буџет, донаторска 
активност на домашни и странски физички и 
правни лица, како и од други извори.

Мислењето на испитаниците во врска 
со начинот на финансирање на здравствено-
социјалните услуги е различно.

Според две третини од специјалистите, 
главниот извор на финансирање 
треба да биде државата, т.е. преку 
државниот буџет (62%), мешан облик на 
финансирање (44,4%), наведени се други 
извори на финансирање – општини (19%), 
европски проекти (22,2%), невладини 
организации. Еден дел од испитаниците 
посочиле повеќе од еден одговор .

 Анализирајќи ги можните извори за 
финансирање, веруваме дека е потребно 
законодавно регулирање на  можноста за 
институционализирање на сестринската 
дејност и здравствената нега заснована 
во заедницата и развој на стандарди за 
здравствена нега во интегрираните услуги.

Ова бара да биде направена и промена во 
нормативната уредба поврзана со склучување 
на НРД и давателите на медицинска помош, 
со која ќе стане можно склучување на договор 
меѓу НЗОК (Здравствен фонд) и здравствено-
социјалните услуги (ЦКО ДУХЗ – по чл. 
27б од Законот за ЛЗ и други), основани 
во согласност со член 36 од ЗИППА, во 
својство на даватели на медицинска нега 
според Законот за здравствено осигурување 
и Законот за здравствени установи.

ЗАКЛУЧОЦИ
1 . Концептот на здравствено-социјални 

услуги во Бугарија беше воведен во 2015 
година со измените направени во Законот 
за здравствено осигурување и Законот 
за здравствени установи, што укажува 
на чекор напред кон имплементација на 
меѓусекторскиот пристап, особено помеѓу 
здравствената заштита, социјалната сфера и 
заштитата на децата.

2. Моментално во Бугарија е нејасен 
статусот на интегрираните услуги што треба 
да се воведат дополнително. Стратешките 
документи се однесуваат на најмалку два 
вида на услуги: ЦКО ДУХЗ и здравствено-
консултативни центри за здравјето на  
мајките и децата.

3. Позитивен тренд претставува 
мислењето на специјалистите за 
учеството на медицинската сестра во 
мултидисциплинарен тим. Тие сметаат дека 
сестрата е апсолутно неопходна. Според 94% 
од испитаниците нејзиното учество би го 
подобрило квалитетот на услугата.
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4 . Учеството на медицинската сестра 
во МДТ бара таа да ги има следниве основни 
компетенции: 
• Вештини за тимска работа, 

приспособливост и психолошки однос 
кон работата во областа на социјалните 
услуги за деца со посебни потреби 
(81%). 

• Да е запозната со спецификите на 
социјалната работа за децата со посебни 
потреби и нивните семејства (56%). 

• Способност за носење на брзи и 
правилни одлуки во секакви ситуации 
(32%);

• Способност за определување на 
здравствените потреби на детето, 
идентификување на потенцијални 
и реални здравствени проблеми и 
откривање на причините за нив (56%).

5. Повеќе од половина родители 
изразуваат желба да добиваат стручна помош 
од медицинска сестра во домашни услови по 
отворањето на интегрираните услуги.
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОВЕРКА 
НА ЗНАЕЊАТА И ВЕШТИНИТЕ НА 
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРЕКУ 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕАЛНИ СИТУАЦИИ

Апстракт

Во трудот е претставен систем за непристрасно, реално оценување на знаењата, 
вештините и професионалниот искуство на медицинската сестра врз база на објективна 
реалност, во која таа ја практиува својата професија. Тоа може да се постигне преку употреба 
на современата медиумска техника, која дозволува претставување на испитувања во реални 
ситуации од практиката. Разработената методика го надминува влијанието на субјективниот 
фактор при оценувањето, така што конечната оценка се добива на база на модел на оценувачка 
скала, која е универзална и може да се користи и адаптира за конкретни случаи. 

Клучни зборови: методи, оценка, професионален квалитет 
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1. Проблеми за подгототовка и 
професионална квалификација на 
медицинската сестра

Подготовката на медицинските 
сестри се реализира во колеџи на 
соодветните медицински универзитети. 
Едукацијата вклучува предавања, семинари, 
лабораториски вежби и практика во 
медицинските установи. Овој систем на 
едукација има за цел студентите да добијат 
неопходен обем на теоретска подготовка и 
да усвојат конкретни практични вештини 
неопходни за успешно реализирање на 
професијата. 

При вработување во соодветна 
медицинска установа, тие се адаптираат 
кон типичните проблеми за решавање, па 
употребуваат дел од усвоените знаења и 
придобивки од практичното искуство. Ако 
сакаат да го поддржат нивото на својата 
подготовка и да се усовршуваат, неопходно е 
да учествуваат на квалификациски курсеви, 
семинари, конференции и да ги следат 
теоретските новости во својата област. Во 
сегашната етапа не се стимулира надградбата 
на квалификацијата медицинска сестра и 
таа останува на нивото на професионалните 
знаења и практични вештини, кои се бараат 
за позицијата во соодветната медицинска 
установа. 

Во врска со горе наведеното се 
наметнуваат следните проблеми:

• Периодично потврдување на знаењата 
и вештините на медицинските сестри 
кои им се неопходни за квалитетно 
исполнување на професионалните 
барања. Употреба на адекватна 
стимулација (финансиска или од друг 
карактер), со која ќе се мотивираат 
активно да работат не само за 
поддршка но и за усовршување на 
своите професионални вештини и 
компетентности.

• Разработување на систем за 
непристрасно, реално оценување 
на нивните знаења, вештини и 
професионални искуства на база 
на објективна реалност, во која 
тие ја реализираат професијата. 

Објективната реалност за професијата 
е толку разновидна што е невозможно 
проверката и оценката да се реализира 
во таква средина, а и не може секаде 
да се реализира. Тоа налага создавање 
на таква употреба на современата 
медиумска техника, која овозмошува 
тестирање на реални ситуациии во 
практиката.

• Разработениот систем за оценување 
треба да го сведе на минимум 
влијанието на субјективниот фактор и 
истовремено да биде флексибилнен и да 
овозможува аплицирање при различни 
случаи и комбинации на предложените 
материјали за проверка на знаењата и 
вештините.
Периодичната проверка и добивањето 

на индивидуална оценка на секој медицински 
специјалист ќе создаде услови за мотивирање 
на секој од нив да работи непрекинато за 
надградување на својата квалификација. 

Сето тоа ќе му даде основа и база на 
работодавачот да ги стимулира работниците 
со најдобра квалификација. Една добро 
разработена подобна методологија успешно 
може да се употребува при спроведување на 
конкурси за определени позиции. 

2. Идеја за разаработување на 
методологија за проверка на знаењата и 
вештините на медицинскиот специјалист 
преку проектирање на реални ситуации

Се наоѓаме во етапа во која 
компјутерската и медиумска технологија 
даваат можност не само за симулација 
на конкретен процес или појава туку и за 
обработка и моделирање на реални ситуации. 
Овие можности создаваат претпоставки 
како за нивна употреба во процесот на 
учење така и за дијагностика и оценка на 
нивото на совладани знаења и вештини во 
различни области. Како сето тоа може да се 
употреби за проекција на реални ситуации 
од медицинската практика. Една претходна 
подготовка на неопходните материјали ги 
вклучува следните етапи:

• Претходно се наведуваат дејства 
и однесување, кои треба да бидат 
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К О Н Т Р О Л Н А К А Р Т А

Име:........................Презиме:........................Фамилија:…………………..

Број на видео Допуштени грешки, вид на грешката Вкупно

грешки

Прво 1.
2.
3.
4.

Второ 1.
2.
3.
4.

Трето

Десетто

Датум: Потпис на кандидат:

Потпис на членовите на комисијата:

Вкупен број на дадени грешки:
Претседател

Оценка и заклучок:

Образец 1: Вид на употребената контролна листа за кандидатите
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илустрирани преку карти и звук, со 
што се предвидуваат правилни и 
неправилни дејства.

• Во рамките на пет минути се илустрира 
реална ситуација која е карактеристична 
за работата.

• Пожелно е да се подготват минимум 
десет видеа по пет минути на кои 
се предлагаат различни ситуации од 
работата на медицинската сестра, така 
што во секое видео се претставени 
различен број на грешки, без да има 
видео без грешки. 

 
Методолошки, проверката на знаењата 

и вештините се реализира со следната 
последователност:

• Во рамките на еден час се претставуваат 
последователно десетте видеа, а при 
претставувањето на секое од нив 
медицинската сестра ги обележува 
во контролна листа (образец 1) 
забележаните грешки. По десеттото 
видео и обележување на грешките, 
таа се потпишува на листата и ја 
претставува на членот од комисијата 
кој ќе направи проверка и ќе ја оцени.

• За да се гарантираат еднакви услови, 
проверката ќе се прави во група и 
истовремено (се даваат инструкции за 
начинот на кој треба секој да работи 
и се даваат контролните листи во кои 
треба да се обележи видот на дозволени 
грешки во соодветното видео). Секој 
работи самостојно со што се преземаат 
неопходните мерки за спречување на 
препишување, поткажување или други 
некоректни дејства.

3. Ситем за пресметување на конечна 
оценка

За секое видео се предвидени определн 
број на грешки. Например: за видео1 се 
предвидени N1 грешки, за видео2 – N2 
грешки итн. Вкупниот број грешки од     
десетте видеа е К, т.е.

N1 + N2 + N3 + + + N10 = К

Кандидатот има можност да посочи 
минимален вкупен број на грешки од 
десетте видеа нула или максимален број К. 

Образец 2: Пример на скала за оценување

 

 

N1 + N2 + N3 + + + N10 = К 

 

 

 

 

ОЦЕНКИ

 

       
 

0 К/4 К/2                      3К/4 К

ГРЕШКИ

 

3,50 4,50 5,50 

3 4 5 6
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Во зависност од вкупниот број на грешки се 
дава соодветна оценка. Во дадениот случај 
од вкупниот број грешки се прави адаптација 
кон оценката по шестоцифрен систем. За 
добивање на конечна оценка, се употребува 
скалата која е прикажана во образец 2 и која 
дозволува да се оцени со точност до 0,40 по 
шестоцифрениот систем.

Во конкретниот случај скалата е 
рангирана на следниов начин:

• Ако бројот на точни одговори е помал 
од К/4, се дава оценка „Слаб – 2“. За 
да има позитивна оценка, кандидатот 
треба да има точни одговори што 
претставуваат 25%.

• Оценка „Добар – 4“ одговара на 50% 
точни одговори.

• Секој од оценетите интервали се дели 
на половина и со тоа се дава можност 
да се оценува со точност  до сто.
Разделувањето на овие евалуирани 

интервали може да се направи и на друг 
начин во зависност од критериумите кои 
ги поставува комисијата која го реализира 
оценувањето. При повисоки барања, на 
пример, позитивна оценка може да се постави 
ако е  бројот на точни одговори над 50% или 
70%, што е наведено во некои педагошки 
извори. Дадениот систем за оценување го 
надминува субјективниот фактор, а тоа е од 
особено значење за коректно оценување. 

По завршување на активноста со 
видеата, непосредно пред комисијата да ги 
анализира и оцени кандидатите, е неопходно 
да се направи анализа, да се посочат и 
оправдаат точните одговори во одделните 
видеа. Тоа дава можност за самооценување 
од секој кандидат и убеденост во точноста на 
дадената оценка од комисијата.
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Резиме:
Медицинските и социјалните проблеми 

на возрасните и осамените лица се почетна 
точка за диференцирање на медицинската 
и социјалната грижа на засегнатиот 
пациент. Особено за постарите и осамени 
луѓе, медицинските и социјалните потреби 
се доминантен дел од квалитетот на животот 
(КЖ). Тоа го актуализира проблемот за 
развивање на методологија ориентирана кон 
проблемот за идентификување на КЖ на 
постара личност, која ќе ги оправда неговите 
потреби и врз основа на тоа ќе помогне во 
планирањето на специфични услуги за да се 
обезбеди достоинствен живот. 

Клучни зборови: медицинско-
социјална грижа, возрасни и лица кои живеат 
сами, квалитет на животот, методологија 
ориентирана на проблем.

Abstract:
The medical and social problems of adults 

and lonely living people are the starting point 
for differentiation of the medical and social 
cares of the typical patient. In regard with elder 
and lonely people, medical and social needs 
are the predominant part of quality of life(QL). 
All this makes topical the present problem for 
development of problem-oriented methodology 
for identifying of QL of the elder person, which 
will justify his/her needs and on this basis 
will help the better planning of specific social 
services to ensure a worthy life.

Key words: medical-social care, elderly 
and lonely living, life quality, problem-oriented 
methodology.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ‒ ОСНОВА ЗА 

НЕОПХОДНАТА МЕДИЦИНСКО-СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE QUALITY OF LIFE
- A BASIS FOR THE NECESSARYMEDICO-SOCIAL CARES

FOR ADULTS
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Квалитетот на живот од позиција на 
медицинско-социјалната грижа

за стари лица    

Постојат различни дефиниции 
за квалитетот на животот (KЖ) кои 
нагласуваат различни аспекти на човечкото 
битие во општеството. Еден од нив е 
Новик А. А. (1, 2) ‒ „KЖ е интегрална 
карактеристика на физичката, психолошката, 
емоционалната состојба и социјалниот 
статус, базирани на субјективната 
перцепција на поединецот“. Главниот 
проблем во идентификувањето на КЖ е да 
се развие сигурна методологија за мерење и 
врз таа основа да се воведат квантитативни 
карактеристики кои овозможуваат објективна 
анализа и основани одлуки. Една од 
основните барања на таквата методологија е 
намалување на влијанието на субјективниот 
фактор, како на соодветната личност така 
и на истражувачкиот тим. Друг проблем 
е тоа што составувањето на универзална 
методологија за да служи и да одговори 
на различни аспекти на состојбата на 
лицето е невозможно бидејќи нема да има 
специфичност во поглед на специфичните 
карактеристики за конкретниот аспект и 
случајот за кој треба да се даде основан 
одговор.

Сето ова го прави актуелен 
проблемот на развивање на методологија 
за идентификување на КЖ во однос на 
медицинските и социјалните проблеми 
на возрасните лица и лицата кои живеат 
сами. Таквата методологија ќе одговори 
на потребите на постарата личност и ќе 
ги оправда организационите и структурните 
промени, кои ќе доведат до зголемување 
на квалитетот на понудените услуги за да 
се обезбеди достоинствен живот. Досега 
KЖ се оценува преку субјективното 
мислење на дадениот корисник на 
конкретната услуга, што не секогаш дава 
точна проценка на постојната ситуација 
(преголемо нагласување или потценување 
на конкретните проблеми). Добро познатите 
методологии за оценување на KЖ се 
засноваат на сет од прашања што ги одговара 
корисникот. Оттука произлегуваат и другите 

проблеми, имено: Колку корисникот ќе го 
разбере поставеното прашање и до кој степен 
има информации за конкретниот проблем, за 
да може да даде соодветна проценка. Ова 
налага да се бара начин за споредување 
на информациите добиени од корисникот 
со оние на специјалистите кои ги имаат 
потребните компетенции и се вклучени 
во спроведувањето на одредена услуга. 
Како такви можат да бидат посочени: 
професионалното мислење на медицинските 
професионалци, на социјалните служби, 
блиски од семејното опкружување и, во 
некои случаи, на надворешни лица кои 
го набљудуваат корисникот. Различните 
проценки направени врз основа на еден 
прашалник ќе овозможат точен и образложен 
одговор за КЖ на лицето. Споредувањето 
на оваа проценка со оценката направена 
од корисникот ќе ни даде одговор на 
следниве проблеми:
• Корисникот има пониска оценка на КЖ 

од онаа на специјалистите. Ова значи 
дека тоа ќе создаде проблеми и можни 
конфликтни ситуации во однос на 
опсегот на социо-медицинските услуги 
кои му се нудат. Тука се јавува друг 
проблем - што треба да стори психологот 
или социјалните работници, за да ја 
нормализираат ситуацијата и корисникот 
може да стане сојузник на медицинскиот 
и социјалниот тим во исполнувањето на 
неговите или нејзините потреби;

• Корисникот има повисока оценка за 
КЖ од реалната, која е добиена преку 
одговорите на специјалистите. Во 
овој случај е можно корисникот 
да се спротивстави на понудените 
медицинско-социјални услуги како 
непотребни. И во овој случај треба 
да се бараат начини и пристапи за 
нормализирање на ситуацијата.

Овие две прашања досега не 
се разгледувани, но тие се од големо 
значење, бидејќи обезбедувањето на 
медицинска и социјална заштита е двонасочен 
процес помеѓу корисникот и услужниот 
тим, а нивното следење и спроведување на  
мерки за синхронизација ќе помогнат да се 
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постигне максимален ефект. Во оваа статија 
се предлага методологија, која ќе ги земе 
предвид не само мислењето на корисникот и 
вклучените специјалисти, туку и можноста 
за квантифицирање на добиените резултати, 
со што ќе се овозможи споредување на 
добиените резултати.

Клучни точки во предложената 
методологија и пристап за квантитативна 

карактеризација

Клучна точка во предложената 
методологија е соодветно избраниот 
прашалник. Тој мора да ги исполнува 
следниве критериуми:
• Прашањата точно да ги рефлектираат 

проблемите кои се карактеристични за 
психичката, физичката и здравствената 
состојба на корисникот, и врз основа на 
тоа да се процени KЖ на корисникот 
и потребната медицинска и социјална 
грижа;

• Во зависност од информацијата што 
треба да се добие за одреден индикатор, 
потребно е да има неколку конкретни 

прашања, а нивниот број за проценка на 
различни показатели не е ограничен. На 
тој начин се обезбедува поточна 
проценка и намалување на влијанието на 
субјективниот фактор;

• Прашањата треба да 
бидат стилски уредени така што да 
можат да бидатразбрани од корисникот 
без тешкотии.

Со оглед на тоа, дека е неопходно да 
се задоволат медицинските и социјалните 
потреби на постарата личност, прашањата се 
поделени во две групи:

A / Прашања кои се однесуваат на 
решавањето на социјалните потреби на 
постарите лица.

Нивото на моторика на корисникот
1. Се движам, но морам да 

се одмарам. Не можам самостојно 
да се шетам надвор од домот.

2. Можам само да се наместам во 
седечка положба во кревет, но не 
можам самостојно да се движам.

3. Користам помош и инвалидска 
количка.
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 Способност да ги извршува 
секојдневните активности

1. Немам проблеми во извршувањето на 
секојдневните активности (можам 
да си готвам храна, да сервирам и 
да го мијам приборот, да чистам со 
метла и правосмукалка) .

2. Имам проблеми со секојдневните 
активности (не можам самостојно 
да си подготвам храна и да чистам 
дома, многу тешко можам да одам 
во продавница).

3. Не можам да ги вршам секојдневните 
активности.

Вештини за самонега
1. Немам проблеми со грижата за себе.
2. Имам проблеми (миење, 

облекување, местење на креветот).
3. Не можам самостојно да се хранам, 

облекувам и да одам во тоалетот.

Б / Прашања кои се однесуваат на 
решавањето на медицинските проблеми

Присуство на болка и непријатни 
сензации

1. Не чувствувам болка и сум во добро 
расположение .

2. Имам мала, но поднослива болка 
што ме загрижува и не можам да се 
чувствувам пријатно.

3. Имам неподнослива болка, 
која ме прави нерасположен и не ми 
се прави ништо.

Неспокојство, анксиозност, 
непријатни мисли за иднината

1. Спокоен сум, не се грижам за 
ништо.

2. Не сум спокоен, немам стабилен 
сон, чувствувам одредена тежина.

3. Не можам да поднесам ништо околу 
мене, имам мисли за бескорисност и 
си го поставувам прашањето: Зошто 
живеам?

Корисникот одбира едно од трите 
тврдења од петте групи, со помош на 
социјален асистент ако има проблеми со 
видот,неписменост(луѓе од различни етнички 
групи) или други тешкотии. Социјалните 
работници, заедно со здравствените 
работници, даваат мислење за корисникот 
преку истиот прашалник. Дадени се по три 
градации за петте социјални и медицински 
проблеми. За олеснување во пополнувањето е 
прифатено првите тврдења да се бодираат 
со еден (1) исоодветновторите со два (2), а 
третите со три (3). Резултатите се дадени во 
табела 1.

Во  табелата се дадени профилите 
добиени од одговорите на петте показатели, 
имено: корисник 12321, социјални и 
здравствени професионалци 12211. 
Прифатено е дека за резултат 1 има KЖ од 
100%, со проценка од 2-50% и со проценка 
3 - 25 % . За да се даде комплексна оценка 
на КЖ се постапува на следниов начин: се 
прави сума од процентите кои одговараат 
на соодветните броеви од профилот и потоа 
се одредува средна вредност на КЖ. Од 
профилите во примерот претставени во 
Табела 1, може да се утврди КЖ според 
корисникот и според социјалните и 
здравствените работници.

КОРИСНИК:
(100 + 50 + 25 + 50 + 100) / 5 = 65% КЖ
СОЦИЈАЛЕН И ЗДРАВСТВЕН
ПРОФЕСИОНАЛЕЦ:
(100 + 50 + 50 + 100 + 100) /5 = 80% КЖ

 

 Ниво на моторика на корисникот. 
 Способност да ги извршува секојдневните активности. 
 Вештини за самонега. 
 Присуство на болка и непријатни сензации. 
 Неспокојство, анксиозност, непријатни мисли за иднината. 

  
Корисник Социјален и медицински специјалист 

1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Табела 1.
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Корисник Социјален и медицински специјалист 

1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 1 Ниво на КЖ според трите групи корисници
на медицинско-социјална услуга

Од добиените резултати може да се 
извлечат следните заклучоци:
• Корисникот има пониска самопроценка 

на KЖ во споредба со мислењето на 
специјалистите, што од своја страна ќе 
доведе до погоре опишаните проблеми;

• Постојат разлики во проценката на 
корисникот и специјалистите. Ова 
овозможува да се бараат причините 
за нивното јавување и темелно да се 
анализира и утврди дали оценките на 
корисникот се разумни или не. Истата 
анализа треба да се направи ако 
со KЖ е обратно - корисникот има 
повисока самооценка за KЖ од 
таа на специјалистите т.е. тој не ја 
гледа неопходноста од медицинска 
и социјална помош;

• Добиениот профил насочува кон 
активностите кои треба да се преземат за 
задоволување на соодветните потреби на 
корисникот. Активностите се дефинираат 
по конечното определување на КЖ во 
случај на разлики во проценката.

    Просечно ниво на КЖна групи од 
регионот на Велико Трново

На слика 1 се прикажани резултатите 
од истражувањето на постари лица 
(над 65 години) од регионот на Велико 
Трново. Беше спроведено истражување на 
три друпи на корисници на услуги (луѓе 
од селата, од градот Велико Трново, дом за 
стари лица, град Свиштов). Целта е да се 
определи и анализира KЖ на различните 
групи, споредувајќи ја самопроценката на 
корисниците со онаа на медицинските и 
социјалните специјалисти. Испитаниците 
од селата се 52, од градот 50, и од домот за 
стари лица 12. На слика 1. покажана е средна 
вредност во  проценти.

Од добиените резултати може да се 
извлечат следните заклучоци:

Луѓето од руралните области 
имаат повисока самооценказа КЖ од онаа на 
специјалистите. Ова се должи на фактот што 
во текот на нивниот живот тие ги решавале 
самостојно, со многу труд сите нивни 
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проблеми, па дури и кога се постари, тие 
имаат зголемена самодоверба, дека ќе можат 
повторно да се справат;

Луѓето во градот имаат 
пониска самодоверба за КЖ во споредба 
со експертите. Ова би предизвикало 
конфликтни ситуации поврзани со 
посакуваните услуги и несоодветноста со 
нивните вистински потреби;

Луѓето од дом за стари лица и 
специјалистите имаат речиси иста оценка 
за КЖ. Ова се должи на фактот што тие 
веќе се поставени во опкружување во кое се 
усогласенинивните потреби со медицинските 
и социјалните услуги;

Во сите групи КЖ е под 100%, што 
убедливо покажува дека постарите лица имаат 
потреба од медицинско-социјална грижа, за 
да имаат достоинствена старост.

Заклучок

Предложената методологија е сопстве-
на методологија, т.е. таа е прилагодена 
за определување на КЖ во однос на 
обезбедувањето на медицинска и социјална 
заштита на возрасни лица и лица кои 
живеат сами. Тоа дава можност да се 
добие квантитативна проценка, а со тоа 
и споредба на мислењето на корисникот 
со тоа на медицинските и социјалните 
професионалци. Ова е од клучно значење за 
одредување не само за потребата од нега, туку 
и за да се предвидат можни конфронтации 
и конфликти. Методологијата е отворена 

и има можност да се дополнува и да се 
подобруваат зададените прашања со цел да 
се добие поконкретно и точно мерење на КЖ.
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СЕСТРИНСКА ДИЈАГНОЗА:
СПИРИТУАЛЕН ИЛИ ДУХОВЕН ДИСТРЕС 

(ДУХОВНА ВОЗНЕМИРЕНОСТ)

Во современото сестринство 
е многу важно здравствената нега 
да биде холистичка, што значи дека 
сестрите треба да им помагаат при 
целокупните потреби на пациентите, 
без оглед дали потребите се поврзани 
со биопсихосоцијалната димензија 
или се од духовна природа. Зборот 

спиритуалност доаѓа од изразот 
„спиритус“ кој значи вдахновеност 
со живот. Спиритуалноста е тесно 
поврзана со потрагата по смислата 
за животот. Секоја личност има 
индивидуален начин на потрага по 
смислата на животот. 
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Духовноста е интимно поврзана со 
верувањата, вредностите и културолошките 
обележја на човекот. Оттука, секоја личност е 
духовно битие и медицинските сестри треба 
да ја уважат оваа потреба на религиозните 
пациенти и на оние кои се сметаат себеси 
за атеисти или агностици. Секоја потешка 
болест или ако е голема можноста за смртен 
исход, ја разнишува духовната рамнотежа. 
Сестрата може да дијагностицира духовна 
вознемиреност и да дејствува преку 
самостојни сестрински интервенции. 

Спиритуалниот или духовен дистрес 
како дијагноза е прифатен во NANDA 
1978 година, а ревидиран во 2002 година. 
Духовниот дистрес е нарушување на 
системот на верување кај личноста што е 
дефинирано од Здружението за сестринска 
дијагностика на Северна Америка (NANDA) 
како „Состојба на страдање заради 
нарушена способност да се доживеат и 
интегрираат значењето и целта во животот 
преку поврзаноста со себе, со другите, 
со уметноста, музиката, литературата, 
природата и/или моќ поголема од самиот 
себе“. Пациентот со духовна вознемиреност 
губи надеж, го доведува во прашање својот 
систем на верување или се чувствува 
изоставено од личните извори на удобност 
или сила. 

Дијагнозата на спиритуален дистрес 
е дефинирана од следните индикатори:

•  Духовна болка.
•  Духовна отуѓеност.
•  Духовна вознемиреност.
•  Духовна вина.
•  Духовен гнев
•  Духовна загуба.
•  Духовен очај.

Духовна болка – потврдена со изрази 
на непријатност и страдање на пациентот 
поради оддалеченост од Бог, вербализација 
на чувствата на празнина или недостиг на 
духовен мир и исполнување.

Духовно отуѓување – осаменост  или 
чувство дека е Бог оддалечен од пациентот.

Духовна вознемиреност – потврдена 
како страв од Божјиот гнев и казна, страв 

дека Бог нема да се грижи за пациентот. 
Пациентот има грижа дека Бог е незадоволен 
од неговото однесување.

Духовна вина – потврдена со изрази кои 
укажуваат на тоа дека пациентот не успеал 
да ги направи оние работи кои требало во 
животот или, пак, направил работи кои не би 
му биле угодни на Бог. Пациентот чувствува 
вина поради начинот на кој живеел.

Духовен гнев ‒ изразување на 
фрустрација или вознемиреност кон 
Бог бидејќи „дозволил“ да му се случи 
на пациентот болест или, пак, може да 
претставува гнев кон духовните водачи.

Духовна загуба ‒ израз на чувства со 
привремено прекинување или губење на 
љубовта/поврзаноста со Бог.

Духовен очај ‒ потврден со изрази 
кои сугерираат дека не постои надеж дека 
пациентот ќе има врска со Бог или чувство 
дека Бог веќе не се грижи за него.

Дефинирачки карактеристики:
‒ Анксиозност; Плачење; Замор; Страв; 

Инсомнија; Преиспитување на идентитетот; 
Преиспитување на смислата на животот; 
Преиспитување на смислата на страдањето.

Поврзаност со себе:
‒ Гнев; Намалување на смиреноста; 

Чувство дека не е сакан; Вина; Несоодветно 
прифаќање; Несоодветни стратегии за 
справување; Недоволна храброст.

Поврзаност со другите:
‒ Отуѓување, одбивање на интеракција 

со спиритуален водач; Одбивање на 
интеракција со значајни личности за 
пациентот; Сепарација од системот за 
поддршка.

Поврзаност со уметност, музика, 
литература, природа:

‒ Намалување на креативноста; Губење 
на интерес за природата; Губење на интерес 
за читање на спиритуална литература.

Поврзаност со моќ поголема од себе:
‒ Гнев кон силата поголема од себе; 

Чувство на напуштеност; Безнадежност.
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За да се сумира здравствената нега 
за пациент кој има духовен дистрес од 
голема важност е да се вклучат следните 
компоненти: 

• Врската медицинска сестра ‒ пациент. 
Пациентите кажуваат дека нивната 
болка е олесната кога медицинската 
сестра ги згрижила како личност, а не 
како број и му дала шанса на пациентот 
да разговара кога му е потребнo.

• Духовноста е механизам за справување 
и може да се користи од пациентите за 
надминувањена болеста и страдањето.  

• Активното слушање е олеснување на 
вербализацијата и е од витално значење  
за обезбедување на духовната грижа. 
Потребно е медицинските сестри да 
знаат за конкретни верувања, религии 
за да обезбедат ефективна духовна 
грижа. 

• Духовната грижа е од голема важност и 
е дел од психосоцијалната грижа со тоа 
што вклучува демонстрација  на почит 
кон пациентот и слушање.

Сестринските интервенции за 
пациент со симптоми на спиритуален 
дистрес вклучуваат:

1. Развивање на терапевтски однос 
со пациентот кој води до зајакнување на 
довербата и поврзувањето на пациентот со 
другите.

2. Одржување на системот на доверба  
со пациентот давајќи соодветни препораки.

3. Да му се помогне на пациентот да ги 
разработи етичките дилеми во донесувањето 
одлуки во врска со здравствената заштита.

4. Сестрата да биде свесна за 
страдањето на пациентот и да дејствува за да 
ги олесни неговите страдања со тоа што ќе 
покаже сочувство.

5. Пациентот се охрабрува да разговара 
за гневот и стравот кој го чувствува.

6. Да му се помогне на пациентот да 
се справи со чувствата на вина и да всади 
надеж.

Постојат инструменти со кои може да 
се процени духовната благосостојба. Еден 
таков инструмент е Прашалникот за духовна 
благосостојба (SWBQ) кој овозможува 
проценка на духовната благосостојба преку 
пет нивоа на одговори во 20 изјави, поделен 
на четири димензии: лична, општа, животна 
средина и трансцендентална (16).

Субјективноста на концептот за 
духовност и недостатокот на подготовка 
на медицински сестри да работат на 
оваа проблематика се два фактори кои го 
потврдуваат недоволното вклучување на 
духовните интервенции во здравствената 
практика. Духовната грижа вклучува 
проценка на духовната добросостојба, 
формализирање на дијагнозите за духовната 
природа кои претходат на дефинирањето на 
интервенциите и проценката на резултатите, 
со што се комплетира научниот метод на 
работа што го користат медицинските сестри, 
а тоа е процесот на здравствена нега.

Надица Јовановска,
виш пред. д-р Гордана Ристевска-

Димитровска 
Висока медицинска школа, Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола
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ПРОЕКТ:

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ДОБРОСОСТОЈБАТА

НА ДЕЦА ОД РАНЛИВИ ПОПУЛАЦИИ  

IN4CHILD

Проектот „Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата 
на деца од ранливите групи“, со акроним Заедно за децата – In4Child е финансиран 
од програмата INTERREG IPA CCI 2014 TC 009 TC 16, кофинансиран од ЕУ, 
Република Северна Македонија и Грција.

Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата 
од ранливите групи – Заедно за децата ‒ In4Child

Цел на проектот е да обезбеди психосоцијална заштита и иновативна 
едукација за децата од ранливите  групи во пограничниот регион.
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Специфични цели на проектот

Проектот се фокусира на 
психосоцијални интервенции и иновативен 
пристап во едукацијата на деца од ранливи 
категории преку:

‒ мапирање на потребите и 
обезбедување на услови за психосоцијална 
заштита и едукација во целните групи.

‒ обезбедување на едукација преку 
фиксни и мобилни центри во сите целни 
групи на деца.

‒ обезбедување на психосоцијална 
заштита преку фиксни и мобилни центри и 
во домашни услови во сите целни групи на 
деца.

‒ советување и обуки за родители, 
едукатори, истражувачи и волонтери од 
социјалните науки.

Целни групи:
‒ Деца кои работат и/или живеат на 

улица.
‒ Деца кои живеат во сиромаштија, 

гетоизирани во ромски населби.
‒  Деца мигранти кои ја преминуваат 

грчко-македонската граница.
‒ Деца кои живеат во оддалечени 

рурални средини без пристап до рана 
едукација.

‒ Родители, членови на семејствата.
‒ Едукатори, истражувачи од социјални 

науки, волонтери.

Проектни активности во 
пограничниот регион во Р. С. Македонија

1. Основање на центар за предучилишна 
едукација и психосоцијална поддршка за деца 
кои живеат/работат на улица, кој опслужува 
100 деца на секојдневна основа. 

2. Психосоцијални и здравствени 
услуги за децата кои живеат/работат на улица 
и деца во психосоцијален ризик.

3. Психосоцијални и здравствени 
услуги за децата мигранти во пограничниот 
регион.

4. Едукација за човекови права на деца и 
млади по методологијата Компас/Компасито 
(издание на Совет на Европа).

5. Низа обуки за едукација на човекови 
права на децата, психосоцијалните услуги за 
деца на улица и волонтерство.

Партнери во проектот
1. Граѓанско здружение АРСИС ‒ 

Грција.
2. ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, 

Универзитет „Св. Климент Охрдиски“‒ 
Битола.

3. Граѓанско здружение УНЕСКО 
КЛУБ СЕРЕС ‒ Грција.

4. Граѓанско здружение ЛАЈФСТАРТ 
од Битола.

Времетраење ‒ 24 месеци
Вкупен буџет на проектот  - 816,996€

виш пред. д-р Гордана Ристевска-
Димитровска 

Висока медицинска школа, Битола
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ПРОЕКТ:

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА СО 
КАРДИОЛОШКИ И РЕСПИРАТОРНИ ТЕШКОТИИ

ВО ПОГРАНИЧНИОТ РЕГИОН,
СО АКРОНИМ „НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ“

HEALTH CARE FOR CHILDREN WITH CARDIO
AND RESPIRATORY SENSITIVITY IN THE CROSS

BORDER AREA – „WECARE“

Високата медицинска школа реализира проект со наслов ,,Здравствена заштита 
на деца со кардиолошки и респираторни тешкотии во пограничниот регион, со 

акроним „Ние се грижиме“ или „WeCare“ во рамките на INTERREG - IPA CROSS 
- BORDER COOPERATION PROGRAME GREECE - THE FORMER YOUGOSLAV 

REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020.
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Партнери  на пректот се: 

1. Организацијата за социјална заштита, 
солидарност и образование, Општина 
Волви, Грција – главен партнер, владина 
организација.

2. Организацијата на жени 
„Panathinaiki“, Грција  ‒ невладина 
организација.

3. Doctors of the world, Грција ‒  
невладина организација.

4. Високата медицинска школа, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“‒ 
Битола.

5. Здружението за одржлив развој 
„Сфера“, Битола – невладина организација.

Главната цел:

Проектот „WeCare“ има за цел 
имплементација на активности од експерти 
(доктори) за пронаоѓање на здравствени 
проблеми кај децата, односно примена 
на медицински тестови за откривање на 
срцеви и респираторни проблеми (скрининг) 
кај детската популација во пограничниот 
регион, како и мониторинг на децата кои се 
веќе со детектирана болест. На сите нив, ќе 
им се овозможи континуирано следење од 
специјалисти во примарната и секундарната 
здравствена заштита со примена на 
продлабочени медицински прегледи и 
специфични анализи за болеста.

Главните целни групи за рано 
отркивање на проблемите се:
• Деца на возраст од 6 до 12 години.
• Деца кои живеат во оддалечени области 

без пристап до услуги и објекти.
• 

Конкретно, кај децата од одделенска 
настава во сите училишта на територијата на 
Општина Битола и пограничниот регион ќе 
биде спроведен детален медицински преглед 
кој вклучува: антропиметриски мерења, 
прегледи по системи ( уво, нос и грло, срце и 
бели дробови), преглед за рано откривање на 
деформитети на ̓рбетен столб и стапала, ЕКГ, 
ПЕФ и дополнителни прегледи по барање 
на родител или по потреба, врз основа на 

проценката на докторот. Предвидено е со 
оваа активност да бидат опфатени 800 деца, 
а кај оние деца кај кои ќе бидат детектирани 
одредени состојби да се праќаат на подетлни 
испитувања и анализи во педијатриски 
одделенија од секундарната здравствена 
заштита. Педијатрите кои ќе бидат вклучени 
во проектот имаат обврска континуирано да 
ја следат здравствената состојба на детето и 
да преземаат соодветни мерки со цел овие 
деца да добијат навремена и квалитетна 
здравствена заштита. 

 За успешно реализирање на 
погореопишаните активности набавена е 
техничка опрема за докторите и медицински 
потрошен материјал, а од партнерот 
„СФЕРА“ ќе биде набавено специјализирано 
и комплетно опремено медицинско возило 
со најсовремени апарати кое ќе биде во 
функција на потребите на медицинскиот 
преглед кај децата. 

Иновативниот дел од проектот вклучува 
употреба на современи информатичко- 
комуникациски техники  и алатки за 
далечинско мониторирање, односно на децата 
кај кои ќе се детектира одредено заболување 
ќе им бидат доделени таканаречени паметни 
(smart) часовници кои ќе регистрираат 
одредени здравствени параметри важни за 
следење на нивната здравствена состојба, 
како што се: срцева фреквенција, телесна 
температура, квалитет на спиење и одмор и 
друго. Овие параметри ќе се регистрираат 
во посебна платформа и ќе бидат следени од 
анагажираните доктори од педијатриското 
одделение со што ќе се овозоможи целосно 
следење на состојбата кај децата. 

Во склоп на активностите на проектот, 
предвидени се и специјализирани обуки кои 
ќе ги спроведуваат докторите, а ќе бидат 
опфатени семејствата на децата со наведените 
заболувања, како и на наставниците во 
училиштата каде што тие деца посетуваат 
настава. Целта на овие обуки е едукација 
на членовите на семејствата (родителите) 
и наставниците за справување со ургентни 
ситуации кои се од витално значење кај 
овие деца. Оваа едукација ќе се спроведува 
со практично прикажување и правилно 



32

изведување на интервенции во ургентни 
ситуации, прикажани и практицирани 
на  современи фантоми од докторите на 
Високата медицинска школа во Битола. 

Очекувани резултати
• Зголемување на чувството на безбедност 

кај луѓето од пограничниот регион.
• Подобрување на здравствената заштита 

на децата кои припаѓаат на ранливата 
група.

• Подобрување во евиденцијата на деца со 
срцеви и респираторни заболувања. 

• Да се подигне свеста кај родителите за 
здравствената состојба кај децата.

• Подобрување на мерките за самозаштита.
• Подобрување на способноста на 

наставниците и родителите во решавање 
на ургентни состојби кај децата во домот 
и во училиштето.

• Намалување на ризикот од фатални 
настани кај децата.

И на крај, преку реализација на овој 
проект се дава можност за  имплеметирање 
на различни информатичко-комуникациски 
алатки и услуги кои ќе влијаат на превенцијата, 
дијагностицирањето, третманот, следењето и 
менаџирањето на дадени заболувања. На тој 
начин, на целните групи од пограничниот 
регион им се овозможува да имаат подобра 
здравствена грижа, квалитетна здравствена 
заштита и поефикасен здравствен систем.

Придобивките од проектните 
активности за УКЛО произлегуваат од 
организацискиот и професионален развој 
на учесниците во проектот кои се дел од 
Универзитетот и со тоа придонесувват 
за негова афирмација во меѓународната 
соработка на ова поле.

проф. д-р Викторија Продановска-
Стојчевска

Висока медицинска школа, Битола
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ПРОЕКТ: ЕРАЗМУС + НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
БИТОЛА

 „РАЗВОЈ НА МОДЕЛ ЗА УЛОГАТА
НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ВО ТРЕТМАН СО ЛЕКОВИ“

Од септември 2018 година на Високата медицинска школа во Битола, започна 
да се реализира проект од програмата Еразмус + КА 201 за високо образоваание. 
Цел на проектот е да се развие и валидира модел за улогата на медицинската сестра 
во третманот со лекови и негова адапатација на потребите на здравствениот 
систем, низ собирање на податоци од секоја земја партнер поединечно, нивна 
обработка и организација на едукативни програми наменети за студенти.
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Проектот се фокусира на унапредување 
на вештините и знаењата на медицинските 
сестри, како нивната лица и на соработка 
со другите здравствени професионалци во 
третманот со лекови..

1. Креирање на прашалник за собирање 
на податцоци за досегашните компетенции 
на медицинската сестра во третманот со 
лекови.

2.  Учество на три интернационални 
средби. 

3. Обработка на добиените податоци, 
дискусија за нив, размена на  добри 
искуства за подобрување на едукацијата на 
медицинските сестри.

4. Учество на три дневни 
интернационални курсеви за медицински 
сестри во врска со истражувачката 
методологија, фармакотерапијата и 
едукацијата на медицинските сестри.

Во рамките на овој проект се 
предвидени следните активности:

1. Креирање на соодветен модел за 
проценка на улогата на медицинската сестра 
во третманот со лекови.

2. Креирање на едукативен материјал 
за понатамошно обучување на медицинските 
сестри и нивно зајакнување во делот на 
третман со лекови.

3. Усогласување на медицинската 
сестринска практика со европските искуства 
и легислативата. 

4. Креирање на алатки за изедначување 
и евалуација на квалитетот на клиничката 
практика.

Целни групи се на овој проект се: 
‒ Дипломирани медицински сестри, 

вработени во македонскиот здравствен 
систем.

‒ Студенти по здравствени струки.
‒  Наставен кадар на високите 

медицински школи.
‒ Едукациски модул за унапредување 

на наставата на медицинските сестри.
‒ Унапредување на компетенциите 

на наставниот кадар, соработниците и 
студентите.

‒ Вмрежување со универзитети од 
програмски земји Е+.

 Во изминатиот период три студенти 
од втор циклус на Високата медицинска 
школа Битола, беа испратени  на обука 
во Антверпен, Белгија, во период од една 
недела, а проектниот координатор проф. д-р 
Изабела Филов, на две интернационални 
средби на проектните координатори кои се 
одржаа во Аликанте Шпанија во октомври 
2018 и Фридрихштад, Норвешка во јуни 
2019. 

Во следниот период се очекува 
спроведување на ново истражување, со кое 
ќе се направи валидација на подготвениот 
материјал добиен од досегашните активности 
на сите партнери на Проектот.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО ЕВРОПСКА 

СЕСТРИНСКА МРЕЖА (ЕНМ)  

Високата медицинска школа од Битола 
од 2012 година е прва и единствена членка 
од Република  Македонија во  Европската 
сестринска мрежа (Euroepean Nursing 
Module), респектирана меѓународна 
организација, основана во 1994 година. 
Основна активност на оваа меѓународна 
организација  е размена на студенти меѓу 
факултетите за медицински сестри од 
сите европски земји членки на Европската 
сестринска мрежа (ЕНМ). 

Во рамките на активности на ВМШ 
во ЕНМ во периодот од 2012 г. до  2019 г. 
се реализираа бројни размени во двата 
правци, со следната динамика: 23 студенти 
од европските земји Шведска, Шпанија, 
Данска, Белгија, Швајцарија, Велика 
Британија и Финска, во изминатите 7 години 
беа студенти гости на ВМШ,  на размена во 
времетраење од две недели. Во текот на овие 
размени се реализираа,  според претходно 
изготвен план, посети на болнични оддели 
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во јавниот и приватниот здравствен сектор 
во Битола, како и предавања на одредени 
теми реализирани од професори на Високата 
медицинска школа.  

Четворица студенти на Високата 
медицинска школа, со финансиска 
поддршка од Школата, исто така, беа дел од 
студентските размени, и тоа во Шпанија и 
Швајцарија. Во подготовка е заминуваме на 
уште двајца студенти во мај 2020. 

За одбележување е што за  првпат 
откако постои Европската сестринска мрежа,  
оваа година со почеток од септември 2019, 
се реализира размена на ВМШ на двајца 
студенти од Данска во времетраење од седум 
недели, на нивно барање.

Притоа, Николај и Моли, студенти 
на сестринство во Данска, покрај посетите 
на здравствените оддели, реализираа 
сеопфатна и многу шаренолика посета 
на Битола и Македонија, се стекнаа со  
уникатни и автентични искуства поврзани со 
македонската традиција,  исхрана, музика и 
историја. Нивниот коментар на заминување 
беше дека е Македонија скриен дијамант и 
дека со сигурност повторно ќе се вратат тука.  

Координатор на Европската сестринска 
мрежа за ВМШ  – Битола

проф. д-р Изабела Филов
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 ДИПЛОМИРАН РАДИОЛОШКИ
ТЕХНОЛОГ НА ВМШ БИТОЛА

Како учесник во програмата „Еразмус 
+“ бев испратен во Бугарија, Варна во 
болницата  УМБАЛ „Св. Марина“ ‒ Варна  
во периодот  од 1.3 до 1.6.2017 година. За 
мене тоа беше едно ново искуство и растење 
како на професионално така и на лично поле. 
На професионален план стекнав многу нови 
знаења и искуства поврзани со мојата струка, 
првенствено во областа на радиолошката 
технологија. Од персоналот во Болницата 
(Одделение за рендген), почнувајќи од 
рендген-техничарите, докторите, главната 
сестра Галина Јанчева, па сѐ до началникот 
на одделението, бев пречекан на високо ниво 

и сите се залагаа за збогатување на моето 
знаење. Истиот ден бев прифатен како дел 
од нивната екипа и до денес сум во контакт 
со моите колеги. Условите во Болницата ме 
воодушевија затоа што се на високо ниво и 
зашто има соодветна нова опрема и техника 
кои ги нема во Македонија.

Во текот на мојот престој во Варна се 
одвиваа многу настани кои ги организираше 
и одбележуваше Медицинскиот универзитет 
во Варна. Тоа беше отворен ден на Факултетот 
кога имавме можност да ги разгледаме сите 
простории, музеи, канцеларии и кабинети. 
Во рамките на крводарителската акција која 

ЈАН БЕКИРОВ
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се одвиваше на Факултетот имав можност 
да дадам крв. Присуствував на претстава 
во режија на студентите од Универзитетот, 
која се одигруваше во амфитеатарот на 
Факултетот. Исто така, имаше избор за „Мис 
и Мистер“ на Факултетот и уште многу 
други активности кои ги организираа и 
одбележуваа Факултетот и Студентскиот 
парламент.

Условите во студентскиот дом се на 
високо ниво, хигиената и дисциплината 
беспрекорни. Собите се со два или три 
кревети, во секоја соба има тоалет и заедничка 
кујна на секој спрат. Исто така, во интернатот 
има сала за вежбање која е отворена 
постојано и секој студент може да ја користи. 
Финансиските средства што ги доделува 
програмата „Еразмус +“ се сосема доволни 
за живеење во Варна. Може да се покријат 
најмалку 3 оброци секој ден, остануваат 
пари и за прошетки во музеи, делфинариум, 
кафетерии, дискотеки, а се разбира и за 

шопинг. Со добра организација ни остана и 
заштеда со која се вративме дома. Стекнав 
нови пријателства во студенскиот дом и 
Болницата, а, исто така, развив пријателство 
со колегите од Битола со кои бевме заедно на 
таа размена (голем поздрав и благодарност 
до колешката Ангела Магловска од ВМШ – 
Битола со која бевме заедно на размената).

Присуствував на многу настани кои ги 
одбележуваше градот. Еден од тие настани е 
Денот на победата над фашизмот, 9-ти мај, во 
кој бев вклучен во акцијата „Бесмртен полк“ 
која беше проследена со марш и концерт 
во Морската градина. Јас како волонтер на 
Црвен крст Битола го посетив Црвениот крст 
во Варна каде што бев прифатен како дел од 
тоа црвенокрсташко семејство. Тука, исто 
така стекнав нови пријателства и разменив 
нови искуства во областа на акциите кои ги 
организираме ние волонтерите од Црвениот 
крст. Исто така, бев и дел од хуманитарен 
концерт „Топол оброк“ на кој зедов учество 

со актерска точка заедно со 
волонтерите од Црвен крст – 
Варна. Горд сум што имав чест 
да добијам благодарница како дел 
од хуманитарниот концерт. Се 
надевам дека оваа црвенокрсташка 
дружба ќе продолжи и ќе прерасне 
во соработка помеѓу Црвен крст 
од Варна и Битола.

Мој совет и препорака. 
Сите што имаат можност да бидат 
дел од програмата „Еразмус +“, 
без двоумење да ја прифатат и да 
посетат која било држава и град. 
Првенствено, тоа значи развој 
на професионално поле, а секако 
тоа придонесува и за одлично 
надградување на личниот развој. 

Секогаш кога ви се нуди 
некоја прилика, искористете ја 
максимално. Затоа, ве охрабрувам, 
само напред и без двоумење...

Јан Бекиров
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СЕЌАВАЊА

ИНТЕРНИСТИЧКА СЛУЖБА
ВО БИТОЛА ПО ОСЛОБОДУВАЊЕТО

По ослободувањето 1945 год. во Битола формирани се две големи 
здравствени установи: Oпшта  болница и Дом за народно здравје.
Во Општата болница се отворени следните одделенија: интерно, 

хируршко, гинеколошко акушерско и детско одделение.
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Службата за внатрешни заболувања е 
една од најстарите во битолската болница. 
Нејзиниот  развој и прогрес се присутни 
дури по ослободувањето на градот од 
фашистичкиот окупатор. Во 1945 година 
државата му ги отстапи зградите на 
некогашната богословија за формирање 
на болницата. Првиот директор кој вложи 
многу напор и труд за да се санираат и 
реконструираат руинираните заради беше 
д-р Грековски родум од Гевгелија. Во 
1946 година почнува со работа интерното 
одделение а за негов шеф е назначен д-р 
Хаим Абранавел специјалист по интерна 
медицина. Одделението беше сместено во 
две згради и располагаше со 80-90 кревети. 
Во почетокот д-р Абранавел сам го водеше 
интерното одделение со повремена помош од 
лекари од општа практика. Со доаѓањето на 
нова генерација млади лекари, тоа е повоена 
генерација и тоа д-р Јован Калаузи, д-р Ристо 
Бакалинов, д-р Димитар Хрисоку, д-р Милета 
Радојковичи други, положбата во интерното 
одделение значително се подобрува и се 
овозможува определена диференцијација на 
суб-специјалисти.

До 1966 година кога се изврши 
формирање на Медицински центар односно 
здружување на здравствените организации 
интерното одделение располага со 90 легла 
сместени во две згради а во тоа време на 
интерното одделение работеа 3 специјалисти 
и 3 лекари на специјализација. Во состав на 
интерното одделение работеа ЕКГ кабинетот, 
службата за алерголошко тестирање и 
интернистичка амбуланта. Покрај лекарите 
вработени беа 7 медицински сестри и 6 лица 
помошен персонал.

Во текот на наредниот период во 
интерното одделение се зголемуваше бројот 
на специјалисти интернисти, новите научни 
сознанија даваа нов видик во лекување на 
болните од внатрешни болести. Со посета 
на повисоки стручни институции, интерни 
клиники во земјата и во странство нашите 
специјалисти доаѓаа до нови начини на 
лекување, посовремени и поуспешни. Од 
друга страна техничките помагала особено  
електронската техника бараа од интернистот 

се повеќе знаење за нивна успешна 
примена. Сето ова ги тераше интернистите 
да се ориентираат на посебни гранки суб-
специјализации. Со отворањето на зградата 
на новата болница 1972година се создадоа 
услови за модерно и современо лекување на 
интернистичките болни. Новите просторни 
и хигиенски услови, современата техника 
и технологија овозможија да лекувањето  и 
дијагностиката биде на еден повисок степен. 
Се создадоа услови за формирање на кабинет  
со систем  мониторинг со еден монитор и 
еден подвижен апарат за дефибрилација 
и надворешна електростимулација на 
срцето. Благодарение на ентузијазмот и 
пионерските зафати и интервенции се 
овозможи намалување на морталитетот при 
акутен миокарден инфаркт. Во овој период 
е извршена и првата дефибрилација во 
Македонија во доменот на кардиологијата и 
по таков начин за прв пат е спасен живот со 
примена на ДЦ електрошк на болен. Во 1974 
година е формирана коронарната единица 
што беше сместена во една болничка соба 
со 5 легла и 4 мониторинг апарати, но без 
постојано присутен специјализиран персонал 
во истата. Стручниот тим на коронарната 
единица се формираше повремено кога 
имаше потреба на болни со акутен миокарден 
инфаркт. 

Во 1971 година се адаптирани 
простории во кои е инсталирана нова опрема 
со ѕидни монитори поврзани со централа. 
Коронарната единица сега располага со 
10 болнички легла во кои се лекуваат 
просечно околу 200 болни од кои над 100 со 
акутен миокарден инфаркт. Амбулантата за 
исхемични срцеви заболувања и коронарна 
процена се отвори во 1982 година кога е 
набавен апаратот Вијаграф.

Службата за внатрешни заболувања 
доживува динамичен развој од 1980година 
кога набавува нова современа апаратура 
и во истиот период се испратени лекари 
на специјализација по нефрологија, 
хемодијализа, ендокринологија, хематологија 
и онкологија. Уште во 1971 година се 
поставени основите на ендоскопската 
лабораторија кога е набавена апаратурата 
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гастроскоп, ректоскоп и лапараскоп а покасно 
и сите фибер апарати. Се ова е организирано 
со клиниката за гастро ентерохепатологија 
од Скопје со обука на лекарски и средно 
медицински персонал. Првиот шеф на оваа 
единица е д-р Ристо Бакалинов. 

Во службата за внатрешни заболувања 
во 1980 година е отворен центар за 
хемодијализа во кој се инсталирани  7 
апарати за хемодијализа. Овј центар годишно 
изведува 3 000 хемодијализи. Лабораторијата 
за ехотомографија отворена е 1981 година 
и во почетокот е набавен еден универзален 
ехотомограф. Во прво време оваа дејност 
се изведува со ангажирање на искусни 
лекари ехотомографисти од клиниката за 
гастроентерологија во Скопје. Годишно се 

изведуваат повеќе од 3.000 ехотомографски 
прегледи на болни од југозападниот регион. 
Во службата за внатрешни заболувања 
годишно се вршат повеќе од 25.000 
специјалистички прегледи и околу 20.000 
други интервенции.

Во овој изминат период лекарите 
специјалисти и суб специјалисти 
активно учествуваат со свои стручни и 
научни трудови на разни научни средби, 
состаноци, симпозиуми и конгреси.   

д-р Димитар Котевски

Приредил м-р Добре Тодоровски
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