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Назив на СЗ Медицински лаборант 
Код на СЗ 0610.40.08 

Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

 

Медицински лаборант е здравствен работник кој спроведува и реализира 
испитувања на биолошки материјал со современи методи и напредна 
апаратура со цел утврдување на здравствената состојба на пациентот,  
дијагностицирање на одредени заболувања, нивно следење и согледување 
резултати од дадена терапија. Сите овие  постапки се пропишани  и 
одобрени од страна на високо образован медицински работник (лекар, 
специјалист, дипломиран лабораториски техничар), а за тоа пополнува 
работна документација.  
Тој учествува во планирање и организирање на работата во лабораторијата 
и ги координира активностите  со здравствениот тим и пациентот. Хигиено-
техничката и административната подготовка како и подготовката на 
апаратура, прибор, простор  за работа  во медицинската установа се 
предуслов за реализација на лабораториската работа. Во својата работа, 
тој рационално, прецизно и по определен протокол ги подготвува 
хранливите подлоги и реагенси. 
Уредно и прецизно зема, одбележува и чува примероци на биолошки 
материјал од пациенти за различни видови анализи. Во својата работа  
требува, складира и контролора исправност на крв  и  крвни деривати. Под 
надзор на специјалисти од соодветен профил, обработува биолошки 
материјал во: хематолошка, микробиолошка, миколошка, паразитолошка, 
вирусолошка, биохемиска, серолошка, хистопатолошка, цитогенетска и 
трасфузиолошка лабораторија при што  користи  соодветна лабораториска 
апаратура, медицински инструменти, средства за лична заштита и заштита 
на пациентите и околината. Организирањето и учеството во здравствената 
едукација со цел чување, унапредување и заштита на здравјето, како и 
превенција и полесно справување со  болести, се составен дел од неговата  
работа. 
Работи професионално во рамките на надлежностите, следејќи ги 
релевантните стандарди и важечките протоколи, но истовремено се стреми 
кон личен професионален развој. Има навремен, совесен и одговорен 
пристап кон пациентите и работи во рамките на насоките за доверливост. Ја 
заштитува животната средина од негативните влијанија на искористените 
здравствени материјални средства. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Учествува во планирање 
и организирање на 
работата во 
здравствената установа  
и ги координира 
активностите  со 
здравствениот тим, 
пациентот и семејството 
во системот на 
примарна, секундарна и 
терциерна здравствена 
заштита 
 
 

1. Применува стандарди за работа во 
медицинска лабораторија  

2. Проценува и дефинира време 
потребно за реализација на 
лабораториска манипулација  

3. Усогласува и прилагодува свои 
активности со активностите на 
здравствениот тим и барањата на 
пациентот 

4. Комуницира и го координира својот 
план со други институции (амбуланта, 
одделение, аптека) 

5. Подготвува и навремено ажурира 
медицинска документација и 
евиденција 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

6. Планира требување на потребен 
медицински материјал и средства за 
реализирање на индивидуална 
работна задача/ манипулација 

7. Изготвува личен план за дневни 
активности во согласност со 
зададените работни задачи  

8. Собира и анализира податоци за 
извршени анализи и интервенции по 
зададената возрасна структура 

2.  Подготовка за 
работа 

Спроведува сопствена 
подготовка за работа  во 
медицинска установа  

1. Врши хигиенско-епидемиолошка 
подготовка за асептична манипулација 
(соодветна униформа и обувки, 
заштитни медицински средства: маска, 
капа, ракавици, каљачи, очила) 

2. Спроведува хоспитална култура 
(собрана коса, уредни нокти, без накит) 

3. Правилно одржува лична хигиена на 
раце (правилно миење - обично и 
хируршко и користење на  средства за 
дезинфекција) 

Подготвува прибор и 
простор  за работа  во 
медицинска 
лабораторија 

1. Спроведува мерки за спречување на 
појава и ширење на  инфекција 
(дезинфицира работни површини) 

2. Ги спроведува сите неопходни методи 
на стерилизација  

3. Подготвува потребни медицински 
инструменти, опрема, прибор, 
апаратура  и простор за реализација на 
лабораториска манипулација  

4. Требува  и подготвува потребни 
раствори и реагенси, медицински 
материјал и средства за реализирање 
на индивидуална работна задача/ 
манипулација 

3 Оперативни 
активности 

Подготвува пациент за 
дијагностички 
манипулации 

 

1. Врши хигиенско-санитарна обработка 
(ослободување на дел од телото од 
облека завршување на манипулации, 
хигиенска припрема - дезинфекција на 
кожа, рана, работно поле) 

2. Административен прием на болниот 
(работен налог, упат) 

3. Запознава и подготвува пациент со 
дијагностичка метода  

Подготвува 
лабораториски садови и 
хранителни подлоги  за 
манипулации 

1. Подготвува лабораториски садови за 
работа: 
• подготвува и стерилизира 

лабораториски садови 
• ракува со автоклав 
• ракува со сув стерилизатор 

2. Подготвува хранителни подлоги 
• изготвува хранливи подлоги 

(цврсти, течни) 
• стерилизира подлоги 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

  Изведува манипулации 
во биохемиска  
лабораторија 

 

1. Зема биохемиски материјал за 
анализа (крв - венска, капиларна, 
урина) 

2. Врши прием на материјал за анализа и 
соодветно го обележува со баркод. 

3. Центрифугира биохемиски материјал 
4. Изработува анализи на 

хематолошките бројачи и апарат за 
седиментација 

5. Одредува параметри на 
седиментација, комплет крвна слика и 
коагулација од крв 

6. Изработува анализа на урина - 
хемиски дел и седимент и анализа на 
24-часовна урина 

7. Изведува биохемиска анализа со тест 
ленти 

8. Зема густа капка и прави размаска 
9. Одредува аналитички параметри во 

крвниот серум и плазма (гликоза, 
креатинин, билирубин, уреа 
холестерол, триглицериди, ензими и 
други) 

10. Утврдува концентрација на протеини и 
микро и макро елементи во серумот на 
крвта и урината 

11. Одредува биохемиски параметри и 
врши аналитички постапки кај 
различни пунктати (ликвор, трансудат, 
ексудат) 

12. Испитува биохемиски параметри и 
врши аналитички постапки (пот, солзи, 
лимфа,  плунка) 

13. Одредува PH, бикарбонат и гасови во 
крв 

14. Испитува концентрација на хормони и 
тумор маркери во серум, крв и урина 

Изведува манипулации 
во имунолошка  
лабораторија 
 

1. Одредува концентрација на сите класи 
на антитела во серум 

2. Испитува концентрација на 
имуноглобулини и антигени во серум 
од крв 

3. Спроведува постапки за одредување 
концентрација на имуноглобулини 
(IgG, IgM i IgA) витамини и лекови во 
биолошки материјал 

  Изведува манипулации 
во молекуларна 
дијагностика 

1. Изведува работни процедури за 
докажување на генетскиот материјал, 
хидридизација, ПЦР и други 

2. Докажува генетски материјал според 
пропишани процедури 

3. Обработува биолошки материјал и 
изведува на тестови 
 



4 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

Изведува манипулации 
во микробиолошка, 
паразитолошка, 
миколошка, 
вирусолошка и 
серолошка  
лабораторија 
 

1. Врши прием на материјал за анализа и 
соодветно го обележува со баркод. 

2. Уредно обележаниот материјал го 
засадува на соодветни подлоги и го 
става на инкубација 

3. Во координација со доктор-
микробиолог, материјалот го префрла  
за изработка на анализи и 
антибиограми 

4. Подготвува директни препарати, ги  
нанесува на предметно стакло и ги 
суши, фиксира и бои по налог од 
доктор-микробиолог 

5. Подготвува биолошки материјал и 
изработува препарати со методи за 
концентрација на столици 

6. Конзервира и чува биолошки 
материјал 

7. Изработува трајни препарати 
8. Приготвува натурален препарат при 

сомнеж за габично заболување (коса, 
нокти, кожа) 

9. Изведува тест герминација 
и тест за производство на 
хламидоспора 

10. Изработува серолошки тестови 
11. Врши прием и подготовка на 

хемокултури и на материјал за 
паразитолошка обработка 

12. Подготвува материјал за 
имунофлуоресценција 

13. Прима брисеви земени од површини 
во болницата, со цел контрола и 
заштита од интрахоспитални 
инфекции. 

14. Култивира (засадува) биолошки 
материјал (зависно од видот) на 
нутритивни подлоги; 

15. Подготвува нативни и обоени 
препарати 

16. Спроведува комерцијални тестови 
17. Реализира постапки за култивирање, 

поткултивирање, правење препарати, 
изработка на антибиограми и 
антимикограми, култивирање во 
автоматизирани системи 

18. Обработува крв за вирусни и 
серолошки анализи 

19. Чува примероци во согласност со 
пропишаните процедури 

20. Припрема и изведува 
имуноаглутинација, ELISA тестови, 
Western Blot тестови. 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

  Изведува манипулации 
во трансфузиолошка 
лабораторија. 

 
 
 
 
 

1. Прима нарачки за анализа и 
соодветно го етикетира материјалот за 
анализа. 

2. Извршува работи од доменот на 
трансфузиолгија: 
• крвно-групна серологија (ABO,Rh-

фактор со генотип,останати крвно-
групни системи. 

• интерреакции (cross-match) – 
компатибилност помеѓу дарител и 
пациент 

• алоаглутинини (изоаглутинини) –
ладни, топли, специфични, 
неспецифични) 

• Cooms test – индиректен (бремени 
и родилки) и директен 
(новородени). 

3. Изработува Screening хемостаза и 
специфични тестови за коагулација – 
PLT функцијa 

4. Припрема плазма богата со 
тромбоцити – RPR. 

5. Забележува неправилности при 
работа со епрувети крв, крвни 
компоненти, нивна набавка, пропусти 
во соработката со други оддели, 
нотира што е пропуштено и соодветно 
реагира. 

6. Врши дополнителни испитувања при 
несакани реакции од трансфузија 

7. Контролира состојба со крв и крвни 
компоненти и врши набавка на истите; 

Изведува манипулации 
во цитогенетска 
лабораторија. 

 
 

1. Прима нарачки за анализа и 
соодветно го етикетира материјалот за 
анализа 

2. Засадува добиен материјал на 
соодветен медиум 

3. Контролира клеточни култури под 
инвертен микроскоп и менува медиуми 

4. Подготвува и обработува клеточните 
култури од крв, амнионска течност, 
плацента, хорионски реси и абортивен 
материјал 

5. Подготвува препарати и  ги бои 
Изведува манипулации 
во хистопатолошка 
лабораторија 

 
 

 

1. Подготвува материјал за анализа во 
одредена просторија – дигестор, а 
потоа материјалот се фиксира во 10% 
пуфериран формалин 

2. Подготвува  и одбележува специјални 
корпи и одредува број на калапи во кои 
ќе се фиксира земениот материјал 

3. Дава микроскопски опис на 
примерокот со димензии на сите 
структури и опис на лезијата 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

(големина, форма, боја,  мирис, 
концентрација) 

4. Асистира при макроскопска обработка 
на оперативните материјали од страна 
на докторот – специјалист. 

5. Го пакува земениот материјал во 
пластични кеси (истиот се чува еден 
месец по протокол). 

6. Подготвува раствори за фиксација. 
7. Го фиксира обработениот материјал, 

го калапи и го реже . 
8. Депарафинира препарати во 

термостат и ги пушта во апаратот за 
автоматско боење. 

9. Проверува покриени и обоени 
препарати,  ги реди на папки за 
препарати. 

10. Прережува и подготвува  препарати за 
специјални (диференцијални) боења 
во зависност од  дијагностичката 
потреба по барање на лекар 

11. Подготвува препарати за 
имунохистохемиско боење 
(подготвува реагенси - количина, 
нарачка, рок на употреба). 

12. Бои размаски за цитолошка анализа 
13. Соодветно ги обележува цитолошките 

препарати и ги реди во соодветни 
папки. 

14. Припрема  препарати и  изведува 
методи на „in situ“ хибридизација. 

15. Почитува правила за правилна 
идентификација на пациенти 

  Изведува манипулации 
во санитарна 
лабораторија 

 
 

1. Обработува различни примероци           
(храна, вода, предмет, пијалаци, 
предмети за општа употреба) 

2. Чува примероци според пропишани 
правила  

3. Спроведува методи на докажување 
на состав 

Зема биолошки 
материјал (крв и 
излачевини) за 
дијагностика по налог 

 

1. Следи, регистрира и евидентира  
елиминирање на излачевини  

2. Разликува нормални од патолошки 
излачевини 

3. Правилно зема и испраќа примерок 
од биолошки материјал за анализа   

4. Вади крв од вена, прст, пета и ушна 
школка 

5. Зема брис од грло, нос, око, уво, рана, 
вагина, цервикс, уретра, перианус 

6. Зема густа капка и прави размаска 
7. Зема перианален отисок 
8. Зема материјал за миколошки 

преглед (влакна, нокти, струготини од 
кожа) 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

9. Спроведува постапки пред и по 
земање примероци со почитување на 
условите на асепса и антисепса 

  Требува, складира  и 
систематизира залихи 
на крв, крвни деривати  

1. Правилно припрема материјал за 
земање крв 

2. Почитува принцип на точност, 
навременост и адекватност на дозата 
според препораки на лекар 

3. Психички и физички го запознава 
пациентот со апликацијата  

4. Познава принципи и примена на авто- 
трансфузија  

5. Препознава колапс, шок и адекватно 
реагира  

6. Правилно складира  крв и крвни 
деривати 

7. Проверува исправност на крв и крвни 
деривати  

Користи  основна 
лабораториска  
апаратура на работното 
место 
 

1. Познава намена и користи основни 
апарати во согласност со препораките 
од производителот (стерилизатор, 
центрифуга, микроскоп 
спектофотометар) 

2. Соодветно ги одржува, калибрира и 
чува основните апарати на работното 
место  

3. Се грижи за состојбата и хигиената на 
апаратите што се користат на одделот. 

Користи средства  за 
лична заштита и 
заштита на 
пациентите и околината 
 

1. Применува принципи на асепса и 
антисепса со цел спречување на 
ширење на инфекции во работната 
околина и пошироко  

2. Подготвува и користи средства за 
лична заштита од инфекции (капа, 
маска, ракавици, очила) 

3. Правилно постапува со биолошки 
отпад 

Организира  и  
учествува во 
здравствена едукација 
 

1. Избира методи  и средства за 
здравствена едукација  

2. Организира здравствено 
просветување за подобрување на 
хигиенски навики, исхрана  

3. Спроведува едукација за чување, 
унапредување и заштита на здравјето  

4. Развива хуман и позитивен став кон 
здравјето 

  Дезинфицира и 
стерилизира 
инструменти и 
материјали 

1. Се грижи и ја контролира хигиената  во 
просториите на цитогенетската 
лабораторија, алармира при појава на  
проблем. 

2. Требува, складира и употребува 
соодветни      дезинфекциони средства 

3. Припрема инструменти за 
стерилизација 

4. Стерилизира инструменти и 
материјали 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

5. Правилно транспортира и чува  
стерилен материјал и инструменти 

6. Контролира стерилизација 
Познава и правилно 
ракува со основни 
медицински апарати,  
инструменти и реагенси     

1. Подготвува медицински апарати, 
инструменти и реагенси за употреба 

2. Спроведува одредени манипулации со 
медицински инструменти и реагенси   

3. Ракува со различни апарати за 
обработка на биолошки материјал 
според пропишаните процедури 

4. Набавува, правилно чува и складира 
реагенси во консултација со 
цитогеничар или раководител на 
лабораторијата 

4 Комерцијални 
активности 

/ / 

5 Административни 
активности 

Пополнува и води 
работна документација 

1. Уредно и прецизно води и  пополнува 
пропишана медицинска /  
административна документација во 
целиот процес на работа  

2. Ги почитува правилата за  
идентификација на пациенти 

3. Води лабораториски дневник 
4. Користи ИТ 
5. Изготвува  статистички извештаи за 

реализирани здравствени услуги и 
индикатори на квалитет 

6. Води документација за складиран 
потрошен материјал и реагенси   

6 Активности на 
обезбедување на 
квалитет 

Обезбедува навремена 
и целисходна 
здравствена услуга 
 

1. Има навремен, совесен и одговорен 
пристап кон пациентите 

2. Проактивно учествува во сопствениот 
тим  

3. Има позитивен пристап кон развојот на 
сопствените вештини и знаење, 
вклучувајќи ги и основите вештини за 
пишување, сметање и информатичка 
технологија 

4. Покажува способност да работи во 
партнерство со други со цел да им 
помогне на пациентите 

5. Покажува дека може да пристапи и да 
примени дополнителни вештини што 
се потребни за компетентно 
изведување на конкретна задача или 
улога 

6. Постапува во интерес на заштитата на  
пациентите од секој аспект 

7. Практикува постапна и успешна 
манипулација базирана на докази 

8. Ги контролира и оценува резултатите 
на сопствената работа 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

 

 

Работи професионално 
и се стреми кон личен 
професионален развој 

1. Размислува за своите работни 
практики 

2. Покажува развој на сопствените 
вештини и знаење 

3. Дава придонес кон сопствениот план 
за развој  

4. Покажува дека може да работи во 
рамките на јасните и безбедни 
професионални граници 

5. Се едуцира и учествува во едукација 
на другите  

6. Учествува на семинари и конгреси на 
здравствени работници  

7. Има проактивен однос кон новите 
технологии во здравствената  дејност 

7 Одржување и 
поправање на 
опрема 

Тековно ги одржува 
апаратите и 
инструментите и 
детектира дефекти 

1. Познава и одржува  апаратура во 
лабораторијата, според упатство на     
производител 

2. Калибрира апарати на дневна основа 
и ги испраќа на редовно калибрирање 
според препорака од производителот 

3. Детектира дефекти на апаратите  
4. Отстранува помали дефекти 

8 Комуникација Остварува комуникација 
со пациент, семејство и 
членови на здравствен 
тим во согласност со 
основни начела на 
деловна култура и 
здравствена етика 
 

1. Комуницира со пациентот и неговото 
семејство запознавајќи ги со 
дијагностичките процедури и можните 
реакции на организмот 

2. Комуницира со пациентот во тек на 
манипулациите поради контрола, 
следење и корекција на истите 

3. Зборува јасно, разговорно со стил и 
јазик  близок до пациентот 

4. Развива лични способности за  
вербална и невербална комуникација 
со пациентот и здравствениот тим 

5. Применува принципи на деловна 
комуникација со здравствениот тим 

6. Пополнува прецизно и концизно 
медицинска документација и 
евиденција  

7. Развива емпатија помеѓу пациентот и 
здравствениот тим 

8. Применува принципи на здравствена 
етика  за безбедноста и доверливоста 
на информациите за пациентот 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

9 
 
 
 
 
 
 
 

Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Спроведува правила за 
заштита на работна и 
поширока околина од 
негативното влијание на 
материјалите и 
работните средства 
 

1. Правилно селектира и соодветно 
отстранува медицински и 
немедицински отпад 

2. Соодветно постапува со употребени 
инструменти  

3. Одржува хигиена и ред на сопственото 
работно место 

4. Применува заштитна опрема за 
заштита на здравјето и безбедноста 
при работа 

5. Применува мерки за заштита од пожар 
6. Применува мерки за заштеда на вода 

и енергенси 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 
• Ја истакнува  важноста на планирањето и организирањето на работата, правилно и 

соодветно на работните прописи и стандарди; 
• Ја поврзува потребата од детална подготовка на условите за работа, работната опрема и 

апаратурата со професионалната реализација на работните задачи; 
• Ја објаснува клучната улога на медицинскиот лаборант во  здравствениот тим  во 

примарна, секундарна и терциерна  здравствената заштита; 
• Класифицира принципи на работа во различни видови лаборатории и ги објаснува 

разликите; 
• Опишува лабораторија, лабораториски прибор, инструменти, хемикалии и потрошен 

материјал, посочува нивни карактеристики, одржување и употреба; 
• Објаснува микробиолошки препарати, култури, биохемиски серии и серолошки реакции;  
• Поврзува постапки во избирање, земање  со методи на обработка на материјалот; 
• Именува значајни биохемиски соединенија според форма и име; 
• Опишува структура на различни материи кои влегуваат во состав на човековиот организам; 
• Објаснува функција и улога на биосоединенијата во одржувањето на интегритетот на здрав 

организам; 
• Ја Разбира динамичка природа на метаболичките трансформации на супстанциите во 

човековиот организам 
• Познава основни метаболички патишта на биосоединенијата во човековиот организам 
• Го анализира значењето на клиничката хемија како дијагностичка дисциплина во 

здравствената дејност; 
• Ги објаснува карактеристиките и ги посочува разликите на биолошки материјал во 

физиолошки и патолошки состојби,  и ги познава законските норми за негова диспозиција  
по употреба; 

• Опишува  видови хемиски реакции и начини на хемиски испитувања, објаснувајќи го  
нивното значење во дијагностиката; 

• Коментира својства на супстанци, податоци од табели, графикони, шемаи; 
• Ги поврзува составот, својствата и соодветниот метод на анализа на дадена проба. 
• Објаснува физиологија на крв, црвена, бела и тромбоцитна лоза; 
• Анализира значење на одделни хематопезни крвни органи, и категоризира фази на 

хемостаза; 
• Идентификува етиолошки фактори кои доведуваат до нарушување и болести на крвните 

лози; 
• Објаснува основни симптоми и ги поврзува со заболувања на крвната лоза; 
• Опишува карактеристики на одделни заболувања; 
• Парафразира технички аспекти на трансфузија на крв; 
• Објаснува разни видови на микроорганизми и нивната морфологија, патогени, 

морфолошки, културелни и биохемиски својстав;  
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• Според редослед конструира начини на пренесување и навлегување на микроорганизмите 
во човечкиот организам,    спречување на заразата со микроорганизми  и начините на 
земање и транспортирање на примерок за анализа;  

• Објаснува бактериолошки, серолошки, миколошки, хематолошки, паразитолошки, 
вирусолошки, хистопатолошки, цитогенетски и трасфузиолошки методи за обработка на 
материјал. 

• Набројува карактеристики на антисепса, асепса, стерилизација и дезинфекција, нивни 
видови, употреба и позитивни и негативни страни; 

• Прецизно и по редослед опишува реанимациона постапка; 
 
Вештини за занимањето: 
 
• Планира и организира работа во медицинска лабораторија во системот на примарна, 

секундарна и терциерна здравствена заштита 
• Координира сопствени активности со здравствениот тим, пациент и семејство  
• Почитува и применува стандарди и принципи на работа во медицинска лабораторија  
• Учествува во спроведување на лабораториски дијагностички постапки и покажува 

умешност и прецизност во ракување со лабораториски прибор, инструменти и апарати и 
изведување на лабораториски анализи; 

• Спроведува лабораториска култура, одржува лична хигиена и хигиена на раце, хигиенско-
епидемиолошка подготовка за извршување на асептична манипулација и мерки за 
спречување на појава и ширење на  инфекција; 

• Требува потребен медицински материјал и средства за реализирање на индивидуална 
работна задача / манипулација; 

• Спроведува неопходни методи на стерилизација; 
• Подготвува лабораторија, медицински инструменти, опрема, прибор, апаратура  и 

раствори и реагенси за реализација на лабораториска манипулација  
• Реализира хигиенско-санитарна обработка, административен прием и го поставува 

пациентот во соодветна положба за реализација на манипулација; 
• Правилно зема и испраќа примерок од биолошки материјал за анализа по налог; 
• Врши прием на претходно земен материјал за анализа и соодветно го обележува со 

баркод. 
• Обработува материјал (спутум, фецес, урина, брис, ликвор, пунктат) за лабораториска 

дијагноза 
• Под надзор на специјалисти од соодветен профил, обработува биолошки материјал во: 

хематолошка, микробиолошка, миколошка, паразитолошка, вирусолошка, биохемиска, 
серолошка, хистопатолошка, цитогенетска и трасфузиолошка лабораторија; 

• Споредува референти со добиени вредности и образложува постоење на патолошки 
процес; 

• Прецизно и уредно евидентира, толкува и анализира добиени резултати и препознава 
нелогичност и неправилност; 

• Разликува промени при различни видови хемиски и микробиолошки реакции;  
• Прецизно, постапно и точно пресметува со потребни математички операции; 
• Применува постапки за добивање чисти супстанции и постапки на дезинфекција; 
• Разликува нормални од патолошки излачевини, регистрира и евидентира елиминирање 

на излачевини; 
• Требува, складира и проверува исправност на крв и крвни деривати; 
• Обезбедува прва медицинска помош на пациентот; 
• Применува принципи на асепса и антисепса, користи средства за лична хигиена со цел 

спречување на ширење на инфекции во работната околина и пошироко; 
• Организира и реализира здравствено просветување;  
• Требува, складира и соодветно употребува дезинфекциони средства   
• Припрема инструменти, материјали, преврзочен и друг материјал за стерилизација, ја 

реализира и контролира истата; 
• Уредно и прецизно води и пополнува пропишаната медицинска/ административна 

документација во целиот процес на работа, користејќи ИТ 
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• Практикува навремена, постапна и успешна манипулација базирана на докази со 
проактивно професионално учество во здравствениот тим;  

• Познава, одржува, калибрира апаратура која ја користи во примарна, секундарна и 
терциерна здравствена заштита; 

• Комуницира со пациентот, семејството и членовите на здравствениот тим во согласност со 
основните начела на деловната култура и здравствената етика; 

• Селектира и соодветно отстранува медицински и немедицински отпад согласно со 
законските норми; 

• Применува заштитна опрема за заштита на здравјето и безбедноста при работа; 
• Манифестира особини на педантност, прецизност, економичност и претпазливост во 

работата;  
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во усна и во писмена форма, и да остварува 
јазична интеракција со пациентите и колегите на соодветен и креативен 
начин во различни општествени и културолошки контексти. Способен е 
да користи различни видови текстови кои се однесуваат на доменот на 
здравствената заштита, да пребарува, собира и обработува 
информации,  и да ги формулира и изразува сопствените усни и писмени 
аргументи на убедлив начин соодветен на контекстот. 
 
Комуникација на странски јазици:  
Кога постои потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбира, искажува, толкува концепти, размислувања, чувства, факти и 
ставови и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи 
странскиот јазик со цел компетентно да го следи напредокот во 
професијата и да го надградува сопственото знаење и вештини во 
сферата на здравствената заштита.  
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата:  
Применува нумеричко размислување и знаење во решавање на низа 
задачи за време на секојдневната работа со опремата и 
администрацијата. Користи и работи со технолошки алатки како и со 
научни податоци за извршување на задачите и собирање на научни 
податоци потребни за самоунапредување (на знаењето и вештините) во 
полето на здравствената нега и заштита. Ги препознава основните 
карактеристики на научното истражување во областа на здравствената 
заштита и ги споделува заклучоците и размислувањата кои довеле до 
таквите заклучоци. 
 
Дигитални компетенции:  
Користи основна ИТ технологија со цел да ја обезбеди најдобрата можна 
здравствена заштита. Пребарува, собира и обработува дигитални 
информации и ги користи на критички и систематски начин. Користи 
алатки за подготовка, презентирање и разбирање на комплексни 
информации во изведувањето на дејностите на здравствениот работник.  
 
Учи како да учи:  
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на праксата на здравствената нега и заштита. Способен 
е да управува со сопственото учење, кариера и работни рутини. Истраен 
е во автономното учење но и во учењето за време на работата со 
соработниците во полето на здравствената нега и заштита.  
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Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
Во секојдневното опкружување каде што се обезбедува здравствена 
нега и заштита, способен е да манифестира лични, интерперсонални и 
интеркултурни компетенции за конструктивна комуникација со луѓе од 
различни профили, покажува толерантност, изразува и разбира 
различни гледишта, и создава доверба.  
 
Чувство на преземање на иницијатива и претприемништво:  
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат практиките на 
здравствената заштита. Способен е да ги препознае можностите и 
предизвиците за подобрување кај пациентите и колегите. Придонесува 
кон развојот на култура која ги поддржува и вреднува иницијативите и 
иновациите и ги препознава различните вештини на пациентите и 
членовите на тимот. 
 
Културолошка свест и изразување:  
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции и 
соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на пациентите и тимот за 
здравствена заштита. Ги приближува сопствените креативни и 
експресивни ставови со размислувањата на пациентите, членовите на 
нивните семејства и колегите и ги изразува на соодветен начин со кој ќе 
ја подобри нивната добросостојба. 
 

 
Посебни услови   

 
Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за здравствена заштита 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/13 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 
 


