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Назив на СЗ Медицинска сестра   
Код на СЗ 0610.40.04 
Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

   Опис на 
занимањето  

Медицинска сестра е здравствен работник кој применува општа и 
специјална здравствена нега во превентивни цели кај здраво население, 
како и кај болни во дијагностички, терапевтски и рехабилитациони цели  
во примарна, секундарна и терциерна  здравствена заштита. Сите овие 
тераписки постапки се пропишани  и одобрени од страна на високо 
образован медицински работник (лекар, специјалист, дипломирана 
медицинска сестра), а за тоа пополнува работна документација.  
Таа учествува во планирање и организирање на работата во 
здравствената установа и ги координира активностите  со здравствениот 
тим, пациентот и семејството. Предуслов за реализација на  целисходна 
нега е сопствената хигиено-техничка и административна подготовка како 
и подготовката на прибор, простор  за работа  во медицинска установа и 
пациент. Во нејзината работа проценува општа здравствена состојба на 
пациентот врз основа на антропометриски мерења, визуелни параметри 
и витални знаци.  
Во  системот на примарна  здравствена заштита организира и 
спроведува  систематски  и превентивни прегледи, домашна посета, 
вакцинација како дел од здравствениот тим.  Додека во системот на 
секундарна и терциерна здравствена заштита реализира општа  и 
специјална нега на пациент во медицинска установа.  Во својата работа  
требува, складира и аплицира крв, крвни деривати и медикаменти, зема 
биолошки материјал за дијагностика по налог на лекар. Покрај тоа 
користи  основна медицинска апаратура, медицински инструменти, 
завоен материјал, средства  за лична заштита и заштита на пациентите 
и околината. Составен дел од нејзината работа е организација  и  
учество во здравствена едукација кое има за цел чување, унапредување 
и заштита на здравјето, како и превенција и полесно справување со  
болест. 
Секогаш дејствува 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, 

1. Применува стандарди за работа во 
здравствена установа  

2. Добива јасни целосни упатства за 
реализација на медицинската нега и 
заштита од членовите на 
здравствениот тим (лекар, 
одговорна сестра) 

3. Проценува и дефинира време  
потребно за реализација на 
медицинската нега и заштита 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

секундарна и 
терциерна здравствена 
заштита 
 
 

4.  Комуницира со пациенти и 
семејства при потврдување на 
закажани термини;  

5. Ги усогласува и прилагодува своите 
активности со активностите на 
здравствениот тим и барањата на 
пациентот 

6. Комуницира и го координира својот 
план со другите институции 
(лабораторија, аптека, 
стерилизација) 

7. Подготвува и навремено ажурира 
медицинска документација и 
евиденција 

8. Анализира евентуални ризици по 
здравјето на луѓето и безбедноста 
на животната средина и предвидува 
активности и мерки за нивна 
заштита 

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

10. Ја дефинира сопствената 
одговорност при реализација на 
одредени манипулации   

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

12. Собира и анализира податоци за 
извршени прегледи и интервенции 
по зададената возрасна структура 

13. Планира и организира исхрана на 
болни - пополнува дневни 
требувања за исхрана 

2.  Подготовка за 
работа 

Спроведува сопствена 
подготовка за работа  
во медицинска 
установа 

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

2. Практикува 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 установа 

1. Спроведува мерки за спречување на 
појава и ширење на  инфекција 
(Дезинфицира работни површини  за 
подготовка на материјал за 
здравствена манипулација) 

2. Реализира  неопходни методи на 
стерилизација  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

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

4. Требува потребен медицински 
материјал и средства за 
реализирање на индивидуална 
работна задача / манипулација 

5. Подготвува  болничка постела за 
различни типови пациенти 
(подвижен, неподвижен, свесен, 
несвесен, животно загрозувачки) 

3 Оперативни 
активности 

Подготвува пациент за 
дијагностички и  
тераписки манипулации 

 

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

2. Врши административен прием на 
болен, зема сестринска анамнеза, го 
запознава со правилата во 
установата и медицинската 
постапка 

3. Задолжува пациент со  болничка 
облека. 

4. Запознава и подготвува пациент со 
тераписка и дијагностичка метода  

5. Поставува пациент во соодветна 
положба за реализација на 
манипулација 

Проценува општата 
здравствена состојба  
на пациент 

1. Врши антропометриски мерења и ги 
бележи (телесна висина и тежина) 

2. Набљудува и следи визуелни 
параметри (боја на кожа, лигавица, 
тургор, свест, подвижност, 
ориентација) 

3. Мери и бележи витални знаци (пулс, 
КП, дишење) 

4. Толкува макроскопски секрети на 
пациенти (урина и фецес) 

Организира и 
спроведува 
здравствена нега во  
системот на примарна  
здравствена заштита 
 
 

1. Учествува во систематски  и 
превентивни прегледи, домашна 
посета, како дел од здравствен тим 

2. Планира вакцинација согласно 
законските норми,  

3. Правилно чува, подготвува и 
аплицира вакцина,  евидентира и 
регистрира апликација, препознава 
компликации и реакции на 
преосетливост, и го известува  
лекарот 

4. Обезбедува услови за работа, 
планира, програмира и координира 
спроведување на здравствена 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

заштита,  и обезбедува просторни и 
организациски услови за работа 

  Спроведува општа нега 
на пациент во 
медицинска установа 
(лична хигиена, 
превенција од 
декубитус, одржување 
постела на неподвижен 
болен, облекување на 
неподвижен болен, 
нега при повраќање и 
асистенција при 
вршење на 
физиолошките 
потреби) 

1. Поставува пациент  во соодветна 
положба (Квинкеова, Тределес-
бургова, гинеколошко акушерска, 
колено-лакотна, странична) 

2. Прилагодува, мести и  менува 
постелнина на  болничкиот кревет кај 
подвижен и неподвижен пациент 

3. Врши промена на позицијата на 
пациентот во болничко легло со цел 
превенција на декубитус 

4. Превенира компликации на 
продолжен одмор во легло, а при 
нивна појава користи соодветни 
постапки  

5. Правилно  ракува со валкана 
болничка постелнина и облека (ја 
испраќа во перална) 

6. Отстранува безбедно отпаден 
материјал 

7. Одржува хигиена, поволна 
микроклима и естетски изглед 
болничка соба 

8. Ја одржува хигиената на 
неподвижните пациенти (техника на 
бањање во легло, хигиена на усна 
празнина, редовно маникирно и 
педикирно одржување) и се грижи за 
општата хигиена на подвижен 
пациент; 

9. Контролира, следи и регистрира  
витални знаци 

10. Спроведува нега на болен при 
повраќање  

11. Асистира при вршење на 
физиолошките потреби 

Организира, 
спроведува и 
контролира исхрана на 
болни 

1. Спроведува општи принципи за 
здрава исхрана  и видови на диети 
при различни заболувања  

2. Познава начини на припрема на 
одредени типови на диети  

3. Требува храна во зависност од 
потребите на пациентот 

4. Употребува посебни техники на 
хранење (преку уста на  неподвижен 
болен, назогастрична сонда, 
парентерална исхрана со посебни 
формули)  

5. Кај доенчиња на природна исхрана 
или вештачка  храна контролира 
оброци и го мери  нивниот напредок 

  Зема биолошки 
материјал (крв и 

1. Следи, регистрира и евидентира  
елиминирање на секрети  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

секрети ) за 
дијагностика по налог 

 

2. Разликува нормални од патолошки 
секрети 

3. Правилно зема и испраќа примерок 
од биолошки материјал за анализа  
(фецес, урина, крв, гној, плунка, 
спутум, пунктат, брис) 

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

Требува, складира и 
аплицира крв, крвни 
деривати и 
медикаменти по налог 
на лекар 

1. Правилно припрема материјал 
според тип на апликација на лек 

2. Познава техники на апликација   
3. Почитува принцип на точност, 

навременост и адекватност на 
дозата според препораки на лекар 

4. Психички и физички го запознава 
пациентот со апликацијата  

5. Аплицира крв, крвни деривати и 
медикаменти  

6. Евидентира дадена терапија  
7. Препознава несакани дејства на 

лековите  
8. Познава принципи и примена на 

анти-шок терапија по налог на лекар  
9. Припрема терапија за апликација 

пер ос и ја контролира истата 
10. Аплицира кутано, супкутано, 

интрамускулно и интравенски 
инјекции 

11. Дава инхалациона терапија 
12. Подготвува и аплицира  серум и 

цитостатици; 
13. Става капки и масти во очите, ушите 

и носот 
14. Аплицира лекови ректално 
15. Подготвува потребен материјал и 

пациент за апликација на инфузија, 
трансфузија и крвни деривати 

16. Правилно складира  материјал и 
лекови, крв, крвни деривати и 
вакцини  

17. Проверува исправност на лекови, 
крв и крвни деривати  

Спроведува 
специјална  нега на 
пациент во 
медицинска установа 
(Дијагностички и 
терапевтски постапки) 

1. Подготвува пациент за преглед 
2. Учествува во визита 
3. Врши алергиски тестови, изведува 

спирометрија и бронхопровокативни 
тестови 

4. Аспирира секрет од респираторен и 
дигестивен систем 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 5. Учествува во изведување  на 
функционални тестови за 
внатрешните органи 

6. Подготвува пациент за дијагностичка 
лабораторија, радиолошки, 
ендоскопски и други тестови 

7. Прави  ЕКГ 
8. Подготвува пациентот за 

ергометрија, стрес тест  коронарна 
ангиографија и срцева  
дефибрилација 

9. Подготвува Холтер-апарат и го 
поврзува со пациентот 

10. Поврзува пациент на монитор и ја 
следи  состојбата 

11. Подготвува пациент и материјали за 
плакнење телесни шуплини (око, 
уво, желудник, мочен меур, дебело 
црево, вагина) 

12. Подготвува пациент и потребен 
материјал и асистира при различни 
видови на пункција (плеврална, 
абдоминална, лумбална, 
стернална), инцизија и биопсија 

13. Применува физикални средства 
(масажа, облоги) и кислород  во 
лекувањето 

14. Учествува во работна терапија 
15. Подготвува пациент и апарат, и 

реализира хемодијализа, 
перитонеална дијализа и  
плазмафереза 

16. Аплицира клизма за чистење 
17. Подготвува материјал и пациент за 

катетеризација на мочен меур, ја 
изведува  и мери и бележи диуреза 

18. Подготвува пациенти и материјали 
за екстракција на туѓи тела од нос и 
уши, предна и задна тампонада  на 
нос 

19. Спроведува нега на пациент со 
трахеостома и интубиран пациент 

20. Подготвува пациенти за операција  
21. Спроведува пост-оперативна нега на 

пациенти  
22. Подготвува потребен  материјал за 
    преврска и третман на рана,  и ја  
    реализира истата 
23. Обезбедува прва медицинска помош 

на пациентот (вештачко дишење, 
масажа на срцето, привремена 
хемостаза) 

24. Имобилизира, поставува на шина и 
гипсира 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

25. Аплицира  и менува канила во 
зависност од потребата 

26. Применува постапки за пациентите 
со инфекции на меките ткива 
(фурункул, карбункул, панарициум, 
целулит, апсцес, гангрена ) 

  Користи  основна 
медицинска апаратура 
на работното место 
 

1. Познава намена и користи основни 
апарати во согласност на 
препораките на производител 
(стерилизатор,ЕКГмашина,спиро 

       метар, Ехо апарат, аспиратор) 
2. Соодветно ги одржува, калибрира и 

чува основните апарати на 
работното место 

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) 

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 и нега  

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

Дезинфицира и 
стерилизира 
инструменти и 
материјали 

1. Требува, складира и употребува 
соодветни      дезинфекциони 
средства   

2. Припрема преврзочен и друг 
материјал за стерилизација   

3. Стерилизира инструменти и 
материјали  

4. Правилно транспортира и чува  
стерилен материјал и       
инструменти  

5. Контролира стерилизација 
Познава и правилно 
ракува со основни 
медицински 
инструменти и завоен 
материјал 

1. Подготвува медицински 
инструменти и завоен       материјал  
за употреба 

2. Спроведува одредени манипулации 
со медицински инструменти и 
завоен материјал   

4 Комерцијални 
активности 

/ / 

5 Административни 
активности 

Пополнува и води 
работна документација 

1. Уредно и прецизно води и  
пополнува пропишаната 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

медицинска/административна 
документација во целиот процес на 
работа  

2. Користи ИТ 
3. Изготвува  статистички извештаи за 

реализирани здравствени услуги и 
индикатори на квалитет 

4. Евидентира и требува храна за 
пациентите 

5. Води документација за складиран 
потрошен материјал и лекови 

6. Архивира резултати  од пациенти во 
историјата на болен или картон  

6 Активности на 
обезбедување на 
квалитет 

Обезбедува навремена 
и целисходна 
здравствена услуга 
 

1. Има навремен, совесен и одговорен 
пристап кон пациентите 

2. Развива сопствени вештини и 
знаење 

3. Применува дополнителни вештини 
за компетентно изведување на 
конкретна задача или улога 

4. Постапува во интерес на заштита на  
пациентите од секој аспект 

5. Практикува постапна и успешна 
манипулација базирана на докази 

6. Контролира и оценува резултатите 
на сопствената работа 

Работи професионално 
и се стреми кон личен 
професионален развој 

1. Размислува за своите работни 
практики 

2. Покажува развој на сопствени 
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 
едукацијата на другите  

6. Учествува на семинари и конгреси 
на здравствени работници  

7. Има проактивен однос кон новите 
технологии во здравствената нега 

7 Одржување и 
поправање на 
опрема 

Тековно ги одржува 
апаратите и 
инструментите и 
детектира дефекти 

1. Познава и одржува апаратура во 
просториите за реализација на 
општа и специјална нега во 
примарна, секундарна и терциерна 
здравствена заштита, според 
упатство на     производителот 

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

3. Детектира дефекти на апаратите 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

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 негово 
семејство запознавајќи го со 
дијагностичките, тераписките и 
рехабилитационите 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. Применува позитивна невербална 
комуникација со пациентите и 
членовите на здравствениот тим  

5. Ги развива личните способности за  
вербална и невербална 
комуникација со пациент и 
здравствен тим 

6. Применува принципи на деловна 
комуникација со здравствениот тим 

7. Пополнува прецизно и концизно 
медицинска документација и 
евиденција  

8. Развива емпатија помеѓу пациентот 
и здравствениот тим 

9. Применува принципи на 
здравствена етика  за безбедноста 
и доверливоста на информациите 
за пациентот 

9 
 
 
 
 

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

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

1. 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. Почитува правилата за превенција 
од интрахоспитални инфекции 

6. Применува мерки за заштита од 
пожар 

7. Применува мерки за заштеда на 
вода и енергенси 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 
• Ја образложува 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 професионална реализација на работните задачи; 
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• Го објаснува системот на организација на здравствената заштита и клучната  улога на 
медицинската сестра како член на здравствен тим во примарна, секундарна и 
терциерна  здравствената заштита; 

• Класифицира принципи на општа и специјална нега на пациентот и го објаснува нивното 
значење во лекувањето; 

• Опишува болничка соба, опрема, медицински инструменти и преврзочен материјал и 
посочува нивни карактеристики и употреба;  

• Поседува основни знаења за групи на лекови, облици, означување, чување, индикации 
и контраиндикации 

• Препознава појава на несакано дејство на лекови и идентификува видови зависности;  
• Категоризира видови анестезија, нивни карактеристики и фази; 
• Прецизно и по редослед опишува реанимациона постапка; 
• Опишува индикации и контраиндикација за најчесто употребувани лекови кај 

интернистички, хируршки, инфективни, педијатриски, невропсихијатриски,  
гинеколошко-акушерски  заболувања; 

• Објаснува најчести причини за појава на хируршки болести; 
• Опишува  начини за хемостаза при крвавење, прва помош и постапки за трансфузија; 
• Објаснува техники за укажување на првата помош  во животно загрозувачки состојби; 
• Набројува видови хируршки болести по системи, објаснува клиничка слика и корелира 

лекување;  
• Диференцира принципи на предоперативна подготовка и постоперативна заштита;  
• Ја познава улогата на медицинската сестра во хируршкиот оддел и во операционата 

сала и ги набројува и опишува нејзините работни задачи; 
• Толкува основни поими во епидемиологија, разликува инфекции од заразна болест;  
• Класифицира инфективни болести според етиологија,  поврзува патогенеза на  продор 

на микроорганизмите со клиничката слика, текот и исходот на болеста 
• Објаснува процедури за спроведување на посебна заштита;  
• Опишува постапки при спроведување на специјална нега; 
• Толкува поими новороденче, доенче, недоносено и недостасано; 
• Објаснува предности на природна исхрана и споредува со вештачка исхрана; 
• Познава намена на инкубатор и бебетерм; 
• Опишува соодветни постапки за нега на здраво и болно дете; 
• Набројува основни заболувања во детска возраст, објаснува клиничка слика и 

образложува соодветна нега и терапија 
• Објаснува невролошки заболувања и психијатриски нарушувања, нивна клиничка 

слика, дијагностички методи, нега и тераписки техники; 
• Познава ургентни состојби во неврологија и психијатрија, објаснува постапки за нивно 

разрешување и ја разбира улогата на медицинската сестра во нив;  
• Објаснува соодветна нега кај невролошки пациенти; 
• Познава организација и функционирање на гинеколошко-акушерска, педијатриска 

дејност, невролошка, психијатриска служба и нивно значење; 
• Објаснува превентивни и куративни процедури кај деца и жени; 
• Анализира гинеколошки заболувања и акушерски состојби, објаснува причини,клиничка 

слика потребна нега и терапија; 
• Набројува социотераписки мерки за рехабилитација и ресоцијализација на 

психијатриски болни, 
• Опишува методи за превенција во областа на заразните болести, педијатријата, 

гинекологијата и акушерството; 
• Познава картон на вакцини, објаснува видови вакцини, ги групира според термините на 

апликација и ја опишува нивната улога и очекуваните сакани и несакани дејства;    
 
Вештини за занимањето: 
 
• Планира и организира работа во здравствена установа во системот на примарна, 

секундарна и терциерна здравствена заштита 
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• Координира сопствени активности  со здравствениот тим, пациентот и семејството 
• Применува стандарди за работа здравствена установа  
• Спроведува хоспитална култура, одржува лична хигиена и хигиена на раце, како  и 

хигиенско-епидемиолошка подготовка за извршување на асептична манипулација;  
• Спроведува мерки за спречување на појава и ширење на  инфекција; 
• Требува потребен медицински материјал и средства за реализирање на индивидуална 

работна задача / манипулација; 
• Подготвува медицински инструменти, опрема, прибор, апаратура  и простор за 

реализација на здравствена манипулација;  
• Врши административен прием и хигиенско-санитарна обработка на болниот, го 

запознава со правилата во установата, со медицинската постапка и зема сестринска 
анамнеза; 

• Проценува и следи општа здравствена состојба  на пациент и обезбедува итна 
медицинска грижа за пациентите; 

• Учествува во систематски и превентивни прегледи, домашна посета, вакцинација преку 
што  спроведува здравствена нега во  примарна  здравствена заштита; 

• Спроведува општа нега на пациент во медицинска установа ;  
• Одржува хигиена, поволна микроклима и естетски изглед болничка соба; 
• Подготвува  болничка постела за различни типови на пациенти; 
• Требува храна и  употребува посебни техники на хранење во зависност од возраста и 

потребите на пациентот; 
• Спроведува општи принципи за здрава исхрана и видови на диети при различни 

заболувања ; 
• Правилно зема и испраќа примерок од биолошки материјал за анализа  по налог; 
• Разликува нормални од патолошки секрети, регистрира и евидентира  елиминирање 

на секрети; 
• Подготвува материјал и пациент за катетеризација на мочен меур, ја изведува  и мери 

и бележи диуреза; 
• Требува, складира, проверува исправност и аплицира крв, крвни деривати и 

медикаменти по налог на лекар; 
• Припрема материјал според типот на апликацијата на лекот, применува техники на 

апликација и  евидентира  дадена терапија; 
• Препознава несакани дејства на лековите и  применува анти-шок терапија по налог; 
• Учествува во спроведување на дијагностички и терапевтски постапки; 
• Применува физикални средства во лекување (масажа, облоги), кислород; 
• Самостојно или како дел од здравствен тим изведува алергиски тестови, спирометрија, 

бронхпровокативни тестови, аспирација на секрет од респираторен и дигестивен 
систем, ЕКГ, Холтер; 

• Подготвува пациент за дијагностичка лабораторија, радиолошки, ендоскопски и други 
тестови; 

• Подготвува пациент и потребен материјал, и асистира при различни видови на пункција, 
инцизија и биопсија; 

• Подготвува пациент за медицински преглед, ергометрија, стрес тест  коронарна 
ангиографија и срцева  дефибрилација; 

• Активно учествува во визита и работна терапија; 
• Подготвува пациент и материјали за плакнење телесни шуплини, екстракција на туѓи 

тела од носот и ушите, промена на канила,  предната и задната тампонада носот,  
вклучување  хемодијализа, перитонеална дијализа и  плазмафереза; 

• Спроведува предоперативна и постоперативна нега на пациент, како и нега на пациент 
со трахеостома и интубиран пациент; 

• Подготвува пациенти за операција;   
• Подготвува потребен  материјал за преврска и третман на рана, аплицира  завои, 

имобилизира, поставува на шина и гипсира; 
• Применува принципи на асепса и антисепса, користи средства за лична хигиена со цел 

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

реализира и контролира истата; 
• Подготвува и користи медицински инструменти и завоен  материјал  за дијагностичо-

тераписки постапки 
• Уредно и прецизно води и пополнува пропишаната медицинска/ административна 

документација во целиот процес на работа, користејќи ИТ 
• Практикува навремена, постапна и успешна манипулација базирана на докази 
• Проактивно учествува во здравствениот тим со цел да им помогне на пациентите 
• Организира и реализира здравствено просветување;  
• Работи професионално и покажува развојот на сопствените вештини и знаење 
• Познава, одржува, баждари апаратура која ја користи во примарна, секундарна и 

терциерна здравствена заштита; 
• Комуницира со пациент, семејство и членови на здравствен тим во согласност со 

основни начела на деловна култура и здравствена етика; 
• Селектира и соодветно отстранува медицински и немедицински отпад; 
• Применува заштитна опрема за заштита на здравјето и безбедноста при работа; 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во и 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 на 
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 
разбере, 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 
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 
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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 за цели на 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.  
 
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 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 на 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.08-7765/14 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


