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Назив на СЗ Здравствен работник за ургетна медицина-парамедик 
Код на СЗ 0610.52.03 
Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

VБ ( петто - Б) 

Опис на СЗ 

Здравствен работник за итни состојби во ургетни ситуации - парамедик 
е дел од медицинскиот тим кој реализира итни медицински услуги  
претежно во пред-болничка и надвор од болничката средина. Обемот 
на практика на парамедикот генерално вклучува автономни одлуки за 
итната грижа на пациентите. Областа на итна медицина опфаќа грижа 
која вклучува акутна помош, грижа и нега  во надворешна средина, како 
и во болнички и хируршки услови, а за тоа пополнува работна 
документација. 
Итните случаи  најпрво треба да се тријажираат,  третираат  и за нив се 
организира диспозиција (се примаат во болница или се отпуштаат по 
третманот). Парамедикот за итни случаи треба да има широка област 
на знаење и напредни процедурални вештини кои често вклучуваат 
хируршки процедури, реанимација на трауми, напредна поддршка на 
срцевиот живот и напредно управување со дишните патишта. Поседува 
способност за реанимација на пациент, управување со тешкотии при 
дишење, анестезија,  шиење  на комплексни лацерации, примарен 
третман на фрактура на коска или дислоциран зглоб, прва помош и 
третман при  срцев и мозочен удар, породување, постапки од 
кардиоторакална хирургија и  спроведување  и интерпретирање на  х-
зраци и ултразвук, итни состојби во педијаријата, гинекологијата, 
интерната медицина предна и задна тампонада на нос при масивни 
крвавења. 
Сите овие постапки се однесуваат на итна и непосредна здравствена 
помош и заштита, вклучувајќи многу аспекти на акутна примарна 
здравствена заштита, како и дел од семејната медицина и 
единственост во третирање на сите пациенти без оглед на возраста, 
полот или органскиот систем. Парамедиците за итна медицина можат  
да реализираат палијативна нега, акушерство ,медицинска 
токсикологија, детска итна медицина, спортска медицина, медицина 
при катастрофи, тактичка медицина, ултразвук, намалување и 
отстранување на болка, итна интервенција и заштита на  отворени и 
затворени водени површини и хипербарична медицина. 
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. 
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занимањето 

Задачи на 
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Компетенции на занимањето 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  
Планирање и 
организирање 

работа 

Учествува во 
планирање и 
организирање на 
работа во 
здравствената 
установа  и ги 
координира 
активностите  со 
здравствениот тим, 
пациент и семејство во 
системот на итна 
медицинска помош 
 
 

1. Применува стандарди за теренска 
работа и работа во здравствена 
установа  

2. Добива јасни и целосни 
напатствија  за реализација на 
итна  медицинската помош и 
заштита од членовите на 
здравствениот тим 

3. Проценува и дефинира време  
потребно за реализација на 
медицинската помош и заштита 

4. Усогласува и прилагодува своите 
активности со активностите на 
здравствениот тим 

5. Комуницира со други институциии 
и го координира својот работен 
план во соработка со нив  

6. Подготвува и навремено ажурира 
медицинската документација и 
евиденција 

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

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

9. Дефинира сопствената 
одговорност во реализација на 
одредени манипулации   

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

2.  Подготовка за 
работа 

Спроведува сопствена 
подготовка за работа   

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, 
неносење на 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   

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 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

стерилизација  
3. Подготвува потребен  материјал за 
    преврска и третман на рана,  и ја  
    реализира истата 
4. Подготвува медицински 

инструменти, опрема, прибор, 
апаратура  и простор за 
реализација на здравствена 
манипулација  

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

3 

Оперативни 
активности 

Подготвува  пациент 
за дијагностички и  

тераписки 
манипулации 

 

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

2. Врши административен прием на 
болен, зема анамнеза, запознава 
со  медицинската постапка 

3. Запознава и подготвува пациент со 
тераписка и дијагностичка метода  

4. Поставува пациент во соодветна 
положба за реализација на 
манипулација 

 

Проценува општата 
здравствена состојба  

на пациент 

1. Постатува повреден во соодветна 
положба; 

2. Проценува општа состојба преку 
витални знаци; 

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

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

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

6. Толкува макроскопски излачевини 
на пациенти (урина и фецес) 

  

Применува постапки на 
пациенти со мускулно 

скелетни повреди 

1. Обезбедува прва медицинска 
помош на пациентот-привремена 
хемостаза, тоалета, преврска и 
сутура. 

2. Имобилизира повреден (даска, 
шанцова кравата, крамерова шина) 

3. Аплицира и менува канила во 
зависност од потребата 

4. Применува постапки за превенција 
и спречување на инфекции на 
меките ткива  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Правилно транспортира повреден 
до медицинска установа  

  

Применува постапки на 
пациенти со шок, дик, 
хеморагија и 
анфилактичка реакција 

1. Постатува повреден во соодветна 
положба; 

2. Проценува општа состојба 
3. Подготвува потребен  материјал 
4. Воспоставува венска линија и 

аплицира раствори 
5. Обработува убодна рана, вади 

осило, елиминира токсин при 
змијски убод,става облози. 

6. Рутинска постапка на одредување 
на крвен притисок, гликемија, 
температура, крв за лабараториски 
испитувања. 

7. Аплицира антишок терапија при 
алергиски или анафилактички 
реакции 

8. Изведува примарна хемостаза кај 
пациенти со хеморагија 

9. Правилно транспортира повреден 
до медицинска установа 

  

Применува постапки на 
пациенти при итни 
интернистички случаи  

1. Препознава постоење на животно 
загрозувачка состојба (срцев и 
мозочен инфаркт, синкопа, 
палпитации, кардиак арест, пнеумо 
и хемато торакс,акутен абдомен) 

2. Поставува пациент во соодветна 
положба, поставува венска линија 
и аплицира терапија  во зависност 
од состојбата 

3. Спроведува реанимација (вештачко 
дишење, масажа на срце, електро 
шок терапија, срцева  
дефибрилација) 

4. Поврзува пациент на монитор и ја 
следи  состојбата 

5. Познава состојби на хипер и 
хипогликемија, зема крва за брза 
анализа дава гликоза или инсулин 
во зависност од состојбата 

6. Прави ЕКГ, ехо на торакс и 
абдомен 

7. Обезбедува дишни патишта, вади 
страно тело, аспирира секрет и крв 
од дишно стебло 

8. Поставува трахеостома 
9. Интубира пациент 
10. Отстранува желудочен содржај при 

труење и локализира страно тело 
11. Аспирира секрет од респираторен и 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

дигестивен систем  
12. Превзема постапки при акутен 

абдомен, абдоминална траума и 
крварење  

13. Спроведува третман  на болен при 
повраќање  

14. Поставува уринарен катететер 
15. Превзема постапки при ренални 

или уролошки итни случаи 
(аналгетика, катетер, ултразвук, 
транспорт) 

16. Подготовува пациент и апарат, и 
реализира  хемодијализа 

17. Поставува пациенти со сомневање 
за повреда на главата во 
соодветна положба и ги набљудува 
и транспортираа до соодветната 
медицинска установа 

18. Препознава невролошки испади, 
адекватно го поставува пациентот, 
прави кратка анамнеза, дава 
адекватна терапија и  
го транспотртира до соодветна 
установа 

19. Подготвува пациент и материјали 
за испирање телесни шуплини (око, 
уво, желудникот, мочниот меур, 
дебелото црево, вагината) и го 
реализира сптоведува постапка 

20. Подготвува пациент и потребен 
материјал и реализира различни 
видови на пункција (плеврална, 
абдоминална, лумбална, 
стернална) и инцизија  

  

Применува постапки на 
пациенти при итни 
акушерско-
гинеколошки случаи 

1. Препознава знаци за почнато 
породување; 

2. Активно учествува во породување 
3. Примарно згрижува новородено 
4. Препознава животно загрозувачко 

гинеколошко крварење и изведува 
хемостаза, венепункција и 
поставува во состојба за 
автотрансфузија 

  

Постапки кај 
педијатриски итни 
случаи. 
 

1. Правилно мери витални занаци 
2. Препознава хипертермија и 

конвулзии 
3. Превзема соодветни мерки за 

намалување на телесна 
температура и превенција на 
конвулзии 

4. Открива респираторни потешкотии 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

кај педијатрискиот пациент (страно 
тело,асма) обезбедува проодност 
на дишните патишта, аспирира 
содржај аплицира терапија 
(интрамускулна и инхалациона ) 

5. Препознава абдоминални 
нелагодности гадење, повраќање и 
дијареа, асистира при повраќање, 
превенира аспирација на 
повратени маси и надокнадува 
течност и електролити 

6. Открива постоење на страно тело 
во природни шуплини, го остранува 
и превзема манипулации за 
елиминација на последици 
(уво,уста, нос, анус, и слично) 

7. Подготвува пациенти и материјали 
и  екстрахира туѓи тела од 
природни отвори 

8. Воочува појава на заразна болест, 
врши изолација на детото, 
предлага и спроведува основни 
лабораториски испитувања и го 
транспортира до соодветна 
здравствен установа 

  

Применува постапки 
при елементарни 
непогоди и вонредни 
состојби, како случаи 
поврзани со 
злоупотреба или 
напад. 
 

1. Тријажа на пациенти при 
земјотреси и поплава 

2. Прва помош на 
политрауматизирани пациенти 
(имобилизација, хемостаза, 
обезболување, превенција на шок 
и хиповолемија) 

3. Прва помош на лица со повреда 
предизвикана од високи 
температури (изгореници, 
сунчаница, топлотен удар) 

4. Постапки при нарушувања 
настанати поради ниски 
температури (смрзнатини)  

5. Поставува пациент во безбедна 
положба по струен удар и 
превзема постапки за реанимација. 

6. Ослободува дишни патишта од 
вода кај давеник, дава вештачко 
дишење и одржува респирација 

  
Зема биолошки 
материјал (крв и 
излачевини) за 

дијагностика  

1. Следи, регистрира и евидентира  
елиминирање на излачевини  

2. Разликува нормални од 
патолошки излачевини 

3. Правилно зема и испраќа 
примерок од биолошки материјал 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

за анализа  (фецес, урина, крв, 
гној, плунка, спутум, пунктат, брис) 

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

  

Требува, складира и 
аплицира крв, крвни 

деривати и 
медикаменти  

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  
9. Припрема терапија за апликација 

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

интрамускулно и интравенски 
инјекции 

11. Дава инхалациона терапија 
12. Подготовува и аплицира  серум 
13. Става капки и масти во очите, 

ушите и носот 
14. Аплицира лекови ректално 
15. Подготовува 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  

  

Користи  основна 
медицинска апаратура 

на работното место 
 

 Познава намена и користи основни 
апарати во согласност на препораки 
на производител (стерилизатор, ЕКГ 
машина,  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) 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

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 прва помош при 
ургентни состојби  

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 
манипулациии со медицински 
инструменти и завоен материјал   

4 Комерцијални 
активности / / 

5 

Административни 
активности 

Пополнува на работна 
документација 

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

2. Користи ИТ 
3. Изготвува  статистичи извештаи за 

реализирани здравствени услуги и 
индикатори на квалитет 

4. Води документација за складиран 
потрошен материјал и лекови 

5. Архивира резултати  од пациенти; 

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. Практицира постапна и успешна 
манипулација базирана на докази 

6. Контролира и оценува резултатите 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

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 
едукација 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 
според упаство на     производител 

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

3. Детектира дефекти на апаратите  

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 пацент и 
здравствен тим 

6. Применува принципи на деловна 
комуникацијата со здравствениот 
тим 

7. Пополнува прецизно и концизно 
медицинска докуентација и 
евиденција  

8. Развива емпатија помеѓу пациент и 
здравствен тим 

9. Применува принципи на 
здравствена етика  за безбедноста 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

и доверливоста на информациите 
за пациентот 

9 

Здравје, 
безбедност и 
заштита при 

работа и заштита 
на животната 

средина 

Заштитува 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 СЗ / Вештини за СЗ 
Знаење за СЗ: 
• Образложува важност на планирање и организирањето на работа правилно и 

соодветно на работните прописи и стандарди; 
• Поврзува потребата од детална подготовка на условите за работа,  работна опрема 

и апаратура со професионална реализација на работните задачи; 
• Објаснува систем на организација на итна здравствената заштита и клучната  улога 

на  парамедикот 
• Класифицира принципи на тријажа на пациент  и го објаснува нивното значење во 

лекувањето; 
• Опишува опрема, медицински инструменти и преврзочен материјал и посочува 

нивни карактеристики и употреба;  
• Поседува  знаења за лекови, облици, означување, чување, индикации и 

контраиндикации 
• Препознава појава од несакано дејство на лекови и идентификува видови на 

зависност;  
• Категоризира видови на анестезија, нивни карактеристики и фази; 
• Редоследно и прецизно 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 на итни состојби при хируршки  болести, објаснува клиничка 

слика, дијагностика и  лекување;  
• Диференцира принципи на итност при прва помош и заштита заштита;  
• Познава улога на парамедикот при хируршки пациенти на терен и ги опишува 

неговите работни задачи; 
• Толкува  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 
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• Објаснува процедури за спроведување на посебна заштита;  
• Опишува постапки при спроведување на специјална нега; 
• Прознава и опишува процес на  почнато породување; 
• Толкува поими новороденче, доенче, недоносено и недостасано; 
• Познава намена на инкубатор и бебетерм; 
• Опишува соодветни постапки за третман на повредено и болно дете; 
• Набројува ургетни состојби 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 сосотојби во неврологија и психијатрија, објаснува постапки за 

нивно разрешување и ја разбира улогата на медицинската сестра во нив;  
• Објаснува соодветен третман на итни невролошки пациенти; 
• Познава организација и функционирање на гинеколошко-акушерска, педијатриска 

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

слика потребна нега и терапија; 
• Опишува методи за превенција во областа на заразните болести, педијатријата, 

гинекологијата и акушерството; 
• Познава принципи на тријажа на пациенти приземјотреси и поплава 
• Објаснува прва помош на политрауматизирани пациенти, кај лица со повреда 

предизвикана од високи  и ниски температури,  струен удар и давење  
 
Вештини за СЗ: 
• Планира и организира работа во здравствена установа  за итна медицинска помош 
• Координира сопствени активности  со здравствениот тим, пациент и семејство  
• Применува стандарди за работа здравствена установа  
• Спроведува хоспитална култура, одржува лична хигина 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 анамнеза; 
• Проценува и следи општа здравствена состојба  на пациент и обезбедува итна 

медицинска грижа; 
• Спроведува општа и специјална нега на пациент ;  
• Правилно зема и испраќа примерок од биолошки материјал за анализа; 
• Разликува нормални од патолошки излачевини, регистрира и евидентира  

елиминирање на излачевини; 
• Подготовува 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; 
• 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; 
• Учествува во спроведување на дијагностички и терапевтски постапки; 
• Применува физикални средства во лекување (облоги), кислород; 
• Самостојно или како дел од здравствен тим изведува дијагностички тестови, , 

аспирација на секрет од респираторен и дигестивен систем, ЕКГ, ехо, елиминација 
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на страно тело,дијагностичка лабораторија, радиолошки, ендоскопски и други 
тестови; 

• Подготовува пациент и потребен материјал, и реализира различни видови на 
пункција, инцизија и биопсија; 

• Подготвува пациент и материјали и реализира испирање телесни шуплини, 
екстракција на туѓи тела од носот и ушите, промена на канила,  предната и задната 
тампонада носот,  вклучувње  хемодијализа, перитонеална дијализа и  
плазмафереза; 

• Интубира и поставува трахеостома; 
• Подготвува потребен  материјал за преврска и третман на рана, аплицира  завои, 

имобилизира, поставува на шина и гипсира;  
• Реализира сутура, репозиција , хемостаза ка ј повреди на коски и меки ткива;   
• Применува принципи на асепса и антисепса, користи средсва за лична хигиена со 

цел спречување на ширење на инфекции во работната околина и пошироко  
• 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 
• Практицира 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, баждира 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 
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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 научнотоистражување 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 вештиниза 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 пружа 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 соодветноги 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.08-9486/10 
Од 15.12.2017 година 

Датум на 
ревизија  
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