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Назив на СЗ Медицински козметичар 
Код на СЗ 0610.40.06            
Сектор ЗДРАВСТВO И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

 IV (четврто) 

    Опис на  
занимањето 

Медицинскиот козметичар работи во здравствени установи (на оддели за: 
естетска медицина, пластична хирургија, дерматологија, подологија, центри 
за здравствен туризам), во козметички салони, парфимерии, дрогерии, 
билни аптеки и во производство на препаративна, декоративна и 
медицинска козметика. Основа и раководи со работата во козметички 
салон. Спроведува козметички процедури на здрава кожа на лице и тело и 
дава упатства за секојдневна хигиенско-естетска нега, заштита и 
разубавување во зависност од својствата и статусот на кожата. Почитувајќи 
ги принципите на естетика и козметика, врши различни пилинзи, 
биотретмани, лифтинг на лице и тело, третман на брчки, стрии и слично; 
врши шминкање (makeup) и т.н. „трајно“ шминкање, тетоважи, пирсинг, 
дупење уши и сл.; врши депилација (топла, ладна, патон, механичка и 
хемиска); врши трајно отстранување на влакна – епилација по препорака на 
лекар; врши нега на лице, тело, нокти, коса, шаки, раце до лакот, стапала; 
спроведува техники на маникир и на педикир; врши  третмани на целулит, 
аромакозметика, солариум, сауна, wellness, spa и т.н. Применува мерки за 
спречување на настанување и ширење на инфекции (сите методи на 
стерилизација и дезинфекција). Асистира на лекар и спроведува 
дерматотерапевтски постапки и физикално-козметотераписки процедури 
кои ги одредил лекар. Ракува со современи апарати, уреди и козметички 
прибор и применува правила за сигурност при работа. Води сметка за 
рационална набавка и користење на опрема, материјали и репроматеријали 
и води соодветна администрација во сите процеси на работа. Промовира и 
продава козметички препарати. Почитува меѓународни модели на квалитет 
(стандарди) Следи нови технологии и современи трендови и ги унапредува 
услугите во склад со нив. Постојано се едуцира и спроведува едукативни 
активности. Поседува деловна култура и почитува етика при комуникација 
со клиентите, пациентите, соработниците и претпоставените. Спроведува 
соодветни законски прописи. Поседува основна дигитална (информатичка 
и друга) писменост и комуницира на барем еден странски јазик. Води сметка 
за заштита на здравјето (своето, на клиентите и на околината). Чува 
професионална тајна и приватност на клиентот.   
  

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Учествува во 
планирање, 
координација и 
програмирање на 
козметички 
постапки  
 
 

1. Планира распоред на прифаќање клиенти 
2. Планира набавка и трошење на средства 

и алатки за работа 
3. Планира, координира и програмира 

постапки за секој клиент одделно 
4. Ја организира сопствената работа и 

работата на соработниците 
5. Планира, усогласува и прилагодува 

активности според барањата на клиентот 
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6. Предвидува можни проблеми во работата 
и планира алтернативни можности и 
начини за нивно решавање 

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

8. Анализира резултати од работата и 
специфични технички проблеми на 
работното место, дизајнира мерки за 
нивно успешно решавање и елиминирање 
на компликации 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подготовка за 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготвува работен 
простор и опрема 
во согласност со 
пропишаните 
санитарно-технички 
и здравствени 
барања  
 
 
 

1. Подготвува работно место за одредени 
козметички процедури 

2. Лично се подготвува за спроведување на 
постапки и процедури 

3. Обезбедува потребни организациони, 
хигиенски, микробиолошки и 
микроклиматски услови за козметичка 
нега и козметички постапки  

4. Обезбедува стерилност на инструментите 
5. Проверува исправност на апаратите, 

уредите, козметичките препарати и 
другите средства за козметичка нега и 
подготвува информации (усни и писмени) 
за нивната состојба 

6. Спроведува мерки за заштита од зараза 
(чистота и дезинфекција на опремата и 
просторот, асептичност и т.н.) 

7. Бара писмена согласност од клиентот за 
постапка на нанесување на постојани 
(трајни) бои  

8. Го информира клиентот за: можни 
несакани ефекти, цена на третманот, 
текот и траењето на третманот, нега пред 
и по постапката и др.  

Врши прием на 
клиент во 
козметички салон 
 
 
 
 
 
 
 

1. Води разговор со клиентот за неговите 
потреби и прибира податоци за 
потенцијални контраиндикации, советува 
за третман и прави прашалник за 
клиентот пред козметичкиот третман  

2. Утврдува естетски недостатоци кај 
клиентот кои би можеле да се третираат и 
детектира промени на кожата кои не 
дозволуваат козметички третман, за кои 
советува консултација со дерматолог 

3. Одбира козметички производ и одлучува 
за негова употреба според типот на кожа 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативни 
активности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хигиенско-естетска 
нега, заштита и 
рехабилитација на 
кожата 
 
 

1. Прегледува со помош на лупа, утврдува 
статус и одредува козметички третман на 
здрава кожа  

2. Спроведува козметички процедури на 
здрава кожа и дава упатства за 
секојдневна хигиенско-естетска нега и 
заштита во зависност од својствата и 
статусот на кожата  

Нега на кожа на 
лице и тело 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проценува тип и состојба на кожата  
2. Подготвува лице за третман (става 

заштитни траки за коса) 
3. Штити облека со хартиени пешкири 
4. Симнува (чисти) шминка 
5. Врши избор на третман и препарати за 

нега на здрава кожа  
6. Одредува должина на парење на кожата 

според типот на вапозниот апарат 
7. Чисти кожа, односно делови на кои се 

дозволени козметички третирања 
(третман на комедони, акни и сл.) 

8. Длабински ја чисти кожата со примена на 
облоги и козметички маски, со 
задолжително познавање на нивното 
дејство врз кожата и советување со 
дерматолог при решавање на стручни 
проблеми 

9. Дезинфицира лице со ВФ струја и 
изведува разни постапки на пилинг 
(лупење на мртвиот дел на кожата) 

10. Применува професионална мануелна 
масажа и масажа со адекватни препарати 

11. Изведува биотретман, лифтинг на лице, 
третман на брчки, естетска регулација на 
подочници и др. со разни методи: 
карбокситерапија, оксигенотерапија и т.н. 

12. Употребува професионални апарати 
(јонофореза, ултразвучен пилинг, вакуум, 
микродермоабразија, криолифт, 
криолиполиза-криогена липосукција,  ВФ 
апарати, радиобранови, стерилизатор, 
пулверизатор, апарат за пасивна 
гимнастика, фриматор, вапоризатор и др.) 

Спроведува 
пирсинг, 
тетовирање и 
дупење на ушите 

1. Врши постојано („трајно“) шминкање, 
тетоважа, пирсинг, дупење на уши и сл. 

2. Отстранува тетоважи  и пигментации на 
кожа (по налог на лекар) 
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Спроведува 
депилација  
и 
електро епилација 

1. Препознава длакавост и кожни промени  
што не смеат да се третираат и советува 
посета на ендокринолог, дерматолог 

2. Врши топла, ладна, палтрон, механичка и 
хемиска депилација 

3. Применува техники на отстранување на 
влакна под пазуви  

4. Применува третмани по депилација 
5. Третира кожа пред и по електроепилација 
6. Врши трајно отстранување  на влакна 
7. Врши избор на адекватен приклучок и 

електро иглички според третираната зона  
8. Спроведува мерки за заштита на 

клиентот и за лична заштита 
Шминка – makeup 1. Избира најадекватна шминка  

2. Применува разни техники на шминкање 
(дневна, вечерна, за посебни прилики) 

3. Применува техники на прикривање на 
кожни неправилности 

4. Користи и препорачува правилно 
сложување на бои  

5. Користи информатички програми за 
симулирање на изгледот на лицето 

6. Изработува трајна шминка 
7. Во одредени случаи (на пр. повреди на 

лицето по некоја незгода) прави трајни 
естетски корекции со шминка 

8. Спроведува мерки за хигиена на 
производите и приборот кој го користи 

9. Освен во козметички салони, работи и на 
шминка во: театар, телевизиски, филмски 
и фотографски студија  

10. Предлага набавка на прибор за 
шминкање, дава стручни совети за 
самостојно шминкање, креира нови 
комбинации на бои и изглед на лице 

Применува 
постапки на  боење  
и обликување на 
веѓи  / трепки  

1. Бои веѓи и трепки 
2. Познава техники на обликување на веѓи 
3. Применува постапки за корнење на веѓи 
4. Штити делови околу третираните зони 

Спроведува нега на 
тело 

1. Применува мануелни техники на релакс 
масажа (познава анатомија на мускули) 

2. Врши третман на разни видови целулит и  
3. Врши нега на тело (грб, деколте, уморни 

нозе), препорачува употреба на средства 
за нега на тело 
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Спроведува нега на 
раце и маникир 

1. Препознава промени на нокти кои не 
дозволуваат третман, сугерира 
консултација со лекар 

2. Применува техники на маникир  
3. Применува техники на нега на шака и 

нега на раце до лакти 
4. Применува масажа на шака 
5. Изведува техники на надградба и 

поправки на нокти  
6. Применува техники на лакирање нокти 

Спроведува нега на 
стапала и педикура  
 
 

1. Врши детален преглед на стапалата на 
клиентот и идентификува промени на 
нокти и стапала кои не дозволуваат 
третирање и советува посета на лекар 

2. Избира правилни техники за педикура 
3. Скратува, обликува, полира, чисти и 

лакира нокти на стапалата 
4. Отстранува задебелена кожа на стапала 
5. Применува постапки и третмани кај: 

заноктици, плускавци, брадавици, калуси, 
враснати и деформирани нокти, габични 
заболувања на стапалата и ноктите, 
хиперхидроза и т.н. 

6. Асистира на лекар-подиатрист 
7. Применува техники на надградба на нокти 
8. Врши масажа и гимнастика за стапала  
9. Дава совети за нега и превенција на 

болести на стапалата, спречување појава 
на враснати нокти 

Спроведува 
третман во 
солариум и сауна 

1. Препознава промени на кожа кои не 
дозволуваат третман во солариум и 
советува консултација со лекар 

2. Врши проверка на ламбите во солариум и 
применува хигиенско-технички мерки на 
одржување на солариум 

3. Одредува време на траење на 
вештачкото сончање во зависност од 
пигментациите, со задолжителна примена 
на средства за заштита 

4. Препорачува адекватен степен на 
зачестеност на сончање 

5. Објаснува можни компликации при 
изложување на УВ зраци 

6. Препорачува престој во сауна, со 
предупредување за можни компликации 

Користи правилно 
ласер и ултразвук 
во козметички цели 
 
 

1. Поседува задолжителен сертификат за 
оспособеност за користење на специјални 
апарати (ласер, ултразвук) и 

2. Со ласер отстранува: брчки, стрии, ситни 
лузни, некои тетоважи и сл. 
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Асистира на лекар 
(козметолог, 
специјалист за 
естетска 
дерматологија, 
подиатрист...) 

1. Подготвува клиент и асистира при 
изведување на естетски третмани 
(мезотерапија, липолиза, филери, ботокс,  
хијалуронски филери, кавитација, 
хемиски пилинг, PRP, дермаролери, 
мезовлакна и др.)  

2. Обезбедува нега и рехабилитација на 
кожата по извршен естетско-хируршки 
зафат (отстранување на едеми, 
постоперативни лузни и сл.) 

3. Дава (аплицира) козметотерапевтски 
медикаменти по налог на лекар 

4. Спроведува физикално-козметотераписки 
процедури (механотерапија, 
електротерапија, термотерапија, 
криотерапија, хидротерапија, 
актинотерапија, пелоидотерапија и др.)  

5. Подготвува и спроведува алерголошки 
епикутални тестови под надзор на лекар 

Учествува при 
изработка  и 
производство на 
козметички 
препарати 
 
 
 
 
 

1. Учествува во изработка на препаративни, 
декоративни и  медицински козметички 
препарати (во галенски лаборатории и во 
тимови за производство во индустрија и 
специјализирани козметички компании 

2. Подготвува потребни апарати, уреди, 
прибор, материјали, амбалажа ... 

3. Применува соодветни технолошки 
постапки за производство 

4. Пакува готови препарати 
4. Комерцијални  

активности  
Организира и 
реализира: набавка, 
продажба и наплата  
 
 

1. Прибира деловни информации, нарачки и 
документи за услуги 

2. Формира цени на услуги 
3. Наплатува услуги 
4. Нарачува и набавува опрема, 

професионални средства за работа и 
репроматеријали 

5. Промовира, продава и демонстрира 
козметички препарати и современи 
електронски апарати и уреди за 
медицинска козметика и дерматологија 

6. Во билни аптеки и дрогерии продава и 
демонстрира нови природни козметички 
производи и помошни средства  

5. Административни 
активности 

Води соодветна 
администрација во 
сите процеси на 
работа и 
раководи со 
работата во 
козметички салон   
 

1. Води соодветна администрација во сите 
процеси на работа 

2. Води евиденција за состојбата, желбите и 
впечатоците на клиентите 

3. Изработува база на податоци и 
обезбедува заштита на лични податоци 

4. Користи дигитална технологија 
5. Води козметички салон, планира, 

програмира, организира, координира, 
надгледува и контролира работење во 
козметички салон.  
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6. Избира вработени во козметички салон 
7. Спроведува контрола на работата на 

соработниците: проверува законитост, 
професионалност и етичност 

8. Прави надзор на работата со методи и 
постапки за следење на процесите за 
остварување на поставените цели 

9. Презема корективни мерки во случаи кога 
овие цели не се остварени 

6. Активности на 
обезбедување на 
квалитет 

Обезбедува 
квалитет во 
сопствената работа 
согласно 
пропишаните 
стандарди, 
нормативи и 
принципи на работа 

1. Гарантира квалитет и одговара за 
сопствената работа како начело на 
успешност во работата 

2. Проценува и вреднува извршување на 
работата (својата и на соработниците) 

3. Рационално користи енергија, материјал 
и време при работата 

4. Работи одговорно, прецизно, сигурно 
5. Почитува морални и етички принципи  
6. Применува стандарди и трендови од 

област на естетика и козметика 
7. Поседува сертификат за користење на 

специјални апарати (ласер, ултразвук..)  
8. Работи со приправници –мед.козметичари 
9. Постојано се едуцира и воведува нови 

методи на работа 
 

7. Одржување и 
поправање на 
опрема 

Спроведува 
контрола и одржува 
исправност на 
опрема, прибор за 
работа и 
козметички 
средства 

1. Редовно контролира и одржува 
исправност на  опрема, прибор за работа, 
материјали и козметички средства 

2. Врши чистење и дезинфекција на работна 
средина, површините и приборот 

3. Стерилизира инструменти 
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8. Комуникација 
 
 

Применува култура 
на говор и 
однесување, 
познава прописи во 
доменот на 
козметичката струка  
 
 
 

1. Применува принципи на деловна култура 
и комуникација со странките, 
соработниците и претпоставените 

2. Поставува соодветни прашања за да 
добие потребни информации за 
козметичките проблеми на клиентите и се 
прилагодува на нивната различна возраст 
и ниво на образование  

3. Создава однос на доверба со странката 
4. Комуницира на барем еден странски јазик 
5. Организира едукативни курсеви за: 

деловни асистенти, хендикепирани лица, 
адолесценти, стари лица и сл. 

6. Соработува во разни медиуми 
(советодавни телевизиски и радио 
емисии, магазини, публикации и сл.) 

7. Развива професионална етика, чува 
професионална тајна  и ја почитува 
приватноста на клиентот 

8. Почитува основни законски прописи во 
доменот на козметичката струка 

9. Развива свест за казнена и општествена 
одговорност на сопственик на салон  

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

Спроведува 
оперативна 
сигурност и 
почитување на 
еколошки принципи 
 
 
 

1. Спроведува прописи од области: заштита 
на работа и заштита на околината 

2. Спроведува прописи за сигурност и 
хигиенска заштита (на себе и на клиентот) 

3. Осигурува заштита на работната средина 
од негативни влијанија на материјали, 
апарати и работни средства 

4. Контролира исправност на личните 
заштитни средства и на заштитните 
средства на козметичките апарати  

5. За време на третман осигурува клиент кој 
има метални импланти и/или пејсмејкер  

6. Идентификува контраиндикации и се 
однесува согласно со свои овластувања 

7. Безбедно одложува остри и 
контаминирани предмети или употребува 
апарати и прибор со цел спречување 
можни повреди и пренесување болести 

8. Познава супстанци чија употреба не е 
дозволена во козметиката (жива ...) 

9. Познава правила на укажување прва 
помош при незгоди во козметички салон 

10. Познава правила за заштита од пожар 
 

 
Знаења за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаења за занимањето: 
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• Образложува улога на медицински козметичар и објаснува интередисциплинарна природа на 
козметичката струка; 

• Поседува знаења за: градба и функции на човековото тело, структура и физиологија на кожа, 
патолошки промени и патофизиолошки процеси кои се одразуваат на кожата и кожните 
творби;  

• Познава основни промени на кожата и естетски недостатоци кај клиентот кои би можеле да 
се третираат и промени на кожа кои не дозволуваат третман; 

• Опишува апаратура, инструменти, уреди, помошни средства,  различни видови и облици на 
препаративна, декоративна и медицинска козметика; 

• Објаснува природни и синтетички суровини и современи техничко-технолошки постапки за 
изработка на разни облици на козметички препарати; 

• Наведува состав на козметички препарати и објаснува начини на нивна примена; 
• Опишува предности и недостатоци на козметика на природна база; 
• Објаснува основни поими за дерматолошки лекови (својства, дејства, индикации..); 
• Познава видови, својства, несакани и штетни дејства на козметички препарати; 
• Опишува начини на изведување на козметички процедури и познава индикации и 

контраиндикации за нивна примена; 
• Објаснува методи за физикална нега на здрава кожа и физикална дермотерапија 
• Објаснува влијание на намалената циркулација и физичката напнатост врз физичкото и 

психичкото здравје и опишува техники на масажа; 
• Опишува апаративни и рачни техники за масажа; 
• Познава видови целулит и техники за нивно третирање; 
• Објаснува различни техники, постапки и фази на: маникура и педикура  
• Објаснува критериуми за избор на шминка и опишува техники на шминкање; 
• Објаснува дејства на облози и козметички маски врз кожата; 
• Опишува основни подиатриски техники;  
• Објаснува важност на процеси и методи за: чистење, дезинфекција и стерилизација; 
• Опишува болка што се појавува кај некои козметички постапки, како и важноста на осетот на 

допир; 
• Анализира критериуми за избор на шминка; 
• Детектира дефекти на апарати и уреди во козметички салон; 
• Познава принципи на претприемништво, маркетинг и менаџмент;  
• Објаснува важност на почитување на етички принципи при работење со луѓе; 
• Почитува принципи на деловна етика, приватност на клиент и чува професионална тајна; 
• Поседува знаења за тимска работа и има смисла за лична иницијатива; 
• Упатен е во основите на вербална и невербална комуникација и деловна култура; 
• Познава основни законски прописи во доменот на козметичка и медицинска струка; 
• Има основна информатичка писменост и комуницира на барем еден странски јазик; 
• На едноставен и разбирлив начин му ги објаснува на клиентот козметичките постапки и 

нивниот ефект врз кожата и врз здравјето воопшто; 
• Образложува важност на здравата исхрана за здравјето на кожата, косата и ноктите;  
• Го објаснува значењето на превенцијата на здравјето и потреба од здрави животни навики; 
• Ја знае потребата од одржување на безбедна и здрава работна средина;   
• Наведува правила за безбедност и мерки за заштита на здравјето  
• Објаснува важност за одржување на лична хигиена на работното место, хигиена и уредност 

на просторот за работа; 
• Познава правила на укажување прва помош при незгоди во козметички салон; 
• Познава основи на еколошка заштита и постапува во склад со нив; 
• Знае како да учи, и подучува други, развива мотивација за доживотно учење; 
• Следи нови техники, методи, достигнувања и трендови во областа на: козметика, 

козметологија и сродни гранки од медицина, континуирано се едуцира и усовршува. 
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Вештини за занимањето: 
 
• Организира работа во козметички салон соодветно на прописи и стандарди;  
• Осигурува просторни и организациони услови за работа во козметички салон; 
• Применува основни начела на здравствен менаџмент; 
• Координира доделена работа со колегите од тимот и претпоставените; 
• Препознава различни типови кожа, анализира и препознава проблеми кои можат да се 

третираат и препорачува посета на лекар за оние кои не можат да се третираат; 
• Одредува и спроведува адекватни козметички процедури за нега на здрава кожа на лицето и 

телото; 
• Планира секојдневна нега на клиентот, дава упатства за секојдневна хигиенско-естетска нега, 

го советува за: домашна нега, постоперативна нега, серија третмани во салонот, додатни 
активности и индивидуални wellness и spa програми; 

• Детектира промени на кожата, косата и ноктите и применува дерматотерапевтски постапки 
кои ги одредил лекар; 

• Асистира на лекар пред и по спроведување на естеско-дерматолошки-хируршки зафати на 
кожата и дава козметотераписки медикаменти по налог на лекар;  

• Спроведува физикално-козметотераписки процедури за рехабилитација на кожата и други 
терапии кои се засновани на механички и хемиски принципи; 

• Применува специфични козметички методи: карбокситерапија, оксигенотерапија, 
јонофореза, ултразвучен пилинг, микродермоабразија, криолифт, криолиполиза-криогена 
липосукција, електроепилација, техники со ласер, солариум и т.н.; 

• Планира и редоследно применува постапки и апаратура при решавање на проблеми на 
прекумерна тежина, отстранување на целулит, слаба циркулација и сл.; 

• Избира и подготвува разни апарати, уреди, инструменти и алатки за работа, правилно ги 
користи според потребите на клиентот и ги одржува  

• Имплементира основни принципи на масажа на: лице, тело, шака, стапало до колена со 
прилагодување на јачината на притисокот во зависност од состојбата на кожата; 

• Применува техники на отстранување на влакна (правец на корнење на влакната...) 
• Користи правилно релевантни производи за нега на лице и тело, предвидува нивно дејство и 

дава совети за нивна употреба и чување во домашни услови; 
• Користи make-up средства во разни облици и ги аплицира според правила 
• Избира и креативно применува соодветна метода на шминкање  
• Воочува и нагласува убави црти на лицето, ги поправа или визуелно ги менува цртите на 

лицето со цел да постигне поубав изглед; 
• Користи дигитална фотографија и апликативен софтвер за симулирање на изгледот на 

лицето  
• Правилно врши третмани на маникура и педикура  
• Практикува масажа и гимнастика за стапала и дава совети за нега и превенција на болести 

на стапалата, спречување појава на враснати нокти; 
• Учествува во припрема, изработка на козметички препарати, како и во испитување на 

квалитет на суровини и готови производи;   
• Промовира, продава и демонстрира употреба на козметички препарати и дава совети за 

нивната примена, дејствата и евентуални несакани ефекти; 
• Поседува и развива вештини на деловна култура, етика и комуникација; 
• Спроведува контрола и надзор на работата на соработниците и презема корективни мерки; 
• Препознава и  реагира на небезбедните практики;  
• Ја вреднува својата работа, како и работата на соработниците; 
• Користи информатички техники и технологии и комуникација со сите субјекти вклучени во 

работата;  
• Обезбедува заштита на лични податоци, чува професионална тајна  и почитува приватност 

на клиент; 
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• Одржува безбедна и здрава работна средина и применува мерки на претпазливост при 
употреба на одредени производи и техники; 

• Применува принципи и методи за дезинфекција и стерилизација 
• Применува заштитни мерки и средства  за лична заштита од биолошки агенси и опасни 

материи; 
• Применува еко-стандарди за заштита на животната средина; 
• Континуирано се едуцира и применува нови методи на работа 
• Спроведува здравствено-воспитни едукативни активности. 

 

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 клиентите 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 нега и 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 убавина, нега и здравствена заштита.  
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата:  
Применува нумеричко размислување и знаење во секојдневната работа 
со опремата и администрацијата. Користи технолошки алатки за 
извршување на задачите и собирање на научни податоци потребни за 
самоунапредување (на знаењето и вештините) во полето на убавина, 
нега и здравствена заштита. Препознава основни карактеристики на 
научно истражување во областа на убавина, нега и здравствена заштита 
и ги споделува заклучоците и размислувањата кои довеле до таквите 
заклучоци. 
 
Дигитални компетенции:  
Користи основна ИТ технологија со цел да обезбеди најдобри можни 
естетски резултати и 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 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 својата работа.  
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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 нега и 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 сите во рамките на 
службата, и 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 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.08-7765/12 
Од 30.11.2017 година 
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