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Назив на СЗ Санитарен лаборант  
Код на СЗ 0610.40.09 
Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

    Опис на  
занимањето 

Санитарен лаборант е здравствен работник кој спроведува и реализира 
испитувања на  храна, вода, отпадните материи и предметите за општа 
употреба, некои биолошки материјали како и дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација со современи методи и напредна апаратура 
со цел утврдување на здравствена состојба, зачувување и подобрување 
на колективното здравје како и спречување на ширење на болести. Сите 
овие постапки се одобрени од страна на високо образован медицински 
работник (лекар, специјалист, дипломиран санитарен техничар), а за тоа 
пополнува работна документација.  
Тој учествува во планирање и организирање на работата во 
лабораторија и на терен,  координирајќи ги активностите  со други 
институции од различен тип. Предуслов за реализација на  
лабораториската работа е сопствената хигиено-техничка и 
административна подготовка како и подготовка на апаратура, прибор, 
простор  за работа. 
Прецизно зема, одбележува, пренесува и чува примероци на храна, 
вода, почва, отпадни материи и предмети за општа употреба, како и 
одредени материјали од пациенти за различни видови анализи и во 
лабораторија, користејќи современи аналитички, биохемиски и други 
методи добива барани податоци. Систематично  и во континуитет 
реализира здравствена контрола на лица и објекти во производство, 
промет, складирање на намирници, предмети за општа употреба, вода 
за пиење, почва, отстранување на отпадните материи и надзор над други 
лица и објекти кои можат да влијаат на човековото здравје. 
Користи  лабораториска апаратура,  инструменти,  средства  за лична 
заштита и заштита на пациентите и околината. Составен дел од неговата  
работа е  организиција и учество во здравствената едукација, со што 
придонесува за 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 
работа 

Учествува во 
планирање и 
организирање на 
работата во 
здравствената установа  
и ги координира 
активностите  со 
здравствениот тим и 
клиент/пациент   
 
 

1. Применува стандарди за работа 
во медицинска лабораторија  

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

3. Усогласува и прилагодува 
активности со здравствениот тим 
и барањата на клиент/пациент 

4. Комуницира и го координира 
својот план со други институциии 
во работата (амбуланта, 
одделение, аптека) 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Подготвува и навремено ажурира 
медицинската документација и 
евиденција 

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

7. Обезбедува соодветен транспорт 
при теренска работа 

8. Дефинира сопствена одговорност 
при реализација на одредени 
манипулации   

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

10. Собира и анализира податоци за 
извршени анализи и интервенции  

2.  Подготовка за 
работа 

Спроведува сопствена 
подготовка за работа  
во медицинска 
установа и на терен  

1. Спроведува хигиенско-
епидемиолошка подготовка на 
лаборант 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 рацете 

Подготовува прибор и 
простор  за работа  во 
медицинска 
лабораторија 

1. Спроведува мерки за спречување 
на појава и ширење на  инфекција, 
и неопходни методи на 
стерилизација  

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

3. Требува потребен медицински 
материјал и средства за 
реализирање на индивидуална 
работна задача 

4. Подготвува лабораторија, 
потребни раствори и реагенси за 
сопствената работа 

3 Оперативни 
активности 

Подготвува 
пациент/клиент за 
дијагностички 
манипулации 

 

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

2. Администрира прием на пациент 
/клиент (работен налог, упат) 

3. Запознава пациент/клиент со 
процедура/постапка  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Подготовува 
лабораториски садови и 
хранителни подлоги  за 
манипулации 

1. Подготвува  и стерилизира 
лабораториски садови за работа 

2. Ракува со автоклав и сув 
стерилизатор 

3. Изготвува хранливи подлоги 
(цврсти, течни) и ги стерилизира 

Изведува манипулации 
поврзани испитување 
на безбедност на вода 

1. Уредно и прецизно зема, 
одбележува, пренесува и чува 
примероци на  вода; 

2. Спроведува физичко-хемиска, 
микробиолошка (бактериолошка, 
вирусолошка, биолошка), 
радиолошка метода за 
лабораториска анализа на 
различни видови на вода: 
• хигиенско-санитарна состојба 

при снабдување со безбедна 
вода за пиење 

• безбедност на природните 
минерални води, 

• хигиенски квалитет на 
површинските води што се 
користат за капење и 
рекреација  

• отпадните води 
3. Реализира физичка анализа на 

вода (температура, мирис, вкус, 
точка на мрзнење, боја, PH, 
вкупно сува материја во вода, 
суспендирана и дестилативна 
материја во вода) 

4. Спроведува хемиска анализа 
(кислород, потрошувачка на 
калиум перманганат, БПК 5, 
амонијак, нитрат, нитрит, хлорид, 
сулфат, хлор) 

5. Утврдува тврдост на водата 
(вкупна, 
карбонатна,некарбонатна,  
калциева, магнезиева) и  

6. Испитува алкалитет и присуство 
на тешки метали. 

7. Бактериолошки контролира/ 
испитува вода за присуство на 
колиформни бактерии, одредува 
број на бактерии на агар 

8. Изведува теренска контрола на 
водоводен објект 

9. Изработува основна анализа на 
вода (мала санитарна анализа на 
вода). 

10.  Толкува резултати од 
лабораториски анализи на вода, 

  Изведува манипулации 
поврзани испитување 
на на почва 

1. Правилно зема примерок од почва 
за лабораториски иследувања 

2. Испитува состав на почва 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Применува соодветни методи за 
утврдување хемиско и биолошко 
загадување;   

Изведува манипулации 
поврзани испитување 
на безбедност на храна 

1. Уредно и прецизно зема, 
одбележува, пренесува и чува 
примероци на  храна и пијалаци 
(млеко, млечни производи, вода) 

2. Применува лабораториски  
методи за испитување на  
физички и хемиски својства на:  
• млеко (органолептички 

својства, густина, точки на 
вриење и мрзнење, 
титрациона киселост, ПХ, 
млечни масти), 

• млечни производи путер 
(процент и количина на вода). 

• Сирења (процент на вода, 
белковини, масти) 

• Млеко во прав 
(реконструкција, 
растворливост, процент на 
вода, млечни масти). 

• Месо и месни преработки 
(вода, нитрити, NaCl, 
пестициди - органофосфорни 
и хлорирани, тешки метали) 

• Масти и масла 
(сапонификација, рефракција, 
степен на киселост, јоден и 
пероксиден број) 

• Житарки - брашна (пепел, 
киселост). леб (вода, NaCl, 
печиво). 

• Сокови (сува супстанција - 
одредување на сушење и 
рефрактометар) 

• Конзервирана храна (вид на  
сок и плод, херметичност) 

• Зачини (вештачки бои, пепел, 
процент на активна 
суспстанца, етерични масла) 

• Алкохолни пијалаци (процент 
на алкохол, екстракт, метил 
алкохол) 

• Супи (масти, NaCl) 
• Чоколада (какао, масти, 

шеќер) 
3. Подготвува правилно примерок за 

микробиолошко испитување  на 
храна (стерилно отворање, 
мерење, хомогенизација) 

4. Насадува подготвени примероци 
5. Зема брисеви од работни 

површини и прибор за јадење; 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Одредува вкупен број на бактерии 
и ги идентификува: Salmonella 
видови, Staphylococcus aureus, 
вкупниот број на ентеробактерии 
и сулфито-редуцирачки Chlostridia 
во рабови на работни површини и 
прибор за јадење. 

7. Испитува присаство на 
антибиотици во мед, месо и 
сладолед. 

  Изведува манипулации 
поврзани испитување 
на безбедност на 
воздух и атмосферски 
талог 

1. Уредно и прецизно зема, 
одбележува, пренесува и чува 
примероци на  воздух и 
атмосферски талог; 

2. Избира и спроведува  соодветни 
методи за испитувања на 
различни видови воздух и 
атмосферски талог;  

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 апарати 
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. Одредува аналитички параметри 
во крвниот серум и плазма 
(гликоза, креатинин, билирубин, 
уреа, холестерол, триглицериди, 
ензими и други) 

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

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

11. Одредува PH, бикарбонат и 
гасови во крв 

12. Испитува концентрација на 
хормони и тумор маркери во 
серум, крв и урина 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Изведува манипулации 
во микробиолошка, 
паразитолошка, 
миколошка и 
вирусолошка 
лабораторија 
 

1. Прима материјал за анализа и 
соодветно го обележува со 
баркод.Засадува уредно 
обележан материјал на соодветни 
подлоги и го инкубира 

2. Подготвува директни препарати, 
ги фиксира, суши и бои по налог 
од лекар-микробиолог 

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

4. Конзервира и чува биолошки 
материјал 

5. Изработува трајни препарати 
6. Приготвува натурален препарат 

при сомневање за габично 
заболување (коса, нокти, кожа) 

7. Изведува тест герминација 
и  тест за производство на 
хламидоспора 

8. Изработува серолошки тестови 
9. Прима и подготвува материјали за 

паразитолошка обработка, 
хемокултури и соодветно ги 
обележува 

10. Подготвува материјал за 
имунофлуоресценција 

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

12. Култивира биолошки материјал на 
нутритивни подлоги 

13. Изведува антибиограм и 
антимикограм 

14. Подготвува нативни и обоени 
препарати 

15. Спорведува комерцијални тестови 
16. Обработува крв за вирусни и 

серолошки анализи 
17. Чува примероци во согласност со 

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

 

1. Правилно зема примерок од 
биолошки материјал и го испраќа 
за анализа   

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

3. Зема брис од грло, нос, око, уво, 
рана 

4. Зема материјал за миколошки 
преглед (влакна, нокти, 
струготини од кожа) 

5. Спроведува постапки пред и по 
земањето примероци со 
почитување на условите на 
асепса и антисепса 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Спроведува 
дезинфекција, 
дератизација и 
дезинсекција 

1. Применува современи методи и 
средства за дезинфекција: 
•  Физички методи (механички 

третман, топлина, пареа, 
светлина, X-зраци и гама-
зраци, ултразвук). 

• Хемиски методи (хемиски 
дезинфициенси -киселини, 
бази, сапуни, оксиданти, 
халогени, соли на тешки 
метали), органски соединенија 
(алифатски и ароматски ред) 
гасови. 

2. Проверува  дезинфекција 
(физички, хемиски, биолошки). 

3. Реализира болничка 
дезинфекција (во тек на болеста), 
дезинфекција на секрети, 
предмети и возила, и финалната 
дезинфекција (ѕидови, подови, 
предмети и воздухот). 

4. Спроведува профилактичка 
дезинфекција (индустриска, 
храна, млеко, кујна, угостителски 
и други објекти). 

5. Користи механички, физички и 
биолошки агенси за сузбивање и 
искоренување на инсекти; 

6. Применува биолошки, механички 
и хемиски методи за сузбивање 
на глодачи; 

Користи  основна 
лабораториска  
апаратура на работното 
место 
 

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

2. Соодветно одржува, калибрира и 
чува основни апарати;  

3. Одржува хигиена на апарати 
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,респиратор) 

3. Правилно постапува со биолошки 
отпад 

Организира  и  
учествува во 
здравствена едукација 
 

1. Избира методи  и  организира 
здравствена едукација за 
подобрување, чување, 
унапредување и заштита на 
здравјето  

2. Развива хуман  и позитивен став 
кон здравјето 



8 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Дезинфицира и 
стерилизира 
инструменти и 
материјали 

1. Одржува и контролира хигиена  во 
лабораторија, алармира при 
појава на  проблем. 

2. Требува, складира и употребува 
соодветни      дезинфекциони 
средства 

3. Припрема и стерилизира 
инструменти и материјали 

4. Правилно транспортира и чува  
стерилен материјал и       
инструменти 

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

1. Подготвува  апаратура, 
инструменти и реагенси за 
употреба 

2. Спроведува одредени 
манипулациии со медицински 
инструменти и реагенси   

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

4 Комерцијални 
активности 

/ / 

5 Административни 
активности 

Пополнува и води  
 работна документација 

1. Уредно и прецизно води и  
пополнува пропишана 
административна документација 
во текот на работата, користејќи 
ИТ 

2. Почитува правила за правилна 
идентификација на примерок 

3. Води лабораториски дневник 
4. Издава санитарна книшка 
5. Изготвува  статистичи 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. Ги почитува и применува 
кодексите за здравствена етика 

2. Пристапува навремено, совесено 
и одговорно кон клиентите  

3. Гиконтролира и оценува 
резултатите на сопствената 
работа 

Работи професионално 
и се стреми кон личен 
професионален развој 

1. Придонесува кон сопствениот 
план за развој  преку развивање 
на  сопствените вештини и 
знаења; 

2. Работи во рамки на јасни и 
безбедни професионални граници 
и поседува способност за 
партнерство со цел да се поддржи 
поединецот  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7 Одржување и 
поправање на 
опрема 

Тековно ги одржува 
апаратите и 
инструментите 

1. Познава и одржува  апаратура  
според упатството на     
производителот 

2. Контролира исправност и 
детектира дефекти на апаратите; 

3. Заменува  постојни резервни 
делови од комплетот 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 

Комуникација Остварува 
комуникација со 
пациент, семејство и 
членови на здравствен 
тим во согласност со 
основните начела на 
деловната култура и 
здравствената етика 
 

1. Применува принципи на 
здравствена етика  за 
безбедноста и доверливоста на 
информациите за 
клиентот/пациентот 

2. Комуницира со пациентот  во 
текот на манипулациите заради 
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 
деловна комуникација со 
здравствениот тим 

5. Пополнува прецизно и концизно 
медицинска документација и 
евиденција  

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. Соодветно постапува со 
медицински материјали и  
апарати  

2. Правилно отстранува медицински  
и биолошки отпад 

3. Одржува хигиена и ред на 
сопственото работно место 

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

5. Укажува прва помош при труење 
со инсектициди и пестициди. 

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 согледува важноста на планирањето и организирањето на работата, работните 

прописи и стандарди; 
• Ја објаснува поврзаноста на  детална подготовка на условите за работа, работната 

опрема и апаратурата со професионалната реализација на работните задачи; 
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• Ги опишува системот на организација на здравствената заштита и клучната улога на 
санитарниот лаборант како член на здравствен тим; 

• Класифицира принципи на работа во различни лаборатории и на терен, и објаснува 
разлики; 

• Опишува лабораторија, опрема, лабораториски прибор, инструменти, хемикалии и 
потрошен материјал, посочува нивни карактеристики и употреба; 

• Објаснува микробиолошки препарати, култури, биохемиски серии;  
• Поврзува постапки при избирање и земање  со методи на обработка на материјалот; 
• Ги познава законските норми за диспозиција на употребен билошки материјал; 
• Објаснува постапки за  одржување на лабораториски прибор, инструменти, апарати и 

работно место; 
• Именува значајни биохемиски сооединенија според форма и име; 
• Ги објаснува функцијата и улогата на биосоединенијата во одржувањето на 

интегритетот на здрав организам; 
• Класифицира основни еколошки поими, заразни и незаразни болести и можност за 

превенција; 
• Опишува правилна постапка за земање, испраќање, анализа и толкување на резултати 

за вода, храна, почва, воздух и пијалаци; 
• Објаснува теренска контрола на водоводни објекти; 
• Опишува принципи на хемиски анализи, законитости на хемиски реакции, аналитички 

постапки во тестовите на вода, храна и примероци за микробиолошка анализа, како и 
подготовка на раствори за  дезинфекција, контрола на штетници и глодари. 

• Објаснува карактеристики на биолошки материјал и посочува разлики кај физиолошки 
и патолошки состојби; 

• Опишува  начини на хемиски испитувања и го објаснува нивното значење во 
дијагностиката; 

• Корелира  состав, својства и соодветен метод на анализа на дадена проба. 
• Опишува карактеристики на одделни заболувања; 
• Познава разни видови микроорганизми и нивната морфологија и патогени, 

морфолошки, културелни и биохемиски својстава;  
• Редоследно 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;  

• Категоризира видови микроорганизми и набројува медицински значајни 
миркоорганизми; 

• Идентификува патогени вируси, паразити, протозои, хелминти и габи; 
• Објаснува бактериолошки, серолошки, миколошки, хематолошки, паразитолошки, 

вирусолошки и трасфузиолошки методи за обработка на материјал. 
• Набројува карактеристики на антисепса, асепса, стерилизација и дезинфекција, нивни 

видови, употреба и позитивни и негативни страни; 
• Редоследно и прецизно опишува постапки при труење со храна, вода, отрови и 

пестициди; 
 

Вештини за занимањето: 
 
• Планира и организира работа во медицинска лабораторија и на терен во системот на 

здравствена заштита 
• Координира сопствени активности со тимот и клиентот/пациентот  
• Почитува и применува стандарди за работа во лабораторија и на терен; 
• Применува основни принципи на однесување во соодветна лабораторија и на терен; 
• Подготвува и реализира постапки со основни медицински инструменти, опрема, 

прибор, апаратура  и простор за реализација на лабораториска  и теренска работа;  
• Спроведува лабораториска култура, одржува лична хигина и хигиена на раце, како и 

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

• Спроведува неопходни методи на стерилизација, дезинфекција, дератизација и 
дезинсекција;  

• Спроведува физичко-хемиски, аналитички и микробиолошки постапки за испитување 
на вода, храна, почва, воздух; 

• Подготовува  раствори за  дезинфекција, контрола на штетници и глодари. 
• Следи и толкува резултати од лабораториски анализи  за исправност на вода за 

пиење, природни минерални води, води за капење и рекреација и отпадни води преку 
теренска контрола на водите. 

• Правилно зема и испраќа примерок од биолошки материјал за анализа по налог; 
• Врши прием и обработува претходно земен материјал за анализа и соодветно го 

обележува со баркод. 
• Обработува биолошки материјал под надзор на специјалисти од соодветен профил во: 

хематолошка, микробиолошка, миколошка, паразитолошка, вирусолошка, биохемиска 
и трасфузиолошка лабораторија; 

• Бележи, толкува и анализира добиени резултати со референтни резултати и 
образложува постоење на патолошки процес или опасност по здравјето; 

• Подготвува раствори и прецизно, постапно и точно пресметува со  различни 
потребни математички операции; 

• Применува постапки за добивање чисти супстанции и постапки на дезинфекција и 
стерилизација; 

• Обезбедува прва медицинска помош за 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 здравствена едукација;  
• Требува, складира и соодветно употребува дезинфекциони средства   
• Води и пополнува уредно и прецизно пропишана административна документација во 

целиот процес на работа, користејќи ИТ 
• Работи професионално и покажува развој на сопствените вештини и знаење 
• Познава, одржува, калибрира апаратура што ја користи во здравствената заштита; 
• Комуницира со клиент/пациент, семејство и членови на здравствениот тим во 

согласност со основните начела на деловната култура и здравствената етика; 
• Селектира и соодветно отстранува медицински и немедицински отпад; 
• Применува заштитна опрема за заштита на здравјето и безбедноста при работа; 
• Постапува согласно со законските норми за диспозиција на употребен билошки 

материјал; 
• Покажува умешност и прецизност при изведување на лабораториски анализи; 
• 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 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 
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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 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. 
 



13 
 

 
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.08-7765/16 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


