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Стандард на занимање  
 
Назив на СЗ Орален хигиеничар 
Код на СЗ 0610.52.01 
Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

 

V ( петто) 

Опис на 
занимањето 

Оралниот хигиеничар  ја планира и организира работа на сестринска 
служба во стоматолошка ординација, комуницира со соработниците, 
стручните служби, пациентите, применува принципи на здравствена 
етика и меѓународно прифатени кодекси на однесување во 
здравствената дејност, Подготвува услови за работа во стоматолошката 
ординација, користи соодветна опрема на работното место, средства за 
лична заштита и за заштита на пациентите. Применува базични 
познавања за микробиолошки агенси и основни принципи и начела за 
асептична работа, дезинфекција и стерилизација. 
Оралниот хигиеничар реализира задачи во доменот на стоматолошката 
сестринска пракса (подготвува и аплицира соодветни материјали, 
инструменти и апарати за различни дијагностички и терапевтски 
процедури). Асистира и учествува во спроведување на процедури за 
одредени испитувања (биохемиски, цитолошки, патолошки, 
алерголошки, микробиолошки) и извршува должности, како што се 
водење на медицинска документација и евиденција и обработува 
податоци 
 Асистира при тераписки процедури и дијагностика во различни домени 
на стоматологијата и асистира и активно учествува во справувањето со 
ургентни состојби во стоматологијата. 
Оралниот хигиеничар самостојно спроведува процедури за правилно 
одржување на орална хигиена, чување и унапредување на оралното 
здравје 
Дејствува во рамките на должностите делегирани од страна на 
стоматологот и под негов надзор. Има навремен, совесен и одговорен 
пристап кон пациентите и работи во рамките на насоките за 
доверливост. Секогаш дејствува во рамките на надлежностите, следејќи 
ги релевантните стандарди и важечките протоколи. Остварува 
континуирана едукација со цел да ги подобри своите знаења и да прави 
ревизија на својот начин на работа. Ја заштитува животната средина од 
негативните влијанија на искористените материјалите и средствата за 
работа.  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности  

Планира и 
организира посети на 
пациенти во 
стоматолошка 
ординација, ги 
координира со 
активностите на 
стоматологот, 
членови 
стоматолошкиот тим 
и други чинители во 
системот на 
здравствена заштита 

1. Планира и подготвува одделни фази, 
процедури и постапки во 
секојдневната стоматолошка практика 

2. Употребува компјутерски технологии 
во ажурирање и водење на 
медицинската документација и при 
изведување на дијагностички 
процедури (Rtg, интраорални камери, 
мултимедиа) 

3. Закажува и потврдува термини за 
дијагностички или тераписки фази на 
работа 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува услови за 
работа во општа и 
специјалистичка 
стоматолошка 
ординација  
 

1. Позиционира статички и динамички 
инструменти и делови од Унит-
апаратот 

2. Подготвува и чисти работни површини 
3. Подготвува инструменти за преглед, 

основни материјали и медикаменти на 
работно место 

4. Подредува и селектира инструменти 
за различни стоматолошки процедури 
и интервенции 

5. Подготвува соодветна апаратура, 
инструментариум, материјали и 
медикаменти за стоматолшки 
интервенции кои самостојно ги 
изведува на пациентот 

3. Оперативни 
активности 

Користи  основна 
опрема во 
стоматолошка 
ординација 

1. Ракува со стоматолошка столица, 
Унит-апарат, светло, статички и 
ротирачки инструменти 

2. Ракува и асистира при работа со 
интраорална камера и мултимедиа 

3. Администрира податоци користејќи 
софтверски компјутерски програми 

4. Одржува и чува апаратура и 
инструментариум, применувајќи ги 
препораките на производителот 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Употребува средства 
за лична заштита и 
заштита на  
пациентите од 
биолошки, хемиски и 
други агенси 

1. Подготвува и употребува заштитни 
средства за еднократна употреба-
компреси, маски, ракавици, чаши, 
аспиратори и др. 

2. Дезинфицира, мие, чисти и 
стерилизира инструменти во сув 
стерилизатор и автоклав 

3. Правилно ракува со стерилен прибор, 
инструментариум и материјали 

4. Дезинфицира подови и други 
површини во стоматолошката 
ординација или во орално-хирушка 
сала 

5. Стерилизира простории со УВ-
зрачење 

6. Применува стандарди за правилна 
диспозиција на биолошки отпад 

7. Уредно води и ажурира протоколи и 
документи за хигиенска диспозиција 
на биолошки отпад 

  Користи основни 
познавања од 
медицинска 
психологија при 
работата со 
пациентите во 
секојдневната 
стоматолошка 
практика 
 

1. Идентификува извори на стрес   
2. Дава предлози за справување со 

стрес 
3. Разликува органска и психогена болка 
4. Анализира психолошки аспекти на 

тераписки стоматолошки процедури 
кај пациентите(возрасни и деца) 

5. Идентификува психолошки типови на 
пациенти 

  Асистира и учествува 
во справување со 
ургентните состојби 
во стоматологијата-
синкопа, колапс, 
шокова 
состојба,епилептичен 
напад, аспирирање 
на туѓо тело и др. 

1. Активно учествува во справување со 
ургентни и витално загрозувачки 
состојби во стоматолошка ординација 

2. Поставува пациент во соодветна 
положба за ургентна состојба-
синкопа, колапс, епилептивен напад, 
хистеричен напад, анафилактичен 
шок и др. 

3. Асистира со потребни медикаменти и 
инструменти во справување со 
ургентни состојби-синкопа, колапс, 
епилептивен напад, хистеричен 
напад, анафилактичен шок и др. 

4. Мери и регистрира витални знаци кај 
пациент 

5. Помага и учествува во примена на 
различни методи на вештачко 
дишење и масажа на срце 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Извршува работни 
задачи и асистира со 
соодветни 
материјали, 
инструменти, 
апарати и помошен 
прибор при 
изведување на 
дијагностички и 
тераписки процедури 
од денталната 
патологија 

1. Користи современ начини на 
одбележување на забите при водење 
и ажурирање на медицинската 
документација-дуален систем за 
одбележување на забите 

2. Учествува обезбедување на суво 
работно поле 

3. Помага во спроведување на различни 
видови анестезија и обезбедување на 
аналгезија 

4. Подготвува прибор и асистира при 
испитување на виталитет на заби и 
одонтометрија 

5. Подготвува инструментариум, прибор 
и помага во терапијата на кариозни 
лезии 

6. Подготвува материјали, инструменти, 
медикаменти и асистира при 
изведување на ендодонтски третман 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Асистира при 
интервенциите во 
детскта 
стоматологија  и 
самостојно изведува 
поедини 
дијагностички и 
тераписки постапки 
во превентивната 
стоматологија 

1. Препознава, проценува и  постапува 
со различни психолошки типови на 
деца-пациенти 

2. Помага и учествува во стоматолошки 
преглед на деца и земање на 
анамнеза  

3. Пополнува соодветни протоколи и 
подготвува материјали инструменти 
за  анестезија во детска возраст 

4. Помага и учествува во спроведување 
на дијагностички и тераписки 
процедури на кариес кај млечни и 
млади трајни заби, заболувања на 
пулпата и пародонталните ткива во 
детска возраст 

5. Подготвува материјали за 
реставрација на заби во детска 
возраст 

6. Самостојно спроведува едукација на 
деца за правилно одржување на 
орална хигиена и унапредување на 
оралното здравје 

7. Самостојно изведува егзогена 
апликација на флуоридни препарати-
егзогена флуоризација 

8. Информира пациенти и дава 
напатствија за ендогена примена на 
флуоридни препарати за време на 
бременост, лактација и рано детство 

9. Детектира почетни кариозни промени 
и лезии во детска возраст 

10. Самостојно залева фисури 
11. Асистира и учествува во дијагноза и 

терапија на заболувања, повреди и 
алергиски манифестации на меките 
ткива во усната празнина на деца 

12. Подготвува инструменти за орално-
хирушки интервенции во детска 
возраст и асистира во текот на истите 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Подготвува и 
прилагодува работно 
место и асистира при 
дијагностика, 
конзервативна и 
хирушка терапија на 
заболувања на 
пародонциум 

1. Подготвува работно место и 
соодветен инструментариум за 
дијагноза на пародонтална болест 

2. Асистира и учествува во 
спроведување на конзервативен 
третман на пародонтална болест 

3. Подготвува и додава инструменти, 
материјали и медикаменти при 
хирушки третман на пародонтална 
болест 

4. Селектира и подготвува ротирачки 
инструменти и материјали за 
дијагноза и терапија на трауматска 
оклузија 

  Активно учествува во 
спроведување на 
превентивни 
програми на 
пациенти и широка 
популација, при 
промоција на орално 
здравје, негово 
чување и 
унапредување  

1. Води медицинска документација за 
орална хигиена кај пациенти 

2. Идентификува локални етиолошки 
фактори за настанување на гингивити 
и пародонтопатии 

3. Нотира индекси на орална хигиена 
4. Самостојно отстранува меки, тврди 

забни наслаги и пигментации 
5. Оспособува пациенти за правилно 

одржување на орална хигиена во 
домашни услови 

6. Оспособува пациенти со ортодонтски 
и протетски помагала за правилно 
одржување на орална хигиена 

  Учествува и помага 
во спроведување на 
дијагностички и 
тераписки процедури 
во област на орална 
патологија 

1. Помага  при изведување на клинички 
и лабораториски тестови за  
дијагностика на заболувањата на 
меките ткива од усната празнина 

2. Самостојно изведува постапка за 
земање на брис за микотична анализа 

3. Самостојно изведува постапка за 
земање струготини од протетски 
помагала или пломби за алерголошки 
испитувања 

4. Асистира при дијагностика на 
фокални жаришта 

  Самостојно изведува 
и асистира при 
различни физикални 
методи на терапија 
во стоматологијата 

1. Подготвува работно место за примена 
на различни видови физикална 
терапија 

2. Изведува самостојно дијагностички и 
тераписки физикални методи и 
процедури-јонофореза, 
електрофореза, електрокоагулација, 
дијатермија, ласер-терапија и др. 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Асистира и 
подредува 
инструменти, 
материјали и 
медикаменти за 
орално-хирушки 
процедури 

1. Сортира клешти и полуги, материјали, 
медикаменти и помошен прибор за 
екстракција на заби 

2. Подготвува инструментариум, 
материјали и медикаменти за 
терапија на апсцеси и флегмони 

3. Подготвува инструментариум, 
материјали и медикаменти и асистира 
при апикотомии 

4. Подготвува и додава инструменти, 
материјали и медикаменти при 
претпротетски хирушки интервенции 

5. Обезбедува примена на принципи на 
асептична работа при орално-
хирушки интервенции 

6. Асистира при орално-хирушки 
интервенции 

  Учествува и помага  
во стомато-протетски 
интервенции во 
забна амбуланта 

1. Подготвува работно место за 
протетски тераписки процедури 

2. Класифицира и подредува фабрички 
стандардни лажици за отпечатување 
и индивидуални лажици 

3. Подготвува различни видови 
материјали за отпечатување 

4. Применува различни видови восоци и 
термопластични маси 

5. Подготвува различни видови 
материјали за привремено и 
дефинитивно цементирање 

6. Подготвува материјали и прибор за 
репаратура на фасети 

7. Асистира со материјали, инструменти 
и прибор при различни начини на 
заштита на препарирани заби 

  Учествува и помага  
во ортодонтски 
интервенции во 
забна амбуланта 

1. Подготвува работно место за 
ортодонтски процедури 

2. Избира лажици за отпечатување 
3. Дозира и меша еластични материјали 

за отпечатување 
4. Применува стандардни процедури за 

чување и транспорт на отпечатоци 
5. Асистира и подготвува инструменти, 

медикаменти, материјали и помшни 
средства за клинички фази од 
изработка на мобилни и фиксни 
ортодонтски апарати 

6. Проактивно учествува во мотивација 
и оспособување на пациентите за 
правилно чување на мобилните 
ортодонтски апарати и одржување на 
орална хигиена 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Комерцијални 
активности 

Планира, подготвува 
и реализира понуди 
за одредени видови 
забно-протетски 
помагала и 
ортодонтски апарати 

1. Изработува понуди  
2. Предвидува трошоци 
3. Работи според дефинирани пазарни 

услови 

5. Административни 
активности 

Администрира, 
евидентира и 
обработува податоци 
(информатичка 
писменост) 

1. Пополнува медицинската 
документација и евиденција  

2. Користи ИТ  при  евиденција  
3. Води документација за  складиран  

потрошен материјал  
4. Архивира фотографии, студио модели 

од пациенти со изработени забно-
протетски помагала или ортодонтски 
апарати 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Обезбедува 
навремена и 
целисходна 
здравствена услуга 

1. Навремен,  совесен и одговорен 
пристап кон пациент 

2. Активно учество во стоматолошкиот 
тим 

3. Економична, постапна и успешна 
манипулација 

  Работи 
професионално и се 
стреми кон личен 
професионален 
развој 
 
 

1. Дава придонес кон сопствениот план 
за развој  

2. Работи во партнерство со другите со 
цел да се поддржи поединецот  

3. Работи во рамките на јасните и 
безбедни професионални граници 

4. Применува дополнителните вештини 
што се потребни за компетентно 
изведување на специфична работна 
задача или улога 

7. Одржување и 
поправка (за 
опрема) 

Тековно ги одршува 
апаратите и 
инструментите и 
врши мали (основни) 
поправки  

1.  Се грижи за основната состојба на 
апаратите и инструментариумот во 
стоматолошка ординација 

2. Контролира исправност на компресор, 
Унит апарат стерилизатор и други 
апарати во стоматолошка ординација 

3. Детектира дефекти на апаратите во 
стоматолошка ординација 

8. Комуникација Остварува 
комуникација со 
пациент и членови на 
стоматолошкиот тим 
во согласност со 
организациската 
култура и 
професионалната 
етика 

1. Соработува со пациентот и 
стоматолошкиот тим 

2. Применува принципи на деловна 
култура во комуникација со пациент 

3. Зборува јасно и демонстрира 
позитивна невербална комуникација 
со пациентите, членовите на 
семејството и колегите  

4. Користи соодветни методи на 
комуникација со лицата на кои им 
пружа помош, согласно со нивниот 
јазик, култура, сетилни потреби и 
желби  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Презема чекори за намалување на 
пречките во комуникацијата кои 
произлегуваат од средината 

6. Пишува читко и концизно во 
здравствените картони и извештаите  

7. Се грижи за безбедноста и 
доверливоста на информациите 
согласно со договорениот протокол на 
работа  

8. Пружа здравствена нега со 
внимателен и позитивен пристап 
 

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. Постапува правилно со употребени 
инструменти според утврдени 
медицински протоколи  

2. Отстранува медицински и биолошки 
отпад 

3. Одржува хигиена и ред на 
сопственото работно место 

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

5. Применува мерки за заштита од 
пожар 

6. Применува мерки за заштеда на вода 
и енергенси 

7. Применува мерки за правилна 
диспозиција на остатоци од 
амалгамски пломби 

 
 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 

• Знаење за занимањето: 
 

• Знае важност на правилно планирање и организирањето на работата , соодветно 
на важечки прописи и стандарди 

• Знае важност на координарање на доделена работа со колегите од тимот и 
претпоставените 
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• Знае потреба од детална подготовка на условите за работа и работна опрема и 
инструменти Знае организација на работа во општа и специјалистичка 
стоматолошка   ординација со примена на ергономски стандарди и улога на орален 
хигиеничар во стоматолошка ординација 

• Познава употребна вредност и намена на основните апарати и инструменти во 
стоматолошката ординација-унит апарат, амалгаматор, апарат за светлосна 
полимеризација, автоклав, сув стерилизатор и др. 

• Набројува  и опишува најчести микробиолошки агенси во стоматолошката практика, 
методи и протоколи за дезинфекција и стерилизација на работни простории, 
инструменти, апарати, материјали и помошен прибор 

• Објаснува влијание на когнитивни процеси врз текот на стоматолошкиот третман и 
неговиот исход 

• Идентификува извори на стрес , психолошки типови на пациенти и органска и 
психогена болка  

• Опишува ургентни состојби во стоматологијата и набројува постапки и медикаменти 
кои се употрбуваат во справување со нив 

• Познава начини на одбележување на забите, забни ткива, нивна градба и функција 
• Познава етиологија, патогенеза  и начин на лекување кариес и заболувања на 

забната пулпа  
• Опишува млечни и млади трајни заби, динамика на раст и равој на забите, основни 

карактеристики на заболувања на денталните ткива, пародонциумот и меките ткива 
во детска возрат 

 
• Објаснува начин на подготовка и примена на различни материјали, медикаменти и 

други средства во детската стоматологија 
• Разликува и опишува психолошки типови на деца и видови стоматолошки пристап 

кон нив 
• Разликува и опишува методи за мотивација и оспособување на деца за правилно 

одржување на орална хигиена 
• Диференцира методи за детекција и отстранување дентален плак и меки забни 

наслаги и постапка на залевање фисури 
• Познава улога на флуоридни препарати во превенција на кариес 
• Објаснува и разликува методи за мотивација и едукација на деца за чување и 

унапредување на оралното здравје 
• Објаснува градба и функција на пародонциум, етиологија, клиничка слика и 

терапија на пародонтопатија 
• Знае, класифицира и опишува инструменти, материјали и медикаменти за терапија 

на пародонтална болест 
• Објаснува пародонтални индекси, начини на работа, техники и средства за 

отстранување меки и тврди забни наслаги 
• Опишува основни анатомски, хистолошки и функционални карактеристики на 

орална лигавица, орални манифестации и симптоми на општи и системски 
заболувања,малигни заболувања HIV, вирусни, бактериски и габични заболувања 
во усната празнина и орални лезии предизвикани од физички или хемиски агенси 

• Објаснува индикации и контраиндикации за одделни физикални методи и опишува 
изведба на одделни физикални методи 

• Разликува алтернативни методи за анестезија и аналгезија во стоматологијата, 
набројува видови локални анестезии,  средства за површинска и локална 
анестезија 

• Опишува клешти, полуги и други инструменти за орално-хирушки интервенции и 
начини на асистирање при орално-хирушки интервенции 
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• Знае и набројува различни видови забно-протетички изработки, материјали, 
инструменти и прибор и фази во нивна изработка 

• Знае и набројува мобилни ортодонтски апарати, елементи на фиксни ортодонтски 
апарати, материјали, инструменти, апарати и медикаменти за ортодонтски 
интервенции 

• Објаснува и детектира дефекти на апаратите во стоматолошка ординација 
• Објаснува еко стандарди за заштита на животната средина и одржување на 

безбедна и здрава работна средина 
• Знае мерки за лична заштита од физички, хемиски и биолошки агенси во 

стоматолошка ординација 
 
 

• Вештини за занимањето: 
• Ја планира и организира работата на сестринската служба, води сметка за 

стерилноста на инструментите, материјалите, просториите, примената на 
принципите за асептична работа и диспозиција на биолошки отпад 

• Помага и активно учествува во справување со компликации при изведување на на 
локална инфилтративна анестезија, екстракција на заби, како и при повреди на меки 
ткива при други интервенции во усна празнина 

• Асистира при мерење на витални знаци и  проактивно реагира при давање на 
вештачко дишење, масажа на срце и други начини на реанимација на пациенти при 
ургентни, животозагрозувачки состојби 

• Извршува задачи од доменот на сестринска стоматолошка практика при 
изведување на дијагностички и тераписки процедури од различни стоматолошки 
дисциплини со цел да се чува и унапредува оралното здравје на пациентите 

• Самостојно планира и изведува процедури за елиминација на меки и тврди забни 
наслаги како вовед во терапијата на пародонталната болест, спроведувана од 
доктор-стоматолог 

• Планира и самостојно спроведува физикални дијагностички и тераписки процедури 
од сите стоматолошки дисциплини-електродијагностика, електрофореза, 
електрокоагулација, дијатермија, ласер-терапија, дијагностика на фокализи и др. 

• Планира и самостојно изведува залевање на фисури во детска возраст 
• Планира и спроведува едукација на пациентите во здравствените и воспитно-

образовните институции за правилно одржување на орална хигиена, чување и 
унапредување на оралното здравје 

• Мотивира деца-пациенти за стоматолошки интервенции и самостојно врши 
импрегнација на забалото  со флуор препарати и превенција на кариогените 
заболувања со метод на ендогена флуоризација 

• Рамноправно учествува во работата на стоматолошкиот и медицинскиот тим при 
изведување на микробиолошки, алерголочки, биохемиски, цитолошки, патолошки 
и други испитувања потребни за поставување на точна дијагноза и спроведување 
на прецизна терапија 

• Работи според начелата на медицинска етика, меѓународните кодекси на 
однесување во здравствената дејност, почитувајќи ја хиерахиската поставеност на 
здравствените работници 
 

 
 

 

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, членовите на нивните 
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семејства 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 
здравствената заштита.  

 
• Математички компетенции и основни компетенции во 

областа на науката и технологијата: применува нумеричко 
размислување и знаење кое во објаснување на природата 
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 нега и 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 
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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 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 
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 
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