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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

    Медицинска сестра 

 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

   (IV)  Сложена работа 

 
 
3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ                                                              

-  организира и планира работа во примарна,  секундарна и терциерна здравствена установа 

-  администрира, евидентира и обработува податоци (информатичка писменост) 

- остварува комуникација со болен, членови на неговото семејство, како и членови на  

  здравствениот тим  со почитување на принципите на деловна култура; 

-  подготвува  услови за работата на работно место  

-  користи  основна опрема на работното место 

-  користи средства  за лична заштита и заштита на пациентите 

-  организира  и  учествува во здравствена едукација 

-  спроведува тријажа на пациенти во здравствена установа 

-  дезинфицира и стерилизира инструменти и материјали 

-  познава и правилно ракува со основни медицински инструменти и завоен материјал 

-  проценува , открива, евидентира и следи промени од областа на здравствената состојба и  

   спроведува здравствена заштита 

-  планира, организира, спроведува и контролира исхрана на болни 

-  аплицира крв, крвни деривати и медикаменти (супкутано, интрадермално, интрамускулно,  

   интравенски и перорално) по налог на лекар 

-  учествува во процесот на спроведување на континуирана вакцинација по налог 

-  зема биолошки материјал (крв и излачевини) за дијагностика по налог 

-  складира и испорачува лекови, крв, крвни деривати и вакцини на работно место 

-  спроведува општа нега на пациент (лична хигиена, превенција од декубитус, одржување на    

   постела на неподвижен болен, облекување на неподвижен болен, нега при повраќање и   

   асистенција при обавување на физиолошки потреби) 

-  спроведува специјална нега на пациент (учествува во координирани активности со други  

   здравствени работници при различни медицински процедури од областа на интернистички,  

   хируршки, гинеколошко - акушерски, инфективни, педијатриски, неуропсихијатриски    

   болести). 

-  обезбедува  навремена и целисходна здравствена услуга  

            -  заштитува работна и поширока околина од негативното влијание на материјалите и  

               работните средства 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Организира и планира работа во 

примарна,секундарна и 

терциерна здравствена 

установа 

- Применува стандарди за работа во соодветната 
установа  

- познава улога на медицинската сестра  во установата 
- познава процес  на работа во здравствена заштита  и 

активно учествува 

Подготовка на 
работно место 

Подготвува  услови за работата 
на работно место 

- Чисти работни површини 
- припрема терапија, материјал и инструменти 

Оперативни 
работи 

Користи  основна опрема на 

работното место 

 

- Познава намена и користи основни апарати во 
согласност на препораките на производителот 

- соодветно ги одржува и чува основните апарати на 
работното место 

 Користи средства  за лична 

заштита и заштита на 

пациентите 

 

- Применува принципи на асепса и антисепса со цел 
спречување на ширење на инфекции во работната 
околина и пошироко 

- подготвува и користи средства за лична заштита од 
инфекции 

 Организира  и  учествува во 

здравствена едукација 

 

- Избира методи  и средства за здравствена едукација 
- организира здравствено просветување за подобрување 

на хигиенски навики, исхрана и нега 
- спроведува едукација за чување, унапредување и 

заштита на здравјето 
- развива хуман  и позитивен став кон здравјето 

 Спроведува тријажа на 

пациенти во здравствена 

установа 

- Запознава и подготвува пациент со тераписка и 
дијагностичка метода 

- упатува за прием, испис и транспорт за одредени 
дијагностички и тераписки процедури 

 Дезинфицира и стерилизира 
инструменти и материјали  

-    Требува, складира и употребува соодветни  
    дезинфекциони средства  

-     припрема преврзочен и друг материјал за стерилизација  
-     стерилизира инструменти и материјали 
-     правилно транспортира и чува  стерилен материјал и 
      инструменти 
-     контролира стерилизација 

 Познава и правилно ракува со 

основни медицински 

инструменти и завоен материјал 

-    Подготвува медицински инструменти и завоен  
     материјал  за употреба  
- познава главни карактеристики на медицински  
      инструменти и завоен материјал   
- спроведува одредени манипулациии со медицински 

инструменти и завоен материјал  

   Складира и испорачува лекови, 

крв, крвни деривати и вакцини 

на работно место 

-    Складира  потрошен материјал и лекови 
-    складира крв, крвни деривати и вакцини 
-    проверува исправност на лекови, крв и крвни деривати 
-    познава прописи за складирање на материјалите 

 Проценува, открива, евидентира 

и следи промени во здравствена 

состојба и спроведува 

здравствена заштита 

-    Набљудува  и забележува промени во  надворешен  
     изглед на пациент и положба која ја зазема во леглото 
-    мери и бележи  витални знаци 
-    евидентира промени во здравствената состојба 
-    превзема соодветни мерки за подобрување на        
     здравствената состојба во зависност од промените 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

 Планира, организира, 

спроведува и контролира 

исхрана на болни 

 

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

- познава начини на припрема на одредени типови на 
диети 

- употребува посебни техники на хранење (преку уста на  
неподвижен болен, назогастрична сонда, парентерална 
исхрана со посебни формули) 

 Аплицира крв, крвни деривати и 

медикаменти     (супкутано, 

интрадермално, интрамускулно, 

интравенски и перорално) по 

налог на лекар 

 

- Правилно припрема материјал според типот на 
апликацијата на лекот 

- познава техники на апликација  
- почитува принцип на точност, навременост и адекватност 

на дозата според препораки на лекар 
- психички и физички го запознава пациентот со 

апликацијата 
- аплицира крв, крвни деривати и медикаменти 
- евидентира дадена терапија 
- препознава несакани дејства на лековите 
- познава принципи и примена на анти-шок терапија по 

налог на лекар 

 Учествува во процесот на 

спроведување на континуирана 

вакцинација по налог 

- Планира вакцинација согласно законските норми 
- правилно чува, подготвува и аплицира вакцина 
- евидентира и регистира апликација на вакцина 
- препознава компликациии и реакции на преосетливост и 

го известува  лекарот 

 Зема биолошки материјал (крв и 

излачевини) за дијагностика по 

налог 

 

- Следи, регистрира и евидентира  елиминирање на 
излачевини 

- разликува нормални од патолошки излачевини 
- правилно зема и испраќа примерок од крв и излачевини 

за анализа 
- спроведува постапки пред и по земање на примероци со 

почитување на услови на асепса и антисепса 

 Спроведува општа нега на 

пациент (лична хигиена, 

превенција од декубитус, 

одржување на постела на 

неподвижен болен, облекување 

на неподвижен болен, нега при 

повраќање и асистенција при 

обавување на физиолошки 

потреби) 

- Одржува болничка постела 
- организира спроведување на лична хигиена на подвижни 

и неподвижни болни 
- припрема материјал и спроведува постапки за 

превенција на декубитус 
- спроведува облекување на  неподвижни болни 
- асистира при извршување на физиолошките потреби кај 

неподвижни болни ( клизма, катетер) 

 Спроведува специјална нега на 

пациент (учествува во 

координирани активности со 

други здравствени работници 

при различни медицински 

процедури од областа на 

интернистички, хируршки, 

гинеколошко - акушерски,  

- Пружа соодветна нега на паценти со различни 
заболувања на внатрешни органи, заразни, хируршки, 
педијатриски, гинеколошко акушерски и 
невропсихијатриски болести 

- присуствува на лекарска визита 
- спроведува терапија по налог на лекар при заболувања 

на внатрешни органи, заразни, хируршки, педијатриски, 
гинеколошко акушерски и невропсихијатриски болести 

- учествува во координирани активности како дел од тим  
при различни медицински процедури 

- спроведува итна помош  и терапија при ургентни состојби 
кај овие болни по налог на лекар 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

инфективни, педијатриски, 

невропсихијатриски болести). 

 
 

Комерцијални 
работи 

/ / 

Административ
на работа 

Администрира, евидентира и 

обработува податоци 

(информатичка писменост) 

- Води амбулантски дневник  
- пополнува медицинската документација и евиденција 
- бележи битни информации за пациентот и ги евидентира 
- подготвува извештаи  
- познава и користи ИТ  при  евиденција  
- води документација за  складиран  потрошен материјал и 

лекови 

Обезбедување 
квалитет 

Обезбедува  навремена и 

целисходна здравствена услуга  

- Навремен,  совесен и одговорен пристап кон пациент 
- проактивно учество во здравствен тим 
- економична, постапна и успешна манипулација 

Одржување и 
поправка 

/ / 

Комуникација Остварува комуникација со 

болен, членови на неговото 

семејство, како и членови на 

здравствениот тим  со 

почитување на принципите на 

деловна култура 

- Соработува со пациентот и/или неговото семејство 
- комуницира со медицинскиот тим 
- применува принципи на деловна култура  во 

комуникација со пациент и семејство 
 

Заштита на 
работната и на 
животната 
средина 

Заштитува работна и поширока 

околина од негативното 

влијание на материјалите и 

работните средства 

- Соодветно постапува со употребени инструменти и 
завоен материјал 

- правилно отстранува употребени средства за лична 
заштита од инфекции 

- отстранува медицински  и биолошки отпад 

 

 

5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: Март 2010 година  
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУКА - СКОПЈЕ 
 
 
5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 
1.д-р спец Лидушка Василеска, раководител, Центар за стручно образование и  

    обука - Скопје.  

2.  д-р Соња Славковиќ , СМУГС„ Д-р Панче Караѓозов“– Скопје 

3. д-р спец. педијатар Соња Петровска, Институт за белодробни заболувања кај   

    деца, Козле – Скопје 
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5.4. Координатори на активностите: 
 

1. проф. д-р Ласте Спасовски, советник,  Центар за стручно образование и обука 
2. проф. д-р Цветко Смилевски, Педагошки факултет, Битола 

 
  
 
6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 

 
Стандардот на занимање Медицинска сестра  го донесе Министерството за труд и 

социјална политика со решение бр. 08-4720/34 од 11.05.2015 година. 

 
 

 
 

 
 


