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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

               Неговател/ка на стари и немоќни лица 
 

     2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

        (III)  Сложена работа 

 
     3 СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ                                                      

 планира, подготвува  и организира работа, самостојно, во тим и под надзор на надлежно 
стручно лице во здравствени и социјални установи и во домашни услови, каде престојуват 
стари и немоќни лица;  

 извршува работи и работни задачи во согласност со етичките норми и методи за 
комуникација со стари и немоќни лица;  

 познава, разбира и применува основни медицински знаења и стекнати вештини за 
базична нега  на стари и немоќни лица;  

 воочува и следи елементарни психофизички промени; 

 користи медицински и ергономски принципи во дневните активности; 

 овозможува психолошка и социјална поддршка на стари и немоќни лица  

 познава, разбира и применува основни знаења за услугата помош и нега во домашни 
услови и поддршка во секојдневните активности на стари и немоќни лица; 

 користи одредени методи и техники за спроведување на лична хигиена и природна 
исхрана на стари и немоќни лица; 

 подготвува материјал и применува техники за местење и менување на постела и 
облека на стари и немоќни лица 

 изведува манипулација при физиолошка потреба  на неподвижни стари лица  и 
применува постапки за правилено користење на садови при истата      

 применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап во 
пружањето на услугата; 

 одржува хигиена и уредност на околината, спречува инфекции (врши дезинфекција и 
стерилизација): 

 се грижи за квалитет и квантитет на извршената работа;  

 се грижи за безбедноста и здравјето при работа и за заштита на околината. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 

работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализирање, 
планирање 
организирање 
на работата 

Планира и  
организира  
сопствена работа  
во соработка со 
тимот  и 
соработниците  

- Познава улога на негувател/ka на стари и немоќни 
лица 

- планира сопствена работа почитувајќи го распоредот 
на работа од претпоставениот (доктор, медицинска 
сестра, социјален работник); 

- самостојно толкува упатства за работа  

- анализира зададена работна задача и извршена 
работа. 

Подготовка на 
работно место 

Прегледува услови  
за работа и 
подготвува 
соодветната 
опрема  

- Проверува состојба на просториите за  престој на 
стари и изнемоштени лица (карактеристики на 
подлога, местоположба, микро клима,  кревет, 
саниртарии  сл.); 

- проверува работа на уреди во домакинството  
потребни за функционирање на стари и 
изнемоштени лица 

- прегледува опрема за сигурност при движење на 
немоќни лица (инвалиудаска количка, кревет и 
помошните уреди) ; 

- припрема  материјали, опрема за припомош, уреди и 
инструменти. 

 
 
Оперативни  
работи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Користи  основна 
опрема на 
работното место 

- Познава намена и користи основни уреди, апарати и 
опрема за припомош во согласност на препораките 
на производителот; 

- соодветно ги одржува и чува уредите и апарати на 
работното место. 

Користи средства  
за лична заштита и 
заштита на 
пациентите 
 

- Носи соодветна работна и заштитна опрема; 
- набавува и употребува соодветни дезинфекциони 

средства 
- познава цел, средства и постапки на дезинфекција 

дезинсекција и стерилизација;  
- врши тековна дезинфекција на просторот и опремата 

со која се служат клиентите, според упатствата 
- разликува постапка со стерилен од постапка со  

нестерилен материјал. 

Обезбедува 
социјална заштита 
и психо-социјална 
поддршка на 
старите лица 
 

- Обезбедува  форми на социјална заштита за старите 
лица; 

- познава установи за социјална заштита за стари 
лица и услуги кои ги нудат; 

- препознава начини на злоупотреба и обезбедува  
соодветна заштита; 

- користи  етички  код при третман на корисниците; 
- воспоставува  дијалог, зборува на прилагоден и  

разбирлив јазик за старите лица;   
- почитува  културна, религиозна и етничка различност 

на корисниците; 
- препознава бариери во комуникација со старото 

лице; 
- поттикнува вклучување на старото лице во 

општествените активности. 
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Препознава 
показатели  за 
здравјето и 
болести и 
спроведува општа 
нега кај стари и 
немоќни лица 
 (лична хигиена, 
одржување на 
постела, облекување 
на неподвижен стари 
и немоќни лица, нега 
при повраќање и 
асистенција при 
обавување на 
физиолошки потреби 
превенција од 
декубитус,) 
 

- Одржува постела и  спроведува лична хигиена  на  
на инконтинентни лица 

-  спроведува постапки за превенција на декубитус кај 
неподвижни стари лица 

- препознава декубитални појави на кожата  и 
известува стручните лица 

- спроведува облекување на  неподвижни стари лица 
- применува основни постапки на помош  при 

повраќање кај старите лица и информира стручни 
лица за зачестените повраќања; 

- асистира при извршување на физиолошките потреби 
кај неподвижни стари лица со претходно припремени 
садови за физиолошка потреба; 

- препознава промени во надворешен изглед кај 
старите и изнемоштени лица (гојазност, анорексија 
дехидрација, промени на кожата и слузниците, 
пореметување на свеста,положба која ја заземаат во 
леглото)  и информира надлежни стручни лица;  

- поседува основни познавања  за интрахоспитални 
инфекции и применува мерки за нивно спречување 
под надзор на  стручно лице. 

- идентификува патолошки промени во излачевини и 
информира надлежни стручни лица; 

- препознава знаци на појава на опстипација и 
дијареја и зачестеност на  елиминации и информира 
надлежни стручни лица; 

- спроведува природна исхрана (чита шема на 
пирамидата на здрава исхран, прави правилен избор 
на храна, почитува дневна потреба  за храна и 
распоредот  на оброци) кај стари и немоќни лица; 

- спроведува перорално хранење на стари и немоќни 
лица; 

- мери крвен притисок, пулс, температура и известува  
надлежни стручни лица за состојбата. 

- препознава основни патолошки промени  поврзани 
со  психичкото здравје кај стари и немоќни лица и  
информира надлежни стручни лица; 

- препознава проблеми поврзани со старост, стрес  и  
       помнење и има проактивен став кон нив; 
-      применува методи за превенција на психолошки и    
       дегенеративни промени  при стареење ; 
- потикнува  стари лица на промена во насока на  

здрав начина на живеење. 
 

 
Асистира при 
позиционирање 
на старото лице 
на ергономски 
начин согласно 
неговата 
здравствена 
состојба  
 
 
 
 
 

-  Избира работна опрема и други средства за пренос 
на старо и немоќно лице  (помошни направи, 
протези, помошни држачи, платформи, колички и сл.) 

-  применува правилни прилагодувања на опремата 
според видот и потребата на старите и немоќни лица 

-  познава технологија на работа со различни случаи; 
- применува правила за безбедно подигнување, 

пренесување и спуштање на старо и немоќно лице; 
- познава  и избира опрема за припомош на стро и 

немоќно лице;. 
- врши  преместување  и подесува агол на  наклон на 

телото според потребите на старо и немоќно лица; 
- следи однесување на стари и немоќни лица при 

преместувањето односно преносот; 
- следи реакции (рачни сигнали, сигнали преку 

соодветна невербална комуникација) во случаите 
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кога нема прегледност над лицето;  

- внимава на евентуална повреда на старото лице  
при преместувањето, преносот и оставањето на 
местото на лежење- креветот;  

Администрати
вни работи 

Води деловна  
докумнетација 

- Познава и пополнува соодветната документација  
- води документација за преземање и предавање на 

храна, опрема, постелина, крпи, средства за хигиена 
и други потреби;  

- води дневник на работата (според прописите на 
установата);   

- документира  евентуални недостатоци, дефекти за 
време на работата, итн.; 

- пополнува деловната документација според 
барањата на установата. 

Обезбедување 
квалитет 

Контролира 
квалитет на работа 
согласно  
нормативите и 
прописите  

- Навремен,  совесен и одговорен пристап кон 
корисникот 

- применува економични, постапни и успешни  
манипулации  

- проверува квалитет на извршена работа во 
соработка со раководството на работното место и 
истовремено ги отстранува евентуалните 
неправилности и недостатоци;  

- работата ја врши согласно системите за квалитет; 
- следи достигнувања во делот на работното 

оспособувањето и се грижи за својот стручен  развој. 

Комуникација Комуникација со  
клиентите и 
деловните 
партнери  

- Применува карактеристики и елементи на процес при 
комуникација  со стари лица, членови на семејство, 
членови на медицинскиот тим, социјални работници. 

- препознава  пречки во комуникација и изнаоѓа 
можности за  нивно надминување; 

- развива емпатија и емоционална поддршка; 
- применува вештини и прилагодува комуникаци со 

стари лица во зависност  од проблемот кој постои 
- соработува со стари лица и/или со нивните  

семејства 
- соработува  со медицинскиот тим 

 применува тимска работа 

 познава деловна  етика 
- заштитува медицинска тајна. 

Заштита на 
работната и 
животната 
средина 

Заштита на работна 
и животна средина  

- Соодветно постапува со употребени уреди, апарати 
и материјали; 

- правилно  отстранува секаков вид на отпад 
- применува активности од кои зависи  здравата 

микроклима во собата/просторот во кој престојуваат 
старите лица;  

- применува активности за естетско и хигиенско 
одржување на околината на старите и немоќни лица; 

- правилно отстранува употребени средства за лична 
заштита од инфекции. 

 



 6 

5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕ 

 
 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: септември, 2014 година  
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
НИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 
 

5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА:  

 
1. М-р Лидушка Василевска, д-р спец, советник за стручно образование и обука во здравствена 

струка 

2. Д-р спец. Анета Тасевска, професор во Средно медицинско училиште, Д-р „Јован Калаузи“ 

Битола 

3. Лена Тодоровска виш. Мед. Сестра Дом за стари лица „Суе Рајдер“ Битола  

4. М-р Благој Трајков, дипл.маш. инж.,наставник, СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола  

 

 

 
6.  НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 

 

Стандардот на занимање Неговател/ка на стари и немоќни лица го донесе Министерството 

за труд и социјална политика со решение бр. 08-4720/35 од11.05.2015 година 
 
 


