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ВОВЕД
Создавање на модерно стручно образование кое на поединецот ќе
му овозможи да стекне компетенции со кои ќе одговори на новите
трендови и технологии и ќе биде конкурентен на пазарот на труд, е
клучната задача која е поставена пред образованието во нашата држава.
За да се обезбеди стручно образование од ваков вид, потребно е
да се дефинираат механизми со кои стручното образование ќе може
брзо да одговори на променливите потреби на пазарот на труд. Еден од
основните механизми е соодветно прилагодени образовни програми.
Затоа, при осмислување на образовната политика и понудата на
мрежата на програми за стручното образование, потребно е да се
користат релевантни информации и анализи на пазарот на трудот.
Стручното образование изградено на овој начин може да одговори
на сите предизвици, како што се: забрзаното појавување на нови
технологии, побарувачката на нови компетенции, развој на човечките
потенцијали, со цел зголемување на вработувањето, остварување на
социјалните потреби, а со тоа, постигнување и реализација на
општествениот раст и развој.
Анализата на Секторот за здравство и социјална заштита се
фокусира на собирање информации од релевантни организации и
институции на ниво на Република Македонија. Со цел да се обезбедат
повеќе потребни информации за 6-те клучни области за изготвувањето
секторска мапа на Секторот за здравство и социјална заштита,
користени се реални податоци од Институт за јавно здравје на
Република Македонија – Скопје, Анализа за искористеност за болнички
капацитети во РМ, 2015 година, Државен завод за статистика на РМ,
АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија – Скопје,
МАЛМЕД - Агенција за лекови и медицински средаства на РМ, ЈЗУ
Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија,
Универзитетски стоматолошки центар Свети Пантелејмон - Клиника за
фиксна стоматолошка протетика и Клиника за мобилна стоматолошка
протетика, Институтот за медицинска, експериментална и применета
физиологија при Медицински факултет-Скопје, приватната аптека “СараФарм”.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАTA НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И
ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

1.1.

Анализа на работна сила во здравство и социјална заштита

Според член 2 од Законот за здравствена заштита1, здравствената
заштита во Република Македонија, опфаќа систем на општествени и
индивидуални мерки, активности и постапки за:
- зачувување и унапредување на здравјето,
- спречување, рано откривање и сузбивање на болести, повреди и
други нарушувања на здравјето предизвикани од влијанието на
работната и животната средина,
- навремено и ефикасно лекување и
- здравствена нега и рехабилитација.
Мерките, активностите и постапките мора да бидат засновани на научни
докази, да бидат безбедни, сигурни, ефикасни и во согласност со
професионалната етика.
Здравствената заштита се заснова врз единството на превентивните,
дијагностичко-терапевтските и рехабилитационите мерки и врз начелата
на достапност, ефикасност, континуираност, правичност, сеопфатност и
обезбедување на квалитетен и сигурен здравствен третман.
Според Законот за здравствена заштита, здравствената дејност е од
јавен интерес, и се реализира како јавна служба со која се обезбедува
здравствена заштита. Таа ги опфаќа мерките, активностите и постапките
за зачувување и унапредување на здравјето, за спречување, рано
откривање и сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на
здравјето предизвикани од влијанието на работната и животната
средина, за навремено и ефикасно лекување, како и за здравствена нега
и рехабилитација. Процесот ja користи здравствената технологија во
согласност со медицината заснована на докази.
Здравствената дејност во Република Македонија се врши во мрежа на
здравствени установи, јавни и приватни здравствени установи врз
основа на лиценца, како и надвор од неа опфаќајќи приватни
здравствени установи во кои пациентите плаќаат со лични средства.
Здравствената дејност се реализира на примарно, секундарно и
терцијарно ниво на здравствена заштита. Здравствени услуги ги вршат
1

Закон за здравствена заштита, Службен Весник на РМ, бр. 43 од 29.3.2012 година
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здравствени работници, а определени работи во здравствената дејност
можат да вршат и здравствени соработници, кои ги исполнуваат
условите од законот за здравствена заштита и други закони.
Базичен дел на мрежата на здравствени установи, јавни и приватни се
боличко-стационарни организации кои се дистрибуирани на целата
територија на Република Македонија. Дејноста се реализира преку
тимска работа на доктори на медицина (општи и специјалисти),
здравствени работници и соработници, техничари и асистенти во
здравството со ССС и ВСС, како што е прикажано во Табела бр.1

1.2.

Географска локација на организациите и работниците

Здравствените услуги во болничката здравствена заштита се
остваруваат во јавните здравствени установи: општи болници, клинички
болници, специјални болници, универзитетски клиники, како и во
приватни болнички здравствени установи.
• 50,96 % се општите и клиничките болници
• 40,54 % се универзитетските клиники
• 7,08 % се специјалните болници
• 1,33 % се приватните специјални болници.
Во табела бр.12 е даден приказ на вработен медицински кадар во
болниците на Република Македонија за 2015 година.
Според анализата на податоците кои се однесуваат на 2015 година во
табелата, може да се воочи дека на ниво на држава постојат 19
болничко-стацинарни установи кои се дистрибуирани во 16 града,
односно во 8 статистички региони3. Тие се претставени преку хируршки и
интернистички одделенија во кои ординираат лекари, лекари
специјалисти, здравствени работници и соработници, техничари и
асистенти во здравството со ССС и ВСС.

Извор:Институт за јавно здравје на Република Македонија – Скопје, Анализа за искористеност
за болнички капацитети во РМ, 2015 година
3 Извор: Државен завод за статистика на РМ
2
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Преглед на вработен медицински кадар во болниците на Република
Македонија за 2015 година
Тип на одделение

Лекари

Градови во РМ
вкупно
вкупно
интернистички
хируршки и
стоматолошки
вкупно
интернистички

129
55
74

од
тоа
специјалисти
112
47
65

46
20

31
17

157
77

3,4
3,9

хируршки

26

14

80

3,1

вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички
хируршки

20
10
10
63
36
27

12
4
8
53
30
23

40
18
22
131
59
72

2
1,8
2,2
2,1
1,6
2,7

вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички

11
5
6
25
18

6
3
3
19
13

34
16
18
58
30

3,1
3,2
3
2,3
1,7

хируршки
вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички

7
15
8
7
20
11

6
8
5
3
16
9

28
55
33
22
60
21

4
3,7
4,1
3,1
3
1,9

хируршки
вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички

9
22

7
22

39
56

4,3
2,5

22
132
71
61
93
39

22
118
67
51
89
38

56
152
66
86
323
121

2,5
1,4
0,9
14
3,5
3,1

хируршки
вкупно
интернистички

54
1097
508

51
837
389

202
2369
1002

3,7
2,2
2

хируршки и
стоматолошки
вкупно

589

448

1367

2,3

64

42

174

2,7

Куманово

интернистички

28

17

74

2,6

Охрид

хируршки
вкупно
интернистички

36
62
26

25
42
18

100
110
46

2,8
1,8
1,8

хируршки

36

24

64

1,8

вкупно
интернистички
хируршки

62
24
38

46
21
25

158
65
93

2,5
2,7
2,4

вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички
хируршки

42
18
24
60
32
28

30
12
18
42
21
21

87
37
50
149
78
71

2,1
2,1
2,1
2,5
2,4
2,5

Битола

Велес

Гевгелија

Гостивар

Дебар

Кавадарци

Кичево

Кочани

Ремедика

Осми септември
Скопје

Здравствени
работници со Виша
и ССС
вкупно
на 1
лекар
220
1,8
92
1,7
128
1,8

Аџибадем
Систина

Универзитетска
клиника

Прилеп

Струга

Струмица
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Тетово

Штип

вкупно
интернистички
хируршки
вкупно
интернистички
хируршки

139
67
72
90
40
50

85
39
46
62
28
34

239
91
148
166
78
88

1,7
1,4
2,1
1,8
2
1,8

Табела бр.1- Преглед на вработен медицински кадар во болниците на Република
Македонија за 2015 година

Примарната здравствена заштита на осигурениците на РМ, во текот на
2015 година, ја обезбедуваат вкупно 1 543 општи матични лекари. Во
табела бр.2 се забележува дека најголем број општи матични лекари има
во Скопскиот регион, односно 487 лекари, а најмал е бројот во источниот
регион со 119 општи матични лекари. 4
Матични лекари во РМ за 2015 по региони
Региони
Општи матични лекари
лекари на 1000 осигуреници
Вардарски
123
0,89
Источен
119
0,75
Југозападен
141
0,80
Југоисточен
129
0,84
Пелагониски
182
0,85
Полошки
219
0,89
Североисточен
143
0,99
Скопски
487
0,78
Вкупно
1 543
0,85
Табела бр.2- Матични лекари во РМ за 2015 по региони

Состојбата која се однесува на примарна здравствена заштита од страна
на гинеколози во 2015 година е 137.
Во табела бр. 3 се забележува дека најголем број гинеколози има во
Скопскиот регион односно 47 лекари, а најмал е бројот во Вардарскиот,
Југоисточниот и Полошкиот регион со по 11 гинеколози.
Матични гинеколози во РМ за 2015 по региони
Региони
Гинеколози
матични гинеколози на 1000 осигуреници
Вардарски
11
0,16
Источен
14
0,17
Југозападен
17
0,19
Југоисточен
11
0,14
Пелагониски
14
0,13
Полошки
11
0,09
Североисточен
12
0,16
Скопски
47
0,15
Вкупно
137
0,15
Табела бр. 3- Матични гинеколози во РМ за 2015 по региони
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Годишен извештај за 2015 година од ФЗОМ издаден мај 2016 година
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Во текот на 2015 година примарна здравствена
осигурениците обезбедуваат вкупно 1.188 стоматолози.

заштита

на

Во табела бр.4 се забележува дека најголем број стоматолози има во
Скопскиот регион односно 333, додека најмал е бројот во
Североисточниот регион со 87 стоматолози. Од табелата може да се
види дека и покрај најголемиот број на стоматолози во Скопскиот регион
застапеноста во однос на 1 000 осигуреници е најмала, односно таа
изнесува 0,53.

Матични стоматолози во РМ за 2015 по региони
Региони

Стоматолози

стоматолози на 1000 осигуреници

Вардарски
96
Источен
93
Југозападен
139
Југоисточен
113
Пелагониски
182
Полошки
145
Североисточен
87
Скопски
333
Вкупно
1.188
Табела бр. 4- Матични стоматолози во РМ за 2015 по региони

0,70
0,58
0,79
0,74
0,85
0,59
0,60
0,53
0,67

Патронажната дејност и поливалентата служба ги опфаќа здравствените
услуги:
• Патронажни посети на жени во репродуктивниот период;
• Патронажни посети на бремени жени и леунки;
• Патронажни посети на новородени, доенчиња и предучилишни
деца;
• Советување;
• Превентивна здравствена заштита и вакцинирање;
• Превентивна стоматолошка здравствена заштита;
• Рурален тим.
Табела бр. 5 го прикажува бројот на тимови во превентивна здравствена
заштита и итна медицинска помош, при што, гледано по години, се
бележи континуиран тренд на зголемување на тимовите кај сите
примарни пакети. Зголемениот број тимови во здравствените домови
соодветствува на преземените активности и заложби за зајакнување на
примарната здравствена заштита.
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Тимови во превентивна здравствена заштита
Пакети на услуги од примарна здравстевна заштита
Итна медицинска помош
Домашно лекување и дежурна служба
Систематски прегледи, вакцинации и советувалиште
Превентивна стоматологија
Итна стоматологија
Патронажни сестри
Рурален тим
Табела бр. 5 Тимови во превентивна здравствена заштита

2013
255
71
157
147
32
357
/

2014
281
60
146
140
34
354
31

2015
303
57
147
144
34
356
30

Слика бр.1-Статистички региони и општини во РМ

Слика бр. 2-Вкупно доктори на медицина во РМ во болнички установи
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Доминатната концентрација на доктори по медицина (општи и
специјалисти) во 2015 година, се забележува во Клинички ЦентарСкопје, и таа изнесува 50% или 1 097 од вкупниот број на доктори по
медицина на ниво на РМ, што е во корелација со бројот на жители во
главнот град. Состојбата може добро да се согледа од графичкиот
приказ на слика бр. 2. Кога ќе се земе во предвид дека останатите
болничко стационарни установи во Скопје како што се Општа болница 8ми Септември, Клиничка болница Аџибадем Систина и Општа болница
Ре-медика учествуваат со 11% или 247 вработени доктори на медицина,
може да се заклучи дека Скопскиот регион е ностител на најголем
процент на вработени лекарина ниво на РМ, односно 61% или 1 344.
Североисточниот регион го претставува општата болница во градот
Куманово со застапеност од 3% или 64, и општите болници од Штип и
Кочани кои се застапени со 5%, т.е. 110 од вкупниот број на вработени
доктори на медицина во РМ.
Општите болници во Струмица и Гевгелија опфаќаат 4 % или 80 од
вработени доктори на медицина вкупниот број на РМ што е
карактеристично за Југоисточниот регион.
Во Југозападниот регион се анализирани четири болници од градовите
Охрид, Струга, Кичево и Дебар со застапеност од 7% аналогно на 130
вработени доктори на медицина од вкупниот број на РМ.
3% или 71 доктори на медицина е застапеноста во Вардарскиот регион
со општите болници од градовите Велес и Кавадарци од вкупниот број
на РМ.
Пелагонискиот регион ги опфаќа Клиничката болница од Битола и
општата болница во Прилеп со 191 вработен доктор на медицина или
9% од вкупната застапеност, што го прави трет по број на вработени
доктори на медицина во РМ.
11% од вкупниот број на лекари во РМ, или 202 лекари, се вработени во
Полошки регион. Тој во 2015 година е втор по број на вработени доктори
на медицина во РМ и ги опфаќа Клиничката болница -Тетово и Општа
болница Гостивар.
На слика бр.3 графички е претставена географската распространетост
на вработени здравствени работници и соработници, техничари и
асистенти во здравството со ССС и ВСС во РМ.
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Од графикичкиот приказ може да се констатира дека трендот на
вработеност во стационарно–болнички установи за оваа група на
здравствени работници во 2015 година соодветствува со истиот за
доктори на медицина.
Со 61% или 2900 вработени здравствени работници и соработници,
техничари и асистенти во здравството со ССС и ВСС во РМ, Скопскиот
регион останува доминантен.
Во Североисточниот регион состојбата се разликува за 1%, односно
вработеноста е повисока и изнесува 174 здравствени работници и
соработници, техничари и асистенти во здравството со ССС и ВСС за
разлика од докторите на медицина во РМ.
Трендот на вработеност во Вардарскиот регион се зголемува исто како
во Североисточниот регион за 1%, односно 215 здравствени работници и
соработници, техничари и асистенти во здравството со ССС и ВСС за
разлика од докторите на медицина во РМ.

Слика бр. 3-Здравствени работници и соработници, техничари и асистенти во
зравтсвото со ССС и ВСС во РМ во болнички установи во 2015 г.

Состојбата во Источен и Југоисточниот регион се реципрочно и
процентуално идентични.
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Југозападниот, Пелагонискиот и Полошкиот регион бележат намалување
за 1% во 2015 година, а тоа значи соодветно 286 370 и 370 здравствени
работници и соработници, техничари и асистенти во здравството со ССС
и ВСС за разлика од докторите на медицина во РМ.
Треба да се истакне дека разликата во бројната вредност за двете
категории вработени во здравствениот сектор се должи на застапеноста
од 0,9 до 4,3 вработени здравствени работници и соработници,
техничари и асистенти во здравството со ССС и ВСС во РМ во 2015 во
однос на еден лекар.
Во рамките на специјалистичко - консултативната здравствена заштита,
најголем број осигуреници имале потреба од специјалистичка
лабораторија и интернистички услуги, кои од вкупните услуги на
специјалистичко ниво, учествуваат со по 14 и 13% соодветно. Потоа
следуваат дејноста радио дијагностика со 12% и лабораториските
испитувања со 9%, на дејноста микробиологија и паразитологија и
припаѓаат 7%, медицинска рехабилитација со 5%, очна дејност 4%, ОРЛ,
хирургија и психијатриска дејност со по 3% итн.
Здравствените услуги од специјалистичка стоматолошка здравствена
заштита - протетика, ортодонција и орална хирургија се остваруваат во
приватни здравствени установи.
Во 2015 година се склучени договори со вкупно 176 приватни
здравствени установи кои вршат специјалистичка стоматолошка
здравствена заштита за вкупно 215 тимови од дејностите: ортодонција,
протетика и орална хирургија. Во однос на територијалната структура на
склучените договори од Табела бр. 6 се забележува дека најголем број
на договори се склучени во Скопскиот регион, па потоа се Полошкиот и
Источниот регион.
Територијална структура на склучени договори за ПЗУСКЗЗ – стоматологија
Регион
Орална хирургија Ортодонција Протетика Вкупно
12
Вардарски
1
5
6
20
Источен
3
10
7
16
Југозападен
5
5
6
14
Југоисточен
3
7
4
18
Пелагониски
2
9
7
26
Полошки
9
12
5
6
Североисточен
2
3
1
64
Скопски
11
20
33
Вкупно
36
71
69
176
Табела бр. 6- Територијална структура на склучени договори за ПЗУСКЗЗ –
стоматологија
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За издавање лекови од примарната листа на лекови, ФЗОМ склучува
договори со аптеки. Во 2015 година, ФЗОМ се склучени договори со
вкупно 772 работни единици. Најголем број договори со аптеки се
склучени во Скопскиот регион, и тоа 226 аптеки, додека најмалку во
североисточниот, 56 аптеки, што е приложено во табела бр.7.

Регион
Број на аптеки
Вардарски
62
Источен
71
Југозападен
76
Југоисточен
78
Пелагониски
114
Полошки
89
Североисточен
56
Скопски
226
Вкупно
772
Табела бр.7-Број на аптеки по региони

Број на аптеки на 10.000 осигуреници
4,50
4,45
4,32
5,11
5,30
3,64
3,86
3,60
4,35

Во Република Македонија се дефинирани местата за отварање на аптеки
и како и бројот на аптеки кои треба да се отворат во одредено населено
место. Вкупниот број на аптеки во РМ е 873, од кои 772 имаат склучено
договор со ФЗО .
Големата концентрација на аптеки значи дека на 2 500 жители во РМ
има една аптека. Најголема концетрација има во Скопје со 262, Тетово 84, Куманово - 62, Битола - 57, Прилеп - 46, Струмица - 44, Гостивар - 36,
Охрид - 34, Велес - 26. Од слика бр. 45 се гледа дека речиси 30% од
аптеките се лоцирани во главниот град што одговара на бројот на
населението.

5

База на податоци на Алкалоид согласно ЦЕРЕМ
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Слика бр. 4-Медицинска мапа на аптеките во РМ

Според МАЛМЕД6 како норматив за приватни здравствени установи аптеки во РМ треба да се земе една аптека на 3 000 жители, односно
еден фармацевтски тим од двајца фармацевти и еден фармацевтски
лабораториски техничар со средна стручна спрема на 3 000 жители.
Нормативот за болнички аптеки опфаќа број на кревети во општа
болница, каде тимот е составен од најмалку еден фармацевт и еден
фармацевтски лабораториски техничар на 200 болнички постели. На два
вакви тима се предвидува еден помошен работник. Во болничките
аптеки во рамките на општата болница задолжително треба да биде
предвиден и специјалист по фармакоинформатика или специјалист по
клиничка фармација кој ќе биде во функција на рационална
потрошувачка на лекови. Ако во болничката аптека се изработуваат
магистрални и галенски лекови, задолжително е да има галенска
лабораторија и стручен кадар во согласност со Правилник за поблиските
услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги
исполнуваат правните лица кои вршат изработка на галенски лекови7 и
Упатство за начелата на добрата фармацевтска пракса8, каде
МАЛМЕД- Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија
Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги
исполнуваат правните лица кои вршат изработка на галенски лекови - ,,Службен весник на РМ“,
бр. 19/09
8 Упатство за начелата на добрата фармацевтска пракса - ,,Службен весник на РМ“, бр. 44/09
6
7
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задолжително треба да има вработено специјалист-дипломиран
фармацевт, специјалист по фармацевтска технологија и два
фармацевтски лабораториски техничари.
Според податоците од МЕЛМЕД регистрирани се 310 веледрогерии.
Најголеми ланци на аптеки имаат веледрогериите Зегин, Еурофарм,
Македонијалек, Еуролек, ФармаПрима, Интеграл, Виола, ЗАМ и
останати.
Регистрираните производители на лекови во РМ9 можат да се видат во
табела бр.8.
1.

АЛКАЛОИД АД - фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија - Скопје

2.

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ - Скопје

3.

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АД ЈАКА 80 Радовиш - Скопје

4.

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО - Скопје

5.

Друштво за производство, трговија и услуги ПРОДИС ДОО - Скопје

6.

Друштво за производство и услуги АПИМЕЛ ДООЕЛ - Охрид

7.

ГАЛАФАРМ дооел - Скопје

8.

ПЗУ ГЛ ФИТОФАРМ - Скопје

9.

Друштво за производство на фармацевтски производи ГАЛЕНИУС ФАРМ ДООЕЛ - Скопје

10.

ТД ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ - Скопје

Табела бр.8- Регистрираните производители на лекови во РМ

1.3.

Старосна и полова застапеност на лекари во РМ

55-64
години

вкупно

помлади
од 35

35-44
години

45-54
години

55-64
години

1352
572 251
1365
670 316
1286
695 316
1263
824 315
1118
879 371
1082
923 395
1045
983 393
981 1096 409
923 1062 403

45-54
години

645
692
701
706
766
789
806
854
899

35-44
години

помлади
од 35

45-54
години

438
481
504
495
572
645
667
759
769

55-64
години

35-44
години

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

помлади
од 35

година

Старосна и полова застапеност на лекари во РМ за период од 2007-2015 година
пол
жени
мажи
вкупно

406
428
428
472
482
510
517
535
517

859
826
826
774
708
658
635
585
573

529
586
608
692
753
753
758
816
829

5052
5364
5364
5541
5649
5755
5804
6035
5975

689
797
820
810
943
1040
1060
1168
1172

1051
1120
1129
1178
1248
1299
1323
1389
1416

2211
2191
2112
2037
1826
1740
1680
1566
1496

1101
1256
1303
1516
1632
1676
1741
1912
1891

Табела бр.9- Старосна и полова застапеност на лекари во РМ за период од 2007-2015
година

9

Извор: МАЛМЕД, Фармацевтска дејност, произведители
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Во табела бр.910 е прикажана старосната и полова застапеност на
лекари во РМ за период од 2007-2015 година. Ако се разгледаат
бројчаните вредности на доктори на медицина од женски пол се
наметнува заклучокот дека во 2007 најголем број биле во групата од 45
до 54 година, но тој број постепено опаѓа за сметка на групите помлади
од 35 и од 35-44 години се до 2015 каде дистрибуцијата е скоро
ранмоправна.

Слика бр.5- Старосна и полова застапеност на доктори на медицина во РМ

Кога е во прашање машкиот пол вредностите покажуваат дека во 2007
најголем број биле во групата од 45 до 54 година, но тој број постепено
опаѓа за сметка на старосната група 55-64 години во 2015 година.
Од сумарните вредности може да се забележи дека од 2007 до 2015
бројот на доктори по медицина е во постојан пораст со доминација на
старосната група 55-64 години во 2015 година.
1.4.

Социјалната заштита

Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за
спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е
изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот
капацитет за сопствена заштита.

10

Извор:Институт за јавно здравје на Република Македонија – Скопје, 2015 година
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Под социјален ризик, во смисла во Законот за социјална заштита се
подразбира: ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност),
ризици на старост и стареење, ризици на еднородителско семејство,
ризици од невработеност, губење на приход за издржување врз основа
на работа и слично, ризици од сиромаштија и ризици од друг вид на
социјална исклученост (Службен весник на РМ, бр. 148 од 29.10.2013).
Право на здравствена заштита имаат корисниците на: постојана парична
помош, лица сместени во згрижувачко семејство, лица сместени во
установа
за
социјална
заштита
(за
институционална
и
вонинституционална заштита), корисници на паричен надоместок за
помош и нега од друго лице, лице кое до 18-годишна возраст имало
статус на дете без родители и без родителска грижа, најмногу до 26
години, а користи социјална парична помош, лице - жртва на семејно
насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за
семејството, лице – жртва на трговија со луѓе и лице опфатено со
организирано живеење со поддршка.
На табела бр.10 се прикажани здравствените соработници (психолози,
дефектолози, логопеди, социјални работници, социјолози) кои работат
во здравствени организации.
Здравствени соработници (психолози, дефектолози, логопеди,
социјални работници, социолози) во организации од областа на
здравството со висока стручна подготовка
2010
2011
2012
2013
2014
Скопје

694

745

1090

1401

1210

Берово

3

3

5

7

5

Битола

48

56

59

58

182

М.Брод

2

2

2

5

5

Валандово

0

0

0

0

0

Велес

20

18

17

17

16

Виница

2

2

2

2

2

Гевгелија
Гостивар

5
18

6
13

5
12

5
12

4
12

Дебар

0

0

0

0

0

Делчево

5

4

8

6

4

Демир Хисар

12

13

12

12

25

Кавадарци

8

16

16

16

17

Кичево

4

4

4

3

20

Кочани

9

9

9

9

19

Кратово

2

0

0

2

2

Крива Паланка

5

3

5

10

13

17

Крушево

0

0

1

1

5

Куманово

38

25

46

70

78

Неготино

1

7

3

8

0

Охрид

26

30

35

36

61

Прилеп

40

39

50

45

59

Пробиштип

2

2

2

2

2

Радовиш

6

2

3

5

4

Ресен

3

2

3

3

4

Свети Николе

3

3

3

3

3

Струга

16

27

21

24

25

Струмица

13

16

28

28

27

Тетово

37

29

22

44

46

Штип

23

28

39

54

58

1045

1104

1502

1888

1 908

Вкупно во РМ

Табела бр.10- Здравствени соработници во организации од областа на здравството со
висока стручна подготовка

Може да се констатира дека вкупен број на здравствени соработници11
во 2015 година е 1 947, но и понатака не се води статистика според
профилот, така што има психолози, дефектолози, логопеди, социјални
работници, социолози и други.
Социјалните работници во здравството се членови на стучниот тим. Тие
рабтат со лица кои имаат потреба од интервенција во кризна ситуација и
оспособување за функционирање во секојдневниот живот. Постојат
многу други облици на помош и поддршка кои олеснуват враќање на
пациентот во средината и општеството.
Социјалниот работник работи со лица кои имаат здравствени проблеми
преку процес на советување, конкретно информирање на поединецот и
семејството со цел да ги препознае своите потреби, проблеми, и да
пронајде можни решенија и самостојно да ги реализира решенијата.
Социјалниот работник има задача да собере документација, да ја следи
состојбата на поединецот, да составува извештај и дава мислење, да го
советува поединецот и неговото семејство.
Вештините кои ги поседува социјалниот работник, со фокусираат
персонализацијата и опоравувањето на секој пациент и можат
постигнат
позитивни
резултати
во
лекување
заедно
мултидисциплинарниот тим. Тие
имаат значајна улога
идентификацијата и пристапот на локалните услуги кои им служат
11

на
да
со
во
на

Извор: ДЗС, Статистички годишници на РМ 2012-2016

18

луѓето во намалување на ризиците од кризи и подобрување на
менталното здравје на свои пациенти.Социјалниот работник поседува
вештини како што се комуникативност, чуствителност за проблемите на
другите, толерантност, емоционална стабилност, добри организациски
способности, добро усмено и писмено изразување.
Работата на социјалниот работник се одвива во три фази: социјална
работа на прифаќање и адаптација на болничките услови; социјална
работа во текот на лекување во болнички услови; и социјална работа при
отпуштање на пациентите и следење по отпуштањето. Социјалниот
работник е специјализиран да учествува во превенција на лекувањето и
рехабилитацијата на лицата, со зголемено внимание на семејството,
средината, културолошките и други фактори кои имаат улога во
настанување и развој на психијатриски пореметувања.
При работата во здравствената организација социјалниот работник
комуницира со поединец,от семејството, групата и локалната заедница.
Применува техники како што се индивидуална работа, водење на случај
во улога на едукатор, застапник, како и спроверува и превентивни
активности.
1.5.

Анализа на образовниот систем во Секторот за здравство и
социјална заштита

1.5.1. Образовен систем на Република Македонија
Образовниот систем на Република Македонија го сочинуваат формално
и неформално образование. Тука спаѓа и образованието на возрасни,
кое се рализира преку разработени постапки за верификување на
програми и институции. Образованието на возрасни опфаќа формално,
неформално и информално учење. Цел на образованието на возрасните
е да се обезбеди можност за стекнување на соодветно образовно ниво
за секого и за сите возрасни групи и да овозможи истите да стекнат
знаења, вештини и ставови кои ќе бидат во согласност со барањата на
општеството и пазарот на трудот. Неформалното образование на
возрасните се спроведува главно во согласност на одредбите на Законот
за образование на возрасните на Република Македонија. Како
понудувачи на услуги за образование на возрасните може да се јават
јавни и приватни установи за образование на возрасни, институции за
образование на возрасни, центри за усовршување, работодавачи и
социјалните партнери, здруженија на граѓани или индивидуални
обучувачи, кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот.
Формалниот воспитно-образовен систем во РМ опфаќа:
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•
•
•
•

згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст кое се
реализира во детски градинки;
задолжително основно образование кое се остварува во
основните училишта;
задолжително средното образование во кое се остваруваат
планови и програми за гимназиско и стручно образование;
високото образование кое се однесува на студиски програми кои
се остваруваат на универзитети и самостојните високообразовни
установи.

За потребите на анализата за Модернизација на техничкото
образование во Р. Македонија централно место завзема средно
стручното образование.
1.5.2. Средно стручно образование
Приоритет на секоја држава е да се добие функционално средно стручно
образование кое ќе одговори на потребите на пазарот на трудот. Тоа ќе
се постигне преку развој и примена на нови или ревидирани стандарди
на занимања, квалификации, развивање на наставни планови и
дизајнирање на наставни програми.
Поради тоа неопходно е да се спроведе анализа за потребите од
рационализација и преструктуирање на мрежата на стручни училишта со
цел да се добие функционално образование.
Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е
следна:
• Стручно образование во траење од две години;
• Средно стручно образование во траење од три години;
• Средно стручно образование во траење од четири години;
• Постсредно образование.

Преглед на образовни профили од здравствената струка
Назив на струката
Образовни
профили
со
четиригодишно
образованието
Здравствена
забен техничар

траење

медицинска сестра
медицински лабораториски техничар
фармацевтски лабораториски техничар
физиотерапевтски техничар
Табела бр. 11- Преглед на образовни профили од здравствената струка
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на

Во табела бр.11 се прикажани образовните профили од здравствената
струка кои се застапени во формалното средно стручно образование.
Најрепрезентативен податок за моменталната состојба во средното
стручно образование за здрваствен кадар е увидот во реализирани
уписи за тековната 2016/17 година. Согласно конкурсот за запишување
на ученици во средни стручни училишта во Р.Македонија, здравствениот
сектор е застапен во 17 училишта, во 12 градови, како што може да се
види во табела бр.12.
Конкурс за уписи вообразовните профили од здравствена струка 2016/17 година
Град

училиште

профил
медицинска сестра

наставен
јазик
македонски

парале
ки
2

учени
ци
68

Гостив
ар

СОМУ „ГОСТИВАР“

медицинска сестра

албански

3

102

медицинска сестра

турски

2

68

забен техничар

албански

1

34

ОСУ „МИРКО МИЛЕСКИ“

медицинска сестра

македонски

1

34

ОСУ „ДРИТА“

медицинска сестра

албански

1

34

Кумано
во

ОСУ „НАЦЕ БУЃОНИ“

медицинска сестра

македонски

2

68

медицинска сестра

албански

3

102

Охрид

СОСУ „СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“
СОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

медицинска сестра

македонски

1

34

медицинска сестра

македонски

2

68

фармацевтски лабораторски
техничар
физиотерапевтски техничар

македонски

1

34

македонски

1

34

медицинска сестра

македонски

4

136

медицинска сестра

албански

3

102

забен техничар

македонски

2

68

забен техничар

албански

1

34

фармацевтски лабораторски
техничар
фармацевтски лабораторски
техничар
медицински лабораторски
техничар
физиотерапевтски техничар

македонски

2

68

албански

1

34

македонски

2

68

македонски

1

34

физиотерапевтски техничар

албански

1

34

медицинска сестра

албански

2

68

забен техничар

албански

1

34

фармацевтски лабораторски
техничар
фармацевтски лабораторски
техничар
фармацевтски лабораторски
техничар

албански

1

34

македонски

1

34

албански

1

34

Кичево

Прилеп

Скопје

СМУГС„ДР ПАНЧЕ
КАРАЃОЗОВ“

СУГС „ЦВЕТАН ДИМОВ“

СУГС „МАРИЈА КИРИ
СКЛОДОВСКА“

21

медицински лабораторски
техничар
медицинска сестра

македонски

1

34

македонски

1

34

ДУРДМОВ „ДИМИТАР
ВЛАХОВ“

физиотерапевтски техничар

македонски

1

терапевт - масер

македонски

1

ОСМУ „Д-р ЈОВАН
КАЛАУЗИ“

медицинска сестра

македонски

2

68

медицинска сестра

албански

1

34

забен техничар

македонски

1

34

фармацевтски лабораторски
техничар
физиотерапевтски техничар

македонски

2

68

македонски

2

68

медицинска сестра

македонски

1

34

фармацевтски лабораторски
техничар
физиотерапевтски техничар

македонски

1

34

македонски

1

34

медицинска сестра

македонски

1

34

медицинска сестра

албански

1

34

фармацевтски лабораторски
техничар
медицинска сестра

македонски

1

34

македонски

1

34

физиотерапевтски техничар

македонски

1

34

медицинска сестра

македонски

1

34

медицинска сестра

албански

6

204

медицинска сестра

турски

1

34

забен техничар

македонски

1

34

забен техничар

албански

2

68

фармацевтски лабораторски
техничар
фармацевтски лабораторски
техничар
медицински лабораторски
техничар
медицински лабораторски
техничар
физиотерапевтски техничар

македонски

1

34

албански

2

68

македонски

1

34

албански

1

34

македонски

1

34

физиотерапевтски техничар

албански

1

34

медицинска сестра

македонски

3

102

забен техничар

македонски

1

34

фармацевтски лабораторски
техничар
физиотерапевтски техничар

македонски

1

34

македонски

2

68

СУГС „ШАИП ЈУСУФ“

Битола

Велес

Струга

Струми
ца

Тетово

Штип

СУОУ„ДИМИТРИЈА
ЧУПОВСКИ“

СОУ „НИКО НЕСТОР“

СОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“

СОМУ „НИКОЛА ШТЕЈН“

СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

Табела бр. 12- Конкурс за уписи вообразовните профили од здравствена струка
2016/17 година

Бројот на паралелки по квалификации за четири-годишни програми на
македонски наставен јазик, прикажан е на слика бр.6. Од истата се
забележува дека најголема застапеност има квалификацијата
медицинска сестра со 22 паралелки, а најмала медицински
лабораториски техничар со 4 паралеки за Република Македонија.
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Слика бр.6-Застапеност на паралелки по квалификација (образовен профил) на
македонски наставен јазик во РМ

На албански наставен јазик, бројот на паралелки по квалификации за
четири-годишни програми, е прикажан на слика бр.7. Се забележува дека
најголема е застапеноста на квалифиакцијата медицинска сестра со 20
паралелки, а најмала медицински лабораториски техничар
со 1
паралека за Република Македонија, што е со исти карактеристики како и
на македонски наставен јазик.

Слика бр.7-Застапеност на паралелки по квалифиакција (образовен профил) на
албански наставен јазик во РМ
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА
СЕКТОРОТ
И
ПРЕДВИДЕНИТЕ
ПРОМЕНИ
ВО
ШЕМИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

2.1. Видови занимања во рамките на Секторот за здравство и
социјална заштита
Во овој дел на анализата се разгледуваат организациони структури на
неколку јавни здравствени установи-ЈЗУ како и организациона структура
на приватна аптека, со цел да се претстават видовите занимања во
рамките на Секторот за здравство и социјална заштита. Видовите
занимања од областа на здравството се поделени според степенот на
завршено образование. Кога станува збор за
средното стручно
образование, по изучување на четиригодишно образование се добиваат
дипломи
медицинска
сестра,
забен техничар,
фармацевтски
лабораториски техничар, медицински лабораториски техничар,
физиотерапевтски техничар, на IV ниво според Националната рамка на
квалификации.
2.1.2. Структура на организациони единици
Во ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна
хирургија, како што може да се забележи од табела бр.13, прикажана е
организационата структура на клиниката, во која е опфатен кадарот од
областа на здравството, со висока, виша стручна спрема, средна стручна
спрема и сл.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА на
ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија
А.1.
А.

Б.

УПРАВА
Директор

Директор

В.

Главна мед. сестра

Г.

Фармацевт

VIII – VII/2
степен

VII степен

VII (или IV
степен)
VII степен

Вкупно
извршители

Високо образование од областа на
медицинските науки, најмалку 5 години
работно искуство во здравствена установа и
положен испит за директор
Високо образование од областа на
економските науки или јавно здравствен
менаџмент, најмалку 3 години раб. иск. од
економија, финансии менаџмент или од
системот и организација на здравствена
заштита и здравствено осигурување и положен
испит за директор
Положен стручен испит и работно искуство над
4 години
Фармацевтски факултет ( положен стручен
испит со или без работно искуство)

А.2.

Административен сектор

А.2.а.

Служба за административно правно, кадрово и општо техничко работење
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1

1

1
1

А.

Б.

Раководител на служба за
административно правно,
кадрово и општо техничко
работење
Деловен секретар

VII степен

Правен факултет и правосуден испит , работно
искуство над 3 години

VII степен

Познавање на 2 странски јазици, со или без
раб. искуство

1

1

В.

Правник

VII степен

Правен факултет со или без раб. искуство

Г.

Референт за кадровско
работење

IV степен

Со или без работно искуство

Д.

Самостоен референт
информатичар

IV степен

Со или без работно искуство

1
2

Ѓ.

Курир

I-IV степен

Со или без работно искуство

1

Е.

Архивар

I-IV степен

Со или без работно искуство

1

1
Ж.

Хигиеничар

I-IV степен

Со или без работно искуство

9

З.

Сервирка

I-IV степен

Со или без работно искуство

1

Ѕ.

Транспортери

А.2. б.
А.

III или IV
Со или без работно искуство
степен
Служба за економско-сметководствено работење
VII степен
Раководител на служба за
Економски факултет или IV степен со раб.
економско-сметководствено
искуство од 3 години
работење

Б.

Контер

В.

Самостоен референт
главен администратор
болничко лекување

VII или IV
степен
IV степен

12

1

Со или без работно искуство
1
Со или без работно искуство
1

Г.

Благајник и пресметувач на
плата

IV степен

Со или без работно искуство

Д.

Фактурист

IV степен

Со или без работно искуство

Ѓ.

Дневен евидентичар за
амбулантско поликлинички
услуги
Референт за јавни набавки

IV степен

Со или без работно искуство

VII или IV
степен

Со или без работно искуство

IV степен

Со или без работно искуство

1

2

Е.

4

2
Ж.

Референт за материјално и
магацинско работење и
ликвидатура

2
З.

Референт за ДСГ
IV степен

Со или без работно искуство

2
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Ѕ.

Референт за евиденција на
набавки, дистрибуција и
складирање материјал

IV степен

Со или без работно искуство
1

Б.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА
А.

Раководител на одделение

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство
1

Б.

Оделенска медицинска
сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

В.

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

Г.

Доктор

VII степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

1

2

1
Б.1. а. ОТСЕК ЗА ЛИПОСУКЦИЈА
А.

Раководител на отсек за
липосукција

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 1 година
специјалистичко работно искуство

Б.

Доктор

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 1 година
специјалистичко работно искуство

В.

Отсечна медицинска сестра

Г.

Медицинска сестра

IV-VII
степен
IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство
Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

1

1
1

1
Б.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХИРУРГИЈА НА ШАКА
А.

Раководител на одделение

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство

1

Б.

Доктор

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

2

В.

Оделенска медицинска
сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2
години работно искуство

Г.

1

3
Б.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА
А.

Б.

Раководител на одделение

Оделенска медицинска
сестра

VIII – VII/2
степен

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство
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1

1

В.

Доктор

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 2
години работно искуство

Г.

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

2

4
Б.3.а.
А.

Б.
В.

Г.

А.

Отсек за физикална терапија и рехабилитација ( во мирување)
Раководител на отсек
VIII – VII/2
Образование од соодветна дејност со 1
степен
годиниаспецијалистичко работно искуство
Отсечна медицинска
сестра
Медицинска сестра

IV-VII
степен
IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство
Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

Физиотерапевтски
IV-VII степен
Образование од соодветна дејност со или без
техничар
работно искуство
Б.4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНГЕНИТАЛНИ АНОМАЛИИ

Раководител на одделение

VIII – VII/2
степен

1

1
1
1

Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство

1

2

Б.

Доктор

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

В.

Оделенска медицинска
сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2
години работно искуство

Г.

1

1

2

А.

Б.

Б.5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МИКРОХИРУРГИЈА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Раководител на одделение
VIII – VII/2
степен
Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство

Оделенска медицинска
сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

В.

Доктор

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство

В.

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

1

1
1

2

А.

Раководител на одделение

Б.6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТУМОРИ
VIII – VII/2
степен
Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство
1

27

Б.

Оделенска медицинска
сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

В.

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

Г.

Доктор

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
специјалистичко работно искуство

1

4
1

Б.7. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА СЕКВЕЛИ
А.

Раководител на одделение

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со 3 години
специјалистичко работно искуство

1

Б.

Анестетичари

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност соили без
работно искуство

2

Б.7.а. Отсек за хипербарна комора
А.

Б.

Раководител на отсек

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност ( пластичен
хирург) со 1 година специјалистичко работно
искуство

1

В.

Отсечна медицинска
сестра
Медицинска сестра

IV-VII
степен
IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство
Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

Г.

Доктор

VII/2 степен

Лекар специјалист, анестезиолог со или без
работно искуство

Д.

Анестезиолог

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна со 1 година
специјалистичко работно искуство

1

Ѓ.

Анестетичар

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со работно
искуство од 2 години

1

Е.

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

Ж.

Управувач ( возач) на
барокомора
Хигиеничар
Администратор

III-VI степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство
Со или без работно искуство
Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

З.
Ѕ.

I-IV степен
IV-VII
степен

1

1
1

3
4
2

2
Б.8. ОДДЕЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНА САЛА
А.

Раководител на одделение

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со
3 години специјалистичко работно искуство

Б.

Одделенска медицинска
сестра (инструментарка)

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со работно
искуство од 2 години

В.

Медицинска сестра

IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со или без
работно искуство

1

1

11
В. СЕКТОР АМБУЛАНТСКО-ПОЛИКЛИНИЧКА ДЕЈНОСТ
СО ДНЕВНА БОЛНИЦА
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А.

Б.
В.
Г.

Раководител

Отсечна медицинска
сестра
Отсечна медицинска
сестра за асептична сала
Медицинска сестра

VIII – VII/2
степен

Образование од соодветна дејност со
3 години специјалистичко работно искуство

IV-VII
степен
IV-VII
степен
IV-VII
степен

Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство
Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство
Образование од соодветна дејност со 2 години
работно искуство

Табела бр.13- Организациона структура на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и
реконструктивна хирургија

Табела бр. 14 претставува сумарен преглед на занимањата во ЈЗУ
Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Од
неа се гледа постоење на три групи на персонал и тоа медицински, немедицински и персонал од други сектори. Покрај тоа, постои поделба во
групата според степенот на образование и работите и работните задачи.
Кадар во ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна

хирургија
Медицински
персонал со
висока
стручна
спрема
Медицински
персонал со
виша и средна
стручна
спрема
Немедицински
персонал со
ниска стручна
спрема
Други струки

Доктор специјалист –
пластичен хирург

Доктор специјалистанестезиолог

Доктор по медицина

Медицинска
сестра

Медицинска
сестра инструментарка

Фактурист

Правник

Архивар

Фармацевт

Физиотерапевтски
техничар

Хигиеничар

Специјалист физиотерапевт

Курир

Економист

Анестетичар

Транспортер

Сервирка

Информатичар

Табела бр.14- Кадар во ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна
хирургија

Табелите бр.15 и бр.16 ја отсликуваат состојбата на работниот кадар на
Универзитетски стоматолошки центар Свети Пантелејмон и тоа, Клиника
за фиксна стоматолошка протетика и Клиника за мобилна стоматолошка
протетика. Се забележува дека и на двете клиники постои слична
организациона структура што произлегува од нивната функција, која е
наставно научна база при медицинскиот факултет и
база за
спроведување на здравствена заштита од областа на стоматологијата.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА на

Вкупно
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1

1
1
4

Универзитетски стоматолошки центар Свети ПантелејмонКлиника за фиксна стоматолошка протетика
А

Раководител на Клиника
за стручен и научен дел

VIII – VII/2
степен

Б

Наставници (редовни
професори, вонредни
професори, доценти)

VIII – VII/2
степен

В

Насловни доценти

Г

Научни соработници

Д

Постари асистенти

VIII – VII/2
степен
VIII – VII/2
степен
VII/2 степен

Ѓ

Помлади асистенти

VII/2 степен

Е

Наставник во сите звања или стоматолог
специјалист од областа со 6 години работно
искуство
Наставник во сите звања

извршител
и
1
5

Наставник во сите звања

2

Сите услови за асистент и одбранет докторат

2

Доктор по дентална медицина избран во звање
асистент согласни Законот за високо
образование
Доктор по дентална медицина избран во звање
помлад асистент согласни Законот за високо
образование
Завршен факулте за дентална медицина,
положен специјалсистички испит ( за
примариус избран во звање примариус)
Завршен факултет по дентална медицина и
положен стручен испит
Завршен факултет по дентална медицина

10

5

8

Доктори по дентална
медицина специјалисти,
примариуси
Ж Доктори по дентална
медицина
З Доктори по дентална
медицина приправници
Ѕ Висока стоматолошка или
медицинска сестра
И Одговорна стоматолошка
или медицинска сестра

VIII – VII/2
степен

Ј

Стоматолошки сестри

IV степен

Завршена висока школа за стоматолошки или
медицински сестри
Завршена висока школа за стоматолошки или
медицински сестри или завршено средно
медицинско училиште отсек стоматолошки или
медицински сестри
Завршено средно медицинско училиште

К

Шеф на забна техника

IV-VII
степен

Завршена висока или виша заботехничка
школа

1

Л

Забен техничар со висока
или виша заботехничка
школа

IV-VII
степена

Завршена висока или виша заботехничка
школа

5

Љ Забен техничар

IV-VII
степена

Завршено средно медицинско училиште отсек
забни техничари

16

М Работници на компјутер

IV степен

Завршено средно стручно образование

2

Н

I-IV степен

Завршено средно или основно образование

3

Хигиеничари

VII/2 степен
VII степен
IV-VII
степен
IV-VII
степен

6

7
3

1

16

Табела бр.15- Организациона структура на Универзитетски стоматолошки центар Свети
Пантелејмон- Клиника за фиксна стоматолошка протетика

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
на Универзитетски стоматолошки центар Свети ПантелејмонКлиника за мобилна стоматолошка протетика
А.

VIII – VII/2
степен

В.

Раководител на
Клиника за стручен и
научен дел
Наставници
(редовни професори,
вонредни професори,
доценти)
Насловни доценти

VIII – VII/2
степен

Наставник во сите звања

Г.

Научни соработници

VIII –
VII/2
степен

Сите услови за асистент и одбранет докторат

Б

VIII – VII/2
степен

Наставник во сите звања или стоматолог
специјалист од областа со 6 години работно
искуство
Наставник во сите звања

Вкупно
извршители

1

5

2

2
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Д.

Постари асистенти

VII/2
степен

Доктор по дентална медицина избран во звање
асистент согласни Законот за високо образование

Ѓ.

Помлади асистенти

VII/2
степен

Доктор по дентална медицина избран во звање
помлад асистент согласни Законот за високо
образование
Завршен факулте за дентална медицина, положен
специјалсистички испит ( за примариус избран во
звање примариус)

Е.

Доктори по дентална
медицина,специјалист
примариус

VIII – VII/2
степен

Доктори по дентална
медицина
Доктори по дентална
медицина
приправници
Висока стоматолошка
или медицинска
сестра
Одговорна
стоматолошка или
медицинска сестра

VII/2
степен
VII
степен

Завршен факултет по дентална медицина и
положен стручен испит
Завршен факултет по дентална медицина

IV-VII
степен

Завршена висока школа за стоматолошки или
медицински сестри

IV-VII
степен

Ј.

Стоматолошки сестри

IV степен

Завршена висока школа за стоматолошки или
медицински сестри или завршено средно
медицинско училиште отсек стоматолошки или
медицински сестри
Завршено средно медицинско училиште

К.

Шеф на забна техника

Завршена висока или виша заботехничка школа

Л.

Забен техничар со
висока или виша
заботехничка школа
Забен техничар

IV-VII
степен
IV-VII
степена
IV-VII
степена

Завршено средно медицинско училиште отсек
забни техничари

IV степен

Завршено средно стручно образование

I-IV
степен

Завршено средно или основно образование

Ж.
З.

Ѕ.

И.

Љ.
М.
Н.

Работници на
компјутер
Хигиеничари

10

6

5

7
2

5

1

16
1

Завршена висока или виша заботехничка школа
5

16
2
6

Табела бр.16- Организациона структура на Универзитетски стоматолошки центар Свети
Пантелејмон- Клиника за мобилна стоматолошка протетика

Табела бр. 17 претставува сумарен преглед на занимањата во
Универзитетски стоматолошки центар Свети Пантелејмон-Клиника за
мобилна и фиксна стоматолошка протетика. Поради образовната
структура и услужната здрвствена дејност постои доминација на високо
образовен кадар од здравствена струка со наставно научни звања.
Кадарот со висока и средна стручна спрема е исклучиво во функција на
здравствената дејност.

Доктори на науки

Специјалисти

Доктори по
дентална
медицина

Персонал со
висока и
средна
стручна
спрема

Персонал со
ниска
стручна
спрема
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Редовен професор

Вонреден професор
Доцент
Насловен доцент

Доктор по
дентална
медицина,
специјалист –
протетика

Доктор по
дентална
медицина

Висока
стоматолошка
или
медицинска
сестра
Стоматолошка
сестра
Забен
техничар
Работници на
компјутер

Хигиеничари

Научен соработник
Табела бр.17- Сумарен преглед на занимањата во Универзитетски стоматолошки
центар Свети Пантелејмон-Клиника за мобилна и фиксна стоматолошка протетика

О П И С на работни задачи ( должности) од табела бр. 17
1. Раководител на клиника за стручен и научен дел - работни
задачи
• Ја координира стручната, научната и наставната дејност на
работната единица;
• Води стручни и други состаноци на работните единици;
• Обавува дејност од своја специјалност;
• Одговара и создава база за реализација на наставната програма
за студентите (практична наставна програма), стажантите и
специјализантите;
• Ја координира работата помеѓу наставниците и помошно
наставниот кадар на работната единица;
• Одговара за реализацијата на студентските конгреси;
• Го информира стручниот колегиум за времето и местото на
одржување на разни собири и конгреси;
• Зема активно учество на конгресите;
• Води сметка за реализацијата на стручни проекти;
• Учествува во стручни и научни дејности надвор од клиниката;
• Задолжен е да организира и обавува здравствено просветување
на студентите;
• За сите свои задолжениа е во координација со работоводниот
орган;
• Се грижи за редовно примање на пациентите.
2. Наставници (доценти, вонредни професори, редовни професори)
• Држи теоретски предавања;
• Учествува директно или индиректно во изведување на
практичната настава;
• Зема активно учество на стручни и други состаноци;
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• Одговара на повици за консултативни служби на други институции;
• Учествува во стручни и научни дејности надвор од работната
единица;
• Држи предавања за постдипломски студии;
• Ментор е на специјализанти, магистранти и докторанти;
• Член е на комисии за одбрана на докторски дисертации,
магистерски трудови, специјалистички и студентски испити;
• Вонредните професори и доценти по потреба се консултирааат со
редовните професори.
3. Насловни доценти
• По потреба и задолжение на катедрата учествува во реализација
на теоретската настава;
• Учествува во практичната настава во наставно образовниот
процес;
• Зема активно учество на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Учествува во стручни и научни дејности надвор од работната
единица;
• Ментор е на специјализанти.
4. Научни соработници
• Држи теоретски предавања;
• Учествува директно или индиректно во практичната настава во
наставно образовниот процес;
• Зема активно учество на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Учествува во стручни и научни дејности надвор од работната
единица;
• Ментор е на специјализанти.
5. Постари асистенти
• Ја води практичната настава за студентите и дава потписи за
истата;
• Обавува дејност од областа на своја специјалност;
• Одговара за својата стручна работа;
• Одговара за односите со пациенти;
• Учествува на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Задолжен е за своето стручно усовршување;
• Учествува со своите стручни и научни трудови на конгреси и
симпозиуми;
• Задолжен е да обавува здравствено просветување;
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• Работата на постарите асистенти е под контрола на наставниците.
6. Помлади асистенти
• Ја води практичната настава за студентите под контрола на
наставниците и постарите асистенти;
• Одговара за својата стручна работа;
• Одговара за односите со пациенти;
• Учествува на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Учествува со своите стручни и научни трудови на конгреси и
симпозиуми;
• Задолжен е да обавува здравствено просветување;
• Работата на помладите асистенти е под контрола на наставниците
и постарите асистенти.
7. Доктори по дентална медицина специјалисти и примариуси
• Обавува здравствена дејност од областа на своја специјалност;
• Одговара за својата стручна работа;
• Одговара за односите со пациенти;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Задолжен е за своето стручно усовршување;
• Задолжен е да обавува здравствено просветување;
• Учествува на конгреси и симпозиуми;
8. Доктори по дентална медицина
• Обавува забоздравствена дејност;
• Одговара за својата стручна работа;
• Одговара за односите со пациенти;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Задолжен е за своето стручно усовршување;
• Задолжен е да обавува забоздравствено просветување;
• Учествува на конгреси и симпозиуми.
9. Доктори по дентална медицина приправници
• Обавува забоздравствена дејност;
• Одговара за својата стручна работа;
• Одговара за односите со пациенти;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Задолжен е за своето стручно усовршување;
• Задолжен е да обавува забоздравствено просветување;
• Учествува на конгреси и симпозиуми.
• Работните задачи ги изведува под контрола на менторот.
34

10. Висока стоматолошка или медицинска сестра
• Припрема на амбуланта за секојдневна работа;
• Асистира при изведување на лекарски интервенции;
• Дели пропишана терапија за амбулантски случајеви;
• Припрема операциона сала за работа;
• Припрема материјали за стерилизација-аутоклави;
• Укажува прва помош на пациент-по потреба;
• Учествува во изведување на практичната настава на средниот
персонал и одговара материјално за инструментите;
• Врши координација меѓу пациентот и лекарот;
• Прави дневна и месечна евиденција за прием на пациенти и
извршени услуги по ценовник;
• Водење на материјални трошоци за секој пациент.
11. Одговорна стоматолошка сестра
• Припрема на амбуланта за секојдневна работа;
• Чисти, мие и стерилизира инструменти;
• Подмачкува и одржува инструменти;
• Асистира при изведување на лекарски интервенции;
• Дели пропишана терапија за амбулантски случајеви;
• Припрема операциона сала за работа;
• Припрема материјали за стерилизација-аутоклави;
• Врши тоалета на пациентите и дава инјекции;
• Учествува во изведување на практичната настава на средниот
персонал и одговара материјално за инструментите;
• Прави дневна и месечна евиденција за прием на пациенти и
извршени услуги по ценовник;
• Водење на материјални трошоци за секој пациент;
• Работи на компјутер во отсуство на компјутерски работник;
• Ја контролира исправноста на состојбата на работното место.
• Требува материјал од аптека и магацин, со требување
парафирано од работоводниот орган;
• Одговара за хигиената на работната единица;
• Одговара за односот меѓу средниот медицински персонал и
односот кон лекарскиот кадар;
• Води евиденција за отсуство во работната единица и истите ги
пријавува;
• Се грижи за исправноста на стерилизацијата.

12. Стоматолошка сестра
• Припрема на амбуланта за секојдневна работа;
• Чисти, мие и стерилизира инструменти;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подмачкува и одржува инструменти;
Асистира при изведување на лекарски интервенции;
Дели пропишана терапија за амбулантски случајеви;
Припрема операциона сала за работа;
Припрема материјали за стерилизација-аутоклави;
Врши тоалета на пациентите и дава инјекции;
Учествува во изведување на практичната настава на средниот
персонал и одговара материјално за инструментите;
Врши координација меѓу пациентот и лекарот;
Прави дневна и месечна евиденција за прием на пациенти и
извршени услуги по ценовник;
Водење на материјални трошоци за секој пациент;
Работи на компјутер во отсуство на компјутерски работник;
Ја контролира исправноста на состојбата на работното место.

13. Шеф на забна техника
• Раководи со целокупната дејност на лабораторијата;
• Припрема и учество во стручната работа;
• Одговара за редовно снабдување со материјали и потрошувачки
материјал;
• Одговара за односот помеѓу пациентите и персоналот;
• Одговара за квалитетот на стручната работа на забна техника;
• Поднесува периодични извештаи за работа на техника;
• Одговара за целокупната опрема во лабораторијата;
• Одговара за дисциплина и редот, за меѓусебните односи на
забните техничари.
14. Забен техничар со висока или виша заботехничка школа
• Ги извршува сите технички работи на едно фиксно и мобилно
помагало;
• Одговара за квалитетот на извршената работа;
• Одговара за потрошениот материјал при изработка.
15. Забен техничар
• Ги извршува сите технички работи на едно фиксно и мобилно
помагало;
• Одговара за квалитетот на извршената работа;
• Одговара за потрошениот материјал при изработка.

16. Работник на компјутер
• Ги подига рентген снимките од рентгенот и истите ги средува по
картони;
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•
•
•
•
•

Пополнува рецепти издадени од лекарот;
Ги наплатува услугите по ценовникот;
Требува канцелариски материјал;
Фактурира услуги и истите ги предава во сметководство за
понатамошна реализација;
Прима пошта и ја разделува на вработените на работната
единица;
По потреба заменува шалтерски работник.

17. Хигиеничар
• Одржување на хигиената во зградата и надвор од зградата;
• Пред заминување контролира дали чешмите се затворени и
грејните тела исклучени;
• Ги заклучува просториите, негува цвеќе;
• Пријавува на одговорната сестра доколку има дефект на уреди;
• Во целина се грижи за чување на општествениот имот;
• Се грижи за хигиента на работните униформи, ги предава на
перење во пералната, ги враќа во работната единица и ги
распоредува на вработените.
Табелата бр.18 ја покажува организационата структура на Институтот
за медицинска, експериментална и применета физиологија при
Медицински факултет, од која се гледа дека е во прв ред високо
образовна и научна институција, а само мал дел од дејноста е
здравствена.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА на
Институтот за медицинска, експериментална и применета
физиологија, Медицински факултет
А.
Раководител на Институтот
Б.
Раководител на Катедра
В.
Г.
Д.
Г.
Е.

Ж.
З.

VIII –
VII/2
степен
VIII –
VII/2
степен

Вкупно
извршите
ли

Наставник во сите звања , специјалист од одредена
гранка на медицината, согласно со ЗЗЗ

1
1

Избран во наставно-научно звање

Наставно-научни работници

VIII
степен

Доктор на медицински науки ( согласно со ЗВО и
Правилникот на УКИМ)

10

Научни работници

VIII
степен
VII/2
степен
VII/2
степен
VIII –
VII/2
степен
VII/2
степен
VII/2
степен

Доктор на медицински науки ( согласно со ЗВО и
Правилникот на УКИМ)
Доктор по медицина ( согласно со ЗВО и Правилникот
на УКИМ)
Доктор по медицина ( согласно со ЗВО и Правилникот
на УКИМ)

6

Специјалист по одредена гранка на медицината
согласно ЗЗЗ со 5 год. Раб. искуство

3

Специјалист по одредена гранка на медицината
согласно ЗЗЗ

2

Студиска програма за доктор по медицина

1

Соработници ( асистенти,
помлади асистенти)
Асистенти докторанди
Одговорен на институтски
центар / одел /лабораторија
Доктор по медицина,
специјалист
Доктор по медицина

2
4
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Ѕ.

И.
Ј.
К.
Л.
Љ.

Медицински лабораториски
техничар

IV-VII
степен

Технички секретар на
Институтот
Технички секретар на
Катедра

VII
степен
VII
степен
VII
степен
IV-VII
степен
IV-VII
степен

Административен работник
Хигиеничар
Чувар на експериментални
животни

Студиска програма за стручно образование од
областа на медицината во траење од три години или
средно образование за медицински лабораториски
техничар
Познавање работа компјутери и познавање англиски
јазик
Познавање работа компјутери и познавање англиски
јазик
Познавање работа компјутери и познавање англиски
јазик

6

1
1
1
3
1

Табела бр.18- Организациона структура на Институтот за медицинска,
експериментална и применета физиологија, Медицински факултет

Со оглед на дејноста сумарниот преглед од табела бр.19 дава слика за
доминација на кадар кој поседува научно-наставни звања, а за
реализирање на работни задачи од областата на здравството постои
тима работа на кадар кој ги опфаќа сите нивоа на образование.
Доктори
на
науки

Специјалисти

Доктори
по
медицина

Персонал со
висока и средна
стручна спрема

Персонал со
ниска стручна
спрема

Редовен
професор

Доктор по
медицина,
специјалист
по спортска
медицина

Доктор по
медицина

Медицински
лабораториски
техничар

Хигиеничари

Соработници помладасистент
асистент
докторант

Технички секретар

Чувар на
експериментални
животни

Вонреден
професор
Доцент
Научен
соработник

Административен
работник

Табела бр.19- кадар кој поседува научно-наставни звања

О П И С на работни задачи ( должности) од табела бр. 19
1. Раководител на институт
• Ја организира и води работата на институтот;
• Ги свикува и ги води состаноците на институтот и стручниот
колегиум;
• Должен е да обезбеди непречено вршење на високообразовната,
научно-истражувачката и високо стручната здравствена дејност на
институтот;
38

•
•
•
•
•
•

Ги извршува и спроведува одлуките на органите на факултетот кои
се однесуваат на работата на институтот;
Ги извесутува органите на факултетот за работа на институтот;
Ги известува вработените на институтот за работата на институтот;
Ги известува вработените на институтот за работата на деканската
управа од делокругот на нивната работа;
Врши и други работи што ќе му ги довери Деканот;
Врши и други работи утврдени со актот за систематизација на
Факуклтетот.

2. Раководител на катедра
• Ја организира и води работата на катедрата;
• Свикува и ги води состаноците на катедрата;
• Се грижи за редовното изведување на наставно-образовната и
научно-истражувачката работа од областа на катедрата;
• Ги извршува одлуките на органите на единицата кои се однесуваат
на работата на катедрата;
• Ги извесутува органите на факултетот за работа на катедрата;
• Раководи со координативно телоод член 28-а став 1;
• Се грижи наставната ангажираност на наставниците и соработници
да биде рамномерно распределена;
• Ги известува членовите на катедрите за работата на деканската
управа;
• Врши и други работи што ќе му ги довери деканот на факултетот;
• Врши и други работи утврдени со актот за систематизација на
факуклтетот.
3. Наставници( доценти, вонредни професори, редовни професори)
• Држи теоретски предавања;
• Учествува директно или индиректно во изведување на
практичната настава;
• Зема активно учество на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби на други институции;
• Учествува во стручни и научни дејности надвор од работната
единица;
• Држи предавања за постдипломски студии;
• Ментор е на специјализанти, магистранти и докторанти;
• Член е на комисии за одбрана на докторски дисертации,
магистерски трудови, специјалистички и студентски испити;
• Вонредните професори и доценти по потреба се консултирааат со
редовните професори.
4. Научни соработници
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• Држи теоретски предавања;
• Учествува директно или индиректно во практичната настава во
наставно образовниот процес;
• Зема активно учество на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Учествува во стручни и научни дејности надвор од работната
единица;
• Ментор е на специјализанти.
5. Асистент докторанд
• Ја води практичната настава за студентите и дава потписи за
истата;
• Одговара за својата стручна работа;
• Учествува на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Задолжен е за своето стручно усовршување;
• Учествува со своите стручни и научни трудови на конгреси и
симпозиуми;
• Задолжен е да обавува здравствено просветување;
• Работата на асистенти докторанди
е под контрола на
наставниците.
6. Помлад асистент
• Ја води практичната настава за студентите под контрола на
наставниците и постарите асистенти;
• Одговара за својата стручна работа;
• Учествува на стручни и други состаноци;
• Одговара на повици за консултативни служби и други институции;
• Учествува со своите стручни и научни трудови на конгреси и
симпозиуми;
• Задолжен е да обавува здравствено просветување;
• Работата на помладите асистенти е под контрола на наставниците
и асистенти докторанди
7. Доктор по медицина специјалист
• Врши специјалистички и супспецијалистички испитувања од
областа;
• Прегледува пациенти и поставува индикации за лабораториски
испитувања;
• Изработува лабораториски анализи и ги толкува резултатите;
• Изведува консултативно дијагностичка дејност и дава експертско
мислење;
• Аплицира дијагностички и терапевтски средства;
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• Учествува во едукација на специјализанти;
• Учествува во изработка на научноистражувачки трудови;
• Учествува во работни тела и комисии предложени од
раководителот на институтот;
• Врши и други работи доверени од раководителот на институтот.
8. Медицински лабораториски техничар
• Врши работа и работни задачи по налог на раководителот на
институтот кои произлегуваат од тековна работа;
• Помага во изведувањето на наставата;
• Подготвува материјал за изведување на практичната настава,
стручната и научноистражувачката работа;
• Врши техничка работа во врска со организацијата на писмените и
практичните испити;
• Се грижи за лабораториска опрема, стакларијата и другите садови и
одговара за нивната исправност;
• Врши технички работи кои се однесуваат на организација,
подготвува и изведување на сите облици на настава ( додипломска,
постдипломска, специјалистичка и докторски студии);
• Се грижи за лабораториски животни;
• Го контролира развојот на лабораториски животни, микроорганизми
и сл;
• Помага при експерименти и зафати врз ексерименталните животни;
• Учествува во изведувањето на здравствената дејност, прием на
пациенти, земање на биолошки материјал;
• Учествува во дежурствата на институтот, работи во смени според
предложениот распоред од раководителот на институтот;
• Учествува во работни тела и комисии предложени од раководителот
на институтот;
• Врши и други работи кои ќе му бидат доверени од раководителот на
институтот и раководителот на катедрата.
9. Технички секретар на институт
• Учествува во техничкото изведување на годишен предлог-план за
јавни набавкии евентуални измени во планот, под надзор на
раководителот на институтот;
• Ја потврдува точноста на испорачаните материјали, опрема и друго,
доставени согласно со барањето за набавка;
• Ја следи испораката на реагенси, китови и тестови, согласно
барањата, договорите и планот за јавни набавки;
• Ја води архивата за јавни набавки и архивата на институтот;
• Издава резултаtи од извршени испитувања на пациенти и ги предава
на курири од болнички установи;
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•
•
•
•
•

Обезбедува навремено издавање на резултати од хоспитализирани
пациенти и врши проверка на отпечатени резултати;
Ги уплаќа наплатените средства во финансовта служба им одговара
за извршена наплат и уплата;
Се информира во финансовата служба и регулативата на ФЗО за
ослободување од партиципација;
Води евиденција за присутност на работа и користење на годишни
одмори и боледувања;
Врши и други работи кои ќе му бидат доверени од раководителот на
институтоти раководителот на лабораторијата.

10. Технички секретар на катедра
• Подготвува материјал за седниците на катедрата и институтот;
• Врши технички работи во врска со организацијата на писмениот дел
на континуиранат проверка на знаење на студентите;
• Административно го следи редовното исполнување на обврските на
членовите на катедрат;
• Ја води архивата на катедрата;
• Ажурира бази на податоци;
• Ги внесува резултатите од континуираните проверки и завршниот
испит во електронски картон на студентите;
• Ги заведува пријавите од завршните испити;
• Изготвува извештај од резултатите од завршните положени испити
на студентите;
• Учествува во техничко изведување на годишен предлог-план за
јавни набавки под надзор на раководителот на катедра;
• Води евиденција за присутност на работа и користење на годишни
одмори и боледувања;
• Врши и други работи кои ќе му бидат доверени од раководителот на
катедрата.
11. Хигиеничар
• Ги мие лабораториските садови и помага во одржување на
лабораториската опрема;
• Собира работни мантили за перење, ги пере, ги суши и ги пегла;
• Врши редовно одржување на хигиената во вежбалните
за
студентите и лабораториски простории, канцеларии и санитарни
чворови;
• Ги подготвува вежбалните за настава;
• Континуирано се обучува за ракување со дезинфекциони средства;
• Ги пријавува дефектите на институтот;
• Се грижи за отклучување и заклучување на просториите на
институтот;
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•
•
•

Врши достава на писма до институции по налог на раководителот на
институтот;
Третман на медицински отпад;
Врши и други работи кои ќе му бидат доверени од докторите,
раководителот на институтот и раководителот на катедрата.

12. Чувар на експериментални животни
• Се грижи за одржување на хигиената на шталите за
експериментални животни;
• Набавува храна за животните и ги храни;
• Води грижа за расплод;
• Донесува животни од шталите во лабораториите и вежбалните;
• По потреба ги расчистува вежбалните по завршувањето на вежбите
или експериментите;
• Врши работи од доменот на интерното магацинско работење;
• Врши и други работи кои ќе му бидат доверени од докторите,
раководителот на институтот и раководителот на катедрата.
Вкупно
извршители

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА на
приватната аптека „Сара-Фарм”
Завршен факултет за фармација
(магистер по фармација) со или без
работно искуство
Завршено средно медицинско училиште
(насока фармацевтски лабораториски
техничар)

А.

Дипломиран фармацевт

VIII – VII/2
степен

Б.

Фармацевтски
лабораториски техничар

IV степен

Г.

Магационер

IV степен

Завршено средно образование

1

Д.

Хигиеничар

I-IV
степен

Завршено средно или основно
образование

1

1
2

Табела.бр20- Организациона структура на приватната аптека „Сара-Фарм”

Во табела бр.20 прикажана е организациона структура на типична ПЗУ
аптека која опфаќа мал број на вработени со различен степен на
образование во зависност од работните задачи кои го реализираат.
Истиот заклучок може да се види од табела бр.21.

Висока стручна спрема

Средна стручна спрема

Магистер по фармација

Фармацевтски лабораториски
техничар
Магационер

Нижа стручна спрема

Хигиеничар
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Табела бр.21- Различен степен на образование во зависност од работните задачи кои
се реализираат

2.2. Предвидени промени во шеми за вработување во рамките на
Секторот за здравство и социјална заштита
Со цел да се добие подобра претстава за промените во шемите на
вработување дадени се хронолошки прегледи на активно вработени
доктори на медицина, здравствен персонал со ССС и ВСС,
професионално активни стоматолози и фармацевти на ниво
на
Република Македонија по години.
Според податоците на слика бр. 8 може да се забележи хронолошката
дистрибуција на вработени лекари
по категории (општи и по
специјализации) во Република
Македонија. Бројот на доктори по
медицина од 2000 до 2015 година е во постепен континуиран раст.
Додека за специјалистите ситуацијата е различна во зависност од
категоријата и тоа: бројот на психијатри е константно ист, за разлика од
бројот на интернисти кој се зголемува за една четвртина, а од друга
страна бројот на хирурзите и гинеколозите во тој период двојно се
зголемува.

Слика бр.8-Лекари по категории во РМ

Трендот за здравстен персонал со ССС и ВСС во периодот од 2000 до
2015 година е прикажан на слика бр.9. Од неа се забелжува
континуирано зголемување на бројот на вработени медицински сестри
од 5 817 на 8 472, како и на физиотерапевти од 253 на 340. Додека
акушерките и болничарите се со тренд на опаѓање , најверојатно поради
недостакот на образовини програми / квалификации во формалното
образование.
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Слика бр.9-Хронолошки приказ на здравствен персонал со ССС и ВСС

Слика бр.10- Професионално активни фармацевти во РМ
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Слика бр.10 го прикажува брјот на вработени фармацевти во периодот
од 2000 до 2015 година. Од неа се согледува дека по период на
стагнација од 2000 до 2004 година, следува трикатно зголемување на
бројот на професионалноактивни фармацевти кој во 2015 го постигнува
својот пик од 1 029.

Слика 11-Професионално активни стоматолози во РМ

Бројот на професионално активни стоматолози во РМ во периодот од
2000 до 2015 година е во континуиран пораст кој се забележува на слика
бр.11.
Според приложените шеми за вработување присутно е континуирано
зголемување на бројот на активни здравствени работници од сите нивоа
и профили на образование. Овој пораст се должи на зголемениот обем
на услуги на здравствената и социјалната дејност како резултат на
зголемна просечна возраст на населението, појава на хронични болести
и болести поврзани со староста од една страна и брз научно-технолошки
развој на медицината од друга страна.
Сето ова ја наметнува потребата за создавање на кадар кој со своите
компетенции соодветно може да одговори и да се адатира на промените
на модерното живеење.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ
3: ВРСКАТА
АНАЛИЗИРА И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ

МЕЃУ

СЕКТОРОТ

Според Националната класификација на занимањата,
поделени во групи според видот и сложеноста на работата
задачи, струката и степенот на сложеноста, односно
образование. Главните групи на занимања се највисоко
ниво на занимања.

ШТО

СE

истите се
и работните
нивото на
хиерархиско

Постои врска меѓу секторот социјална и здравствена заштита и
останатите сектори што се гледа од застапеноста на повеќе главни
групи.
ГЛАВНА ГРУПА 1.

ЧЛЕНОВИ НА ЗАКОНОДАВНИ И ИЗВРШНИ
ТЕЛА, ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ, РАКОВОДНИ
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ДИПЛОМАТИ И
ДИРЕКТОРИ

Во групата на директори на институции за специјализирани услуги
спаѓаат директори на институции за здравствени услуги.
Директорите на институции за здравствени услуги управуваат со
институции кои даваат здравствени услуги на луѓето како болници,
клиники и други јавни здравствени организации и ги менаџираат
активностите на тие институции.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: директор на
здравствен дом, директор на здравствена установа, директор на
болница, директор на клиника.

ГЛАВНА ГРУПА 2.

СТРУЧЊАЦИ И НАУЧНИЦИ

Стручњаците и научниците го зголемуваат постоечкиот фонд на знаења,
применувајќи научни концепти и теории, учат на систематски начин или
се образуваат во која било комбинација од овие активности.
Стручњаци од областа на здравството се доктори по медицина
(општи доктори по медицина и специјалисти доктори), медицински
сестри и акушери, стручни лица кои се занимаваат со
традиционална медицина и парамедицински лекари.
Општи доктори по медицина
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: доктор по
медицина, доктор по општа медицина, доктор по школска медицина,
доктор по медицина на трудот, доктор по медицина - општ хирург.
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Специјалисти доктори по медицина
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: доктор по
медицина интернист, доктор по медицина пневмофтизиолог, доктор по
медицина инфектолог, доктор по медицина невролог, доктор по
медицина психијатар, доктор по медицина невропсихијатар, доктор по
медицина психотерапевт, доктор по медицина дерматолог и венеролог,
доктор по медицина дерматолог, доктор по медицина педијатар, доктор
по медицина хирург – специјалист, доктор по медицина неврохирург,
доктор по медицина - детска хирургија, доктор по медицина максилофацијален хирург, доктор по медицина за пластична и
реконструктивна хирургија, доктор по медицина уролог, доктор по
медицина ортопед, доктор по медицина оториноларинголог, доктор по
медицина офталмолог, доктор по медицина гинеколог и опстетичар,
доктор по медицина анестезиолог и реаниматолог, доктор по медицина
трансфузиолог, доктор по медицина радиолог, доктор по медицина
радиотерапевт, доктор по медицина радиотерапевт и онколог, доктор по
нуклеарна медицина, доктор по физикална медицина и рехабилитација,
доктор по медицинска микробиологија со паразитологија, доктор по
медицина патолошки анатом, доктор по медицина цитолог, доктор по
судска медицина, доктор по медицина клинички фармаколог, доктор по
медицина клинички фармаколог и токсиколог, доктор по медицина
рендгенолог,доктор по социјална медицина, доктор по медицина
епидемиолог, доктор по спортска медицина,доктор по медицина стажист,
доктор по медицина специјализант, останати лекари специјалисти.

Медицински сестри и акушери
Медицински сестри. Во оваа единечна група спаѓаат следните
занимања: дипломирана медицинска сестра, медицинска сестра –
специјалист, медицинска сестра – анестезиолог, медицинска сестра за
интензивна нега, медицинска сестра за патронажна нега, медицинска
сестра за офталмолошка нега, медицинска сестра за психијатриска нега,
главна медицинска сестра, одделенска медицинска сестра, отсечна
медицинска сестра.
Акушери. Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
медицинска сестра за породилно - гинеколошка здравствена нега,
акушер – специјалист.
Стручни лица кои се занимаваат со традиционална медицина.
Занимањата во оваа споредна група се класифицирани во единечните
групи: стручните лица кои се занимаваат со традиционална и
комплементарна медицина.
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Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: стручно лице кое се
занимава со традиционална медицина, специјалист за кинезитерапија,
специјалист за акупунктура и акупресура, специјалист за алтернативна
медицина, хомеопат.
Парамедицински лекари
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: парамедицински
лекар, парамедицински болничар, хируршки техничар.

СТРУЧЊАЦИ ВО ЗДРАВСТВОТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО
МЕСТО Други стручњаци за здравство
•

Тука спаѓаат: стоматолози, фармацевти, здравствени еколози и
стручњаци
за
хигиена,
физиотерапевти,
диететичари
и
нутриционисти, терапевт за аудио и говор, офталмолози и
оптометристи, стручњаци во здравството, некласифицирани на
друго место.

Другите стручњаци за здравство обезбедуваат здравствени услуги
поврзани со стоматологијата, фармацијата, животната средина,
здравјето и хигиената, физикалната терапија, исхраната, слухот и
говорот и даваат програми за нивна рехабилитација.

•

•

Стоматолози. Во оваа единечна група спаѓаат следните
занимања: доктор за детска и превентивна стоматологија, доктор
стоматолог ортодон, доктор по стоматологија пародонтолог,
доктор по стоматологија протетичар, доктор по стоматологија
орален хирург, доктор по стоматологија орален патолог, доктор по
стоматологија дентален патолог и ендодонт, доктор по
стоматологија дентален и орален патолог и пародентолог, доктор
по стоматологија, доктор по стоматологија стажист, доктор по
стоматологија специјалист.
Фармацевти. Во оваа единечна група спаѓаат следните
занимања: доктор по фармација. клинички фармацевт фармацевт
за лековити билки, фармацевт за испитување и контрола на
лековите, фармацевт за фармакоинформатика, фармацевт во
големопродажба, доктор по фармација стажист, доктор по
фармација специјалист, фармацевт, фармацевт во малопродажба,
фармацевт во индустрија, специјалист по санитарна хемија,
специјалист по фармацевтска технологија, специјалист по
токсиколошка хемија, специјалист по аптекарска практика,
специјалист по клиничка лабораториска генетика, специјалист по
медицинска биохемија.
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•

•

•
•
•

Здравствени еколози и стручњаци за хигиена. Во оваа
единечна група спаѓаат следните занимања: доктор по медицина
здравствен еколог советник за заштита од радијација.
Физиотерапевти. Во оваа единечна група спаѓаат следните
занимања: физиотерапевт, диететичари и нутриционисти и
терапевт за аудио и говор.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: терапевт за
говор и глувост, терапевт за нарушувања на видот, логопед.
Офталмолози и оптометристи. Во оваа единечна група спаѓаат
следните занимања: офталмолог, оптометрист,
Стручњаци во здравството, некласифицирани на друго место.
Оваа единечна група опфаќа стручњаци во здравството кои не се
класифицирани на друго место во подгрупата стручњаци од
областа на здравството.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: советник за
здравство, советник за здравствено осигурување, соработник за
здравствена заштита, економист за здравствен менаџмент.
•

Стручњаци за образование се: стручњаци за универзитетско и
високо образование во општествените науки, стручњаци за
универзитетско и високо образование во природните науки и
стручњаци и наставен кадар за средношколско образование.

СТРУЧЊАЦИ ЗА БИЗНИС И АДМИНИСТРАЦИЈА

Во група стручњаци за финансии спаѓаат: сметководители, финансиски
и инвестициски советници и финансиски аналитичари.
Во група стручњаци за администрација спаѓаат: аналитичари на
менаџмент и организација, стручњаци за правна администрација,
кадровски стручњаци и стручњаци за обука и развој на кадар,
стручњаци за продажба, маркетинг и односи со јавноста (стручњаци
за маркетинг и реклама и стручњаци за односи со јавноста), стручњаци
за бази на податоци и компјутерски мрежи (дизајнери на бази на
податоци и администратори, систем администратори, стручњаци за
компјутерски мрежи, стручњаци за бази на податоци и компјутерски
мрежи, некласифицирани на друго место).
•

Стручњаци за општествени науки, економисти, психолози,
стручњаци за социјални работи и советување, педагози,
правници и дефектолози.

Стручњаците за социјални работи и советување даваат совети и ги
водат поединците, фамилиите, групите, заедниците и организациите низ
социјалните и личните потешкотии. Тие им помагаат на клиентите да ги
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развијат своите вештини и способности, да пристапат до ресурсите и ги
поддржуваат услугите кои се потребни за да се одговори на одредени
прашања кои произлегуваат од невработеноста, сиромаштијата,
хендикепот, зависноста, криминалното или деликвентното однесување и
брачни или други проблеми.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: социјален работник
во центар, социјален работник во дом, социјален работник во
здравството, социјален работник за стари лица, социјален работник за
хендикепирани лица, социјален работник за деца и советник за
социјална заштита.
•

Психолози.
Психолозите
ги
истражуваат
и
проучуваат
психолошките процеси и човечкото однесување како поединец или
во групи и го применуваат ова знаење со цел да го промовираат
личното, социјалното, образовното и стручното прилагодување и
развој.

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: индустриски
психолог, клинички психолог самостоен психолог – истражувач, психолог
советник во советувалиште, психотерапевт, психолог – психотерапевт.

ГЛАВНА ГРУПА 3.

ТЕХИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА

Спаѓаат техничари и асистенти во здравството, медицински и
фармацевтски техничари (оператори со медицинска опрема, техничари
за медицина и патолошка лабораторија, техничари и асистенти за
фармација, техничари за медицинска и стоматолошка протетика и
сродни занимања) медицински сестри и акушерки, лица кои се
занимаваат со традиционална медицина.
• Други професионални соработници во здравството се
стоматолошки асистенти и терапевти, техничари за медицинска и
здравствена евиденција, здравствени работници на заедницата,
техничари во оптика, техничари и асистенти за физиотерапија,
медицински асистенти, инспектори и помошници по здравство и
животна средина, здравствени работници во амбуланти и стручни
соработници во здравството кои не се класифицирани на друго
место.
ГЛАВНА ГРУПА 4.

СЛУЖБЕНИЦИ

Во ова група спаѓаат: службеници за општи канцелариски работи и
секретари, општи канцелариски службеници, секретари (општо),
дактилографи и оператори за внес на податоци (дактилографи и
оператори за уредување на текст оператори за внес на податоци).
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ГЛАВНА ГРУПА 5.
ПРОДАЖБА

РАБОТНИЦИ

ВО

УСЛУЖНА

ДЕЈНОСТ

И

Во ова група спаѓаат: занимања за лична нега во здравството
(помошници за здравствена грижа, негувател на болни лица во домашни
услови, занимања за лична нега во здравството, некласифицирани на
друго место).
ГЛАВНА ГРУПА 6.

РАКУВАЧИ И СОСТАВУВАЧИ НА МАШИНИ И
ПОСТРОЈКИ

Во ова група спаѓаат возачи на моторни возила.
ГЛАВНА ГРУПА 9.

ЕЛЕМЕНТАРНИ ЗАНИМАЊА

Во ова група спаѓаат чистачи и помошници и помошници за подготока на
храна, помошници во кујна.

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Здравствени установи на Република Македонија се: заводи, општи
болници, здравствени домови, Центри за јавно здравје, клиники и
клинички центри, специјални болници, психијатриски болници и
оставнати здравствени установи.
Основната дејност и надлежности на клиниките, болниците,
здравствените домови, и други здравствени установи се: лекарски
прегледи и други видови медицинска помош со цел за утврдување,
следење и проверување на здравствената состојба; преземање на
стручно-медицински мерки, мерки и постапки за унапредување на
здравствената состојба, односно спречување, сузбивање и рано
откривање на болестите и други нарушувања на здравјето; укажување на
итна медицинска помош; лекување во ординација, односно во станот на
корисникот; здравствена заштита во врска со бременоста и
породувањето; спроведување на превентивните, терапевтските
рехабилитационите мерки; превенција, лекување и санирање на болести
на устата и забите; лекови, помошни материјали кои служат за примена
на лековите и санитетски материјал потребен за лекување според
листата лекови што ја утврдува Министерството за здравство;
здравствено воспитување со систематска работа со здравото и болното
население; испитување и утврдување на заболувањата, повредите и
здравствената состојба на осигурениците во специјалистичкоконсултативната
здравствена
заштита;
спроведување
на
специјализирани дијагностички, терапевтски и рехабилитациони
постапки; протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски
справи и заботехнички средства, утврдени со општ акт на
Министерството за здравство; испитување и утврдување на
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здравствената состојба, лекување, рехабилитација, нега, сместување и
исхрана во болнички услови.

МЕЃУСЕБНА
ВРСКА
ПОМЕГУ
СЕКТОРОТ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ

ЗА

ЗДРАВСТВИ

Внатрешна организација, адекватно на дејноста на здравствената
организација, се воспоставува во согласност со правилникот на
внатрешна организација на здравствени установи. Организациска
структура на здравствената установа ја сочинуваат:
генерален
директорот и директори на сектори, кои остваруваат функции и
реализираат работни процеси од регистрираната дејност на установата
за здравствена и социјална заштита независни едни од други и во
меѓусебна соработка на ниво на секторот.
Организациони единици кои ги реализираат работните процеси, од
регистрираната дејност на здравствена установа се независни едни од
други за извршените работи доделени од страна на здравствената
установа, но остваруваат меѓусебна соработка и координација во
давање на услуги и работа на одделите во нивен состав.
Одделенија на секторите, службите и организационите единици се
организациони делови кои реализираат работни процеси и поедини
активности на работните процеси, во меѓусебна соработка со сите
сектори, организациони единици и служби на здравствената установа.
Одделенија на здравствената установа се организациони делови кои
реализираат работни процеси и поедини активности на работните
процеси, во меѓусебна соработка со оддели, организациони единици и
служби на здравствената установа.
Служба за внатрешна ревизија реализира ревизија на извршувањето на
работите и достигнатите резултати на здравстената установа.
Примената на правилата за рационално и ефикасно работење во сите
оддели, оделенија и оперативни организациони единици и услужни
организациони единици, нивната меѓусебна соработка, обезбедува
успешно следење на потребите и навремено изведување на своите
договорни обврски.
Вработените како ресурси во една организација, кои постојано може да
се надоградуваат, се посилно се зацврстуваат на пиједесталот на
ресурси, исто така на организациските единици се повеќе се гледа како
на организациони форми кои може да го подобраат работењето на
вработените, а со тоа да помогнат да се создаде конкурентна предност
на организацијата.
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Сектор за правни, кадровски и општи работи
Ги води процесите на правниот сервис, процесите за општа логистичка
поддршка и процесите од работен однос, присилната наплата и
оптовареност на терети од делови на подвижниот и неподвижниот
имотот, евидентирање на имотот на здравствена установа и нејзин упис
во имотните книги на надлежните органи.
Сектор за финансиски работи
Ги води процесите на финасиското работење, планирање и анализа на
податоците како и работите поврзани со редовната наплата на
побарувањата и исплата на обврските на здравтвена установа.
Сектор за сметководство
Ги води процесите од областа на сметководство, планирање и анализа
на податоците.
Директорите на секторите, директорите на организационите единици,
раководителите на /службите/одделенијата, ги определуваат потребите
и роковите за набавка и го дефинираат квалитетот, критериуми за
прифаќање на квалитетот на лекови, мадицинска опрема, производите и
услугите кои се предмет на процесот на набавка.
Оперативна единица
Води оперативни извршувања на работите во здравствена установа и е
одговорен за распределување на обврските за извршување на
оперативните работи превземени од здравствена установа по
организациони единици во соработка со генералниот директор на
установата, раководи со процесите за реализацијата на договорените
услуги, ја координира работата на секторите на здравствената установа
и организациони единици.
Обезбедува процесите за давање на услугите да бидат управувани и
извршени од компетентен и обучен стручен кадар во здравтвена
установа со дефиниран квалитет на услугите, производите и услугите со
критериуми за прифаќање на квалитетот.
При тоа се почитуваат јасни работни инструкции за извршниот персонал.
Опшани се конкретни работни должности, цели кои треба да ги
постигнат вработените како и начинот кој ќе овозможи развој на нивните
знаења, вештини и потенциајли, а со тоа и нивно активно учество во
управување на сопствената работна изведба.
Одговорните лица на секторите, директорите на организационите
единици, раководителите на објектите/службите/одделенијата/погоните,
планираат методи и техники на мониторинг, контрола и мерење,
вклучувајќи и применливи статистички методи и техники за анализи на
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податоците од: извршувањето на процесите; квалитетот на производите
и услугите; повратните информации од корисниците; достигањето на
целите и реализацијата на програмите од областа на примерната,
секундарна и терцијална здравствена заштита.
Исто така, обезбедуваат редовна контрола и мерење на квалитетот на
услугите, производите во сите фази на нивната реализација во
здравствената установа. За секој производ и услуга по извршената
контрола се одредува статус на квалитетот на материјалот, производот
односно услугата.
Шематски приказ на меѓусебна врска помеѓу Секторот за здравство
и социјална заштита и другите сектори
Организациската структура е вид на организација која го отсликува
начинот на кој меѓусебно се поврзани организациските единици,
функциите кои се обавуваат во организацијата и вработените и таа
зависи од големината на здравствената организација, од бројот на
вработените, и од дејностите кои се извршуваат.
На слика бр. 12 даден е шематски приказ на организациската структура
на
здравствената организација
(Клиниката
за
пластична
и
реконструктивна хирургија) која ги прикажува вертикалните одговорности
и хоризонталните врски.
Структурата треба да биде и флексибилна, да може за релативно брзо
време да се прилагоди на потребите на пациентите, бидејќи нивните
барања, очекувања и нивните интереси се менуваат со тек на времето.
Се менува и нивната подготвеност за прифаќање на определени начини
на лекување. Ова може да резултира со неопходноста од определени
промени на организациската структура.
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УПРАВА ОПЕРАТИВНИ ЕДИНИЦИ

УПРАВА

БОЛНИЧКИ ОДДЕЛЕНИЈА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКТОР

СПЕЦИЈАЛНО
КОНСУЛТАТНТСКИ ДЕЈНОСТИ

Слика бр.12- Организациската структура на Клиниката за пластична и реконструктивна
хирургија

Кога се говори за ефективна здравствената организација од аспект на
нејзината организациона структура, треба да се знае дека таа е резултат
на менаџмент тимот, односно на луѓето кои се на клучни позиции во
здравствената организација. Соодветната организациска структура
треба да овозможи постигнување на целите на здравствената
организација, сите пациенти да имаат еднакви права и можности за
добивање на квалитетна здравствена услуга вештините и способностите
на персоналот треба целосно да се искористат, и да се унапредуваат.
56

КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИТЕ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ
ВО СЕКТОРОТ ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Системите за здравствена заштита денес треба ги прифатат и применат
сите предизвици кои ќе резултираат со напредок во медицината.
Развитокот
на
генетиката,
информативната
технологија
и
нанотехнологијата ја фаворизираат индивидуалноста во развојот на
здравствената заштита, често и надвор од болниците со еманципирање
на пациентите. Надминат е концептот за просечен пациент.
Стандардите во современите медицинските системи се вреднуваат со
различни параметри кои му овозможуваат на пациентот да биде
информиран за најдобрите третмани во лекувањето, па дури му се
овозможува на пациентот да има право на избор во лекувањето.
За компаниите кои се активни во здравствениот систем, ова е многу
несигурна и лесно променлива состојба, но само некои од нив започнаа
да размислуваат за предизвиците што ги носи иднината. Најголем број
од нив се оптоварени со тоа како се работело во минатото и затоа
нивните перспективи се многу лоши.
Идеите за напредок во здравствениот систем треба да се многу
амбициозни и со визија за напредок. Овие напредни погледи со главна
цел подобрување на здравјето на пациентите, се резултат на примена на
нова технологија. Експерти од одредени области проектираат
фасцинантен нов свет што би можело да стане реалност во брзо време.
4.1. Компјутерска писменост и медицинска едукација
Единствен начин за брз напредок во медицината е да се воведе работа
со компјутер во наставната програма. На голем број медицински
факултети студентите се оспособуваат за користење на социјалните
медиуми, па дури и за апликациите на мобилните телефони. Вака,
студентите на медицина можат да се снабдат за материјали за учење, па
дури и да одговараат na прaшања од одредени лекции на Facebook12 со
што стекнуваат дополнителни поени.
Новите курсеви имаат за цел да ги оспособат докторите на медицина да
ги користат овие едукации и кога ќе работат со пациенти. Вакви курсеви
треба да бидат достапни во секое медицинско училиште и факултет во
светот.
12

Социјална мрежа (www.facebook.com)
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4.2. Дијагностика во домашни услови
Пациентите се обучени да мерат притисок и гликемија. Денес треба да
знаат кога мора да се направи ЕКГ или ЕЕГ врз база на симптомите, а во
иднина сигурно ќе имаат и поголеми познавања од генетика. Голем број
на лабораториски анализи и процедури ќе може да се изведуваат во
домашни услови со што би се откриле многу болести во раниот стадиум
со што интервенциите ќе бидат многу полесни и поефикасни, а за
државата лекувањето поефтино.
Пациентите ќе можат полесно да комуницираат со докторите кога тоа е
потребно и многу побрзо би се поставувало точна дијагноза.
4.3. Интердисциплинарни терапии
Без сомнение, иднината припаѓа на иновациите. Неурохирурзите денес
можат со магнетна резонанца да одредат генска терапија за тумори на
мозок, со што е намален ризикот од хирушко лекување.
Сите доктори треба да гледаат на дијагнозата од различни агли, и да ги
користат социјалните медиуми и дигиталната технологија, како можност
за соработка. Со здружување на знаењето на специјалистите од
различни области, и брзото препраќање на резултатите на пациентите
со компјутер, пациентите добиваат најдобра терапија и брза и точна
дијагноза.
Во светот постојат центри кои се формирани на интердисциплинарна
основа чијашто основна цел е навремена, сеопфатна и квалитетна
здравствен заштита, при што се наменува потребата за нивно
формирање и во здравствениот систем на РМ. Такви центри се Центар
за ХТА, Центар за болка, Центри за алергологија и слични центри каде
високо специјализиран здравствен кадар тимски пристапува кон
реализирање на современа здравствена заштита.
4.4. Нови хоспитални искуства
Денес не смееме да бидеме задоволни само со дијагностиката и
лекувањето. Мора да се приспособат искуствата од болниците и
лекувањето во домашни услови.
Здравствениот систем мора да ги користи придобивките и од другите
дејности.
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4.5. Телемедицина
Телемедицина е употреба на телекомуникациите и информатичката
технологија за подобрување на здравјето на пациентите.
Вака, се елиминираат бариерите и им се овозможува информацијата да
стигне до пациентите во руралните средини. На овој начин им се помага
на пациентите да знаат што треба да преземат во ургентни состојби.
Телемедицината и информатичката технологија се придобивки на 20тиот век. Овие технологии, овозможуваат директен контакт меѓу
пациентот и докторот, а често и можност за препраќање на медицински
резултати и испитувања помеѓу пациентот и докторот.
4.6. Вештини и организација
Пациентите треба да се едуцираат за да можат да ги користат базите на
податоци и медицинските фајлови.
- Пациентите треба да бидат едуцирани за рано откривање на
болестите и да бидат свесни за важноста на превенцијата за
очувување на здравјето;
- Мора да постои ефикасна координација помеѓу пациентите и
здравствените установи;
- Докторите и целиот медицински персонал мора да биде љубезен и
заинтересиран за благосостојбата на пациентите;
- Мора да се стави акцент на ефикасно и брзо поставување на
дијагноза и лекување според најновите достигнувања во таа
област;
- Стрпливост и љубезност на целиот медицински персонал секогаш
придонесуваат кон добробит на пациентот;
- Докторите мора да ги пратат најновите достигнувања во областа
во која работат и да ја приспособат терапијата спрема понудата на
пазарот;
- Докторите мора добро да ги познаваат симптомите на болеста и
да знаат со кои методи најбрзо и најефикасно ќе се постави точна
дијагноза;
- Докторите мора да комуницираат со колегите од својата област и
да споделуваат лични искуства;
- Тимска работа и соработка со други професионалци од
здравствениот систем секогаш резултираат со добар успох во
дијагностирање и лекување на пациентите.
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Современ здравствен систем

Традиционален
систем

Трендови

Ист пристап за сите

Пристап

Специфичен однос кон
секој пациент

Фрагментиран,
еднонасочна
комуникација

Размена на
информации

Интегриран, двонасочна
комуникација

Давачот на услугата

Фокусот

Насочен кон пациентот

Централизирано –
Хоспитално лекување

Mониторинг

Децентрализиран –
Пристап кон заедница

Инвазивно лекување

Третман

Помалку инвазивно со
користење на “imagebased” техники

Врз основа на постапка

Надоместок

Врз основа на
резултатите

Третирање на болест

Целта

Превенција на болест

Слика бр.13- Современ здравствен систем
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KЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И
ВООБИЧАЕНИ ПАТЕКИ НА КАРИЕРА
Ако „знаењето е моќ, а здравјето најголемо богатство“, образовните
институции во РМ се стремат кон реализирање на најсовремени
стандарди на едукација на учениците/студенти и нивен развој во
компетентни личности.
Во задолжителниот образовен систем на РМ, се врши и средна стручна
едукација од четри години на кадри од областа на здравството, преку
оспособување за стекнување на знаења од општообразовни и стручнотеоретски наставни предмети, како и примена на стекнатите практични
вештини во професионалната работа и понатамошното образовение, во
вишите и високите образовни институции според студиски програми од I,
II, и III циклус на студии.
По стекнатото знаење/познавање од базичните и клиничките медицински
науки,
здравствените работници се подготвени да се соочат со
предизвиците на новото време и барањата на пазарот на трудот. За да
се оствари тоа неопходно е да бидат исполнети одредени претпоставки
и тоа:
• развојот на секој здравствен работник претставува клучна алка во
напредококот на здравствената стратегија во РМ. Тоа може да се
постигне само преку градење култура на однесување на
раководителите и на сите вработени во секоја здравствена
организација.
• менаџирање на таленти – зголемено привлекување, развој и
задржување на клучните човечки ресурси, како што е прикажано на
слика бр.14

Слика бр.14- Менаџирање на таленти

Појдовна точка за развој е напорот за подобрување на капацитетите на
вработените за справување со различни комплексни задачи и развој на
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вештини кои се посложени од оние кои се моментално потребни на
организацијата.
Тоа најдобро може да се реализира преку истражување на
организациски потреби се остварува со анализа на :
•
•
•

Идните компетенции на вработените;
Плановите за наследување и замена на кадарот;
Пензионирање, промоции, трансфери, заминувања.

Успешна реализација на стратегијата за напредување на вработените
во здравствениот сектор зависи од идентификација, развој и задржување
на здравствените работници во Македонија. Менаџирањето на
здравствените работници е стратешки процес кој поврзува градење
компетентност и потенцијал со потребите. Пристапот кон реализација на
планирање на развојни патеки на кариерата е одговорност на
раководителите, а реализацијата на истите е одоворност првенствено на
вработените здравствени работници па потоа на претпоставените.
Најголем развој кај секој поединец се случува на работното место , а не
во училница. Претпоставениот ја игра клучната улога во процесот на
развој.
Делегирањето и подучувањето на работните задачи имаат најголем
придонес во развојот на вработените. Во услови на приватно и државно
здравство се наметнува потреба од конкурентност на пазарот..

„Во чекор со
пазарот“

Обиди за воспоставување рамнотежа меѓу притисокот од
трошоците и потребата од привлекување и задржување на
вработени

„Каскање зад
пазарот“

Плаќање цена пониска од пазарната. Искористување на
изобилство на работна сила. Зголемен обрт на вработени.

„Водечки на
пазарот“

Плаќање за добро квалификувани, продуктивни вработени.

Клучен фактор во развојот на поединецит е индивидуална мотивација.
Тоа претставува желба за работа на поединецот. Постојат повеќе теории
на мотивација кои се применуваат, а тоа се:
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• Маслов – хиерархија на мотиви;
• Херзберг – хигиенски фактори и мотиватори;
• Теорија на праведност – перцепција на праведноста на
наградите што личноста ги добива за вложениот труд во
споредба со другите вработени во организацијата;
• Теорија на очекувања – очекувања дека одредено
однесување носи позитивни резултати.
Покрај индивидуалната мотивација голема улога имаат и советите за
мотивирање на вработените. Тие се реализираат преку:
• Развивање на сеопфатни стратегии и тактики за да се одговори на
очекувањата и на барањата за праведност од страна на
вработените;
• Соодветни обуки со цел да се обезбеди добар учинок;
• Развивање на методи на евалуација кои соодветно ја проценуваат
и наградуваат перформансата (учинокот) на вработените;
• Разбирање за посакуваните награди од страна на вработените.
Клучен фактор во развојот претставува и односот
поединец –
организација. Тој се базира на т.н. психолошки договор кој се состои од
непишани очекувања што ги имаат вработените и работодавците околу
природата на работните односи, очекувања околу правичноста , а голема
улога има и возаста на вработениот како и економските услови.
Успешниот психолошки договор ги има карактеристиките на двете страни
прикажани во табела бр. 22:
Работодавците обезбедуваат

Вработените придонесуваат

Конкурентни плати и бенефиции

Подобрување на стучност и продуктивност

Рамнотежа меѓу приватен живот и работа
Разумно време поминато на работа
Можности за развој на кариера
Зголемен напор која е потребно
Табела бр. 22-Прихолошки договор на работодавачите и вработените

Континуираните обуки на поединецот претставуваат основно средство за
негов кариерен развој. Индивидуалниот кариерен развој влијае
позитивно на севкупната работа на една институција. Предуслов за тоа е
развој на стратешки планови за обуки, преку добар план за обука.
Изработката на добар план за обука треба да одговори на следниве
прашања:
• Дали навистина постои потреба од обука?
• Кој има потреба да биде обучен?
• Кој ќе биде обучувач?
• Каква форма ќе има обуката?
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•

Како знаењето ќе се пренесе на работното место (трансфер на
знаење)?
• Како ќе се евалуира обуката?
Анализата на потребите за обука ги опфаќа истражувањата прикажани

во табела бр.23.
Табела бр.23- Анализата на потребите за обука
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Видови обуки:

Процесот на управување на развојот на вработените се состои од четири
чекори:
• Првиот чекор е индивидуално утврдување на силни страни и области
за унапредување. Ваков тип на самооценување се прави во однос на
дефинирани работни обврски.
• Врз база на направена самопроцена потрено е да се дефинира
персонален развоен план, во кој треба да се дефинирани 3-5
развојни активности користејќи го правилото 70-20-10, каде 70% се
развојни активности на работно место, 20% развојни активности во
облик на менторство и подучување и 10% обука во училница.
• Третиот чекор е самопроцена на секој здравствен работник и
предлог персонален план со директен претпоставен.
• Четвртиот чекор е одобрување од второ раководно ниво.
Развојот на вработените е неопходен процес и е во дирекна врска со
компетенција која претставува подготвеност на вработениот да преземе
акција во реализација на одредена задача. Колку повеќе вработениот е
компетентен толку поефикасно и поефективно може да ги исполнува
зададените задачи.
Секоја компетенција се состои од :
65

Знаење+Вештина+Став+Искуство
Карактер
Став/Однос
Вештина
Знаење

Лесно може да се поправи-----------------------Тешко може да се поправи
Генерално ова се четири видови на причини зошто некој вработен има
недостаток во некоја од компетенциите. Од ова произлегува заклучок
дека недостаток во една компетенција може да се јави доколку има
недостаток на знаење вештина или став.
Работните вредности на секој поединец во здрвствениот сектор се
темели на :
• Постигнување резултати преку личен напор и соработка со страст и
брзина;
• Лична продуктивност со желба за учење;
• Работење како член на тим;
• Планирање на сопствената работа;
• Вреднување на организациските и професионалните стандарди;
• Развивање на високо квалитетна индивидуална работа/вештина.
Напредувањето во кареиерата на секој здравствен работник може да се
следи преку самоуправување, успех во бизнис светот, личен развој и
иновации.
Мерка за успех е испорачувањето на резултатите. За постигнувањето
на таа цел, секој здравствен работник треба да оствари чекори на
самоуправување преку :
• Почитувањето на работни планови и приоритети;
• Организација, проверка и контрола на работата;
• Исполнуавње на стандардите и спецификациите;
• Справување и решавање на проблеми;
• Продуктивност;
• Усогласеност.
Успехот во бизнис светот се очитува преку :
• Испорака на резултатите од работната позиција;
• Добра услуга за клиенти/пациенти;
• Споделување информации;
• Пишување и поднесување на извештаи;
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• Поддршка на проекти.
Развојот на секој поединец се состои од сопствен развој, градење на
способноста во својата област на работа и споделување на знаења.
Следен важен фактор за успех е ориентираноста кон клиент/пациент,
градење добри односи, тимска работа, функционални и важни учесници.
Последна алка во синџирот за развој е иноваторствотопреку:
• Добиевање нови идеи;
• Нудење на техничка иновација на одделот;
• Унапредување на услугата;
• Унапредување на процесот;
• Внатрешно/надворешно порамнување (подобрување на
квалитетот врз основа на споредбата со лидерот/предводникот на
пазарот)/најдобри практики
Примери на прашалници кои современите организации треба да ги
реализираат
• Прашалник за кариерни аспирации
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КАРИЕРА
Име и презиме:
Сегашна работна позиција:
Организациона единица:
Бр.

1

2

3

4

Анонимен прашалник кој би послужил
за влезна информација за кариерни
патишта и истиот се доставува до
секторот на ЧР.
Кои се Вашите краткорочни кариерни
аспирации во наредните 1-2 години?
(Може да ја вклучува и сегашна позиција
или некоја друга конкретна работна
позиција за која чувствувате дека сте
подготвени да ја преземете сега или за
1-2 години)
Кои се Вашите долгорочни кариерни
аспирации во наредните 3-5 години?
(организациона единица, вид на работа,
ниво, работна позиција итн.)
Дали би прифатиле работна позиција
која би барала од Вас да се преселите во
друга држава ?
Доколку одговорот на претходното
прашање е НЕ Ве молиме наведете ги
причините за рестрикции на мобилноста,
(на пр. семејство, земјата, образование

Одговори
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на децата итн.)

Доколку Вашиот одговор е ДА кои се
Вашите географски преференци (на пр.
држава, регион).
Дали имате некои географски
ограничувања? Доколку вашиот одговор
е ДА Ве молиме напишете ги тие
ограничувања (на пр. држава, регион).

5

6

•

Прашалник за идентификација на таленти - истражување на
потенцијалот на вработените (прашалник за раководните лица)

Име и презиме на член од тимот: .......................................................................................
На која работна позиција го гледате вработениот во кариера на краток временски рок
(1-2 год.)?
…………………………………………………………………………..................................……
На која работна позиција го гледате вработениот во кариера на долг временски рок (35 год)?
………………………………………………………………………………................................

Бр.

При одговарање на прашањата да се користи скала од 1 до 3 каде:1 е ниско
ниво на потенцијал; 2 е растечки потенцијал; 3 е високо ниво на потенцијал.

1

Управува со комплексни и нејасни ситуации, ефективно,
адаптирајќи се брзо на нови ситуации и истовремено испорачува
резултати.

2

Го постигнал целосниот учинок на сегашната позиција за кратко
време.

3

Постигнува резултати во тешки услови и со своето присуство
покажува самодоверба и истовремено гради доверба во
релација со другите.

4

Може лесно да работи со различни луѓе и во тешки ситуации да
постигне резултат.

5

6

7

Изразува љубопитност и волја да достигне предизвикувачки и
различни искуства од кои може да научи нови работи.
Ги разбира своите силни страни и области во кои треба да се
развива, проактивно бара фидбек и презема одговорност за
сопствениот развој и учење.
Генерално изразува агилноста во учењето со цел да расте
секојдневно.

8

Не изразува аспирации да замине од компанијата.

9

Вработениот е подготвен сега или за помалку од една година за
следното лидерско ниво .
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10

Вработениот е подготвен за 1-3 години за следното лидерско
ниво

Оценување на учинокот
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ ДРУГИ КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за здравство и
социјална заштита
Претставници на работодавачи:
Лекарска комора на РМ
Стоматолошка комора на РМ
Фармацевтска комора на РМ
Здружение на медицински сестри,
акушерки и техничари
Здружение на медицински
лаборанти и санитарни техничари
Здружение на физиотерапевтски
техничари
Здружение на забни техничари
Работодавачи од Секторот за
здравствство и социјална заштита

Родители, згрижувачи и
претставници од семејство:
Совет на родители во училиште
Училишен одбор
Локална самоуправа

Други чинители:
Медицински, стоматолошки и фармацевтски
факултети, Филозофски факултет, Институт
за социјална работа,
Високи школи за медицински сестри, забни
техничари, медицински лабораториски
техничари, рентген техничари,
физиотерапевтски техничари, Приватни и
државни установи за грижа на
предучилишни деца, приватни и државни
установи за грижа на стари деца, стручни
училишта во кои се образуваат ученици за
квалификации од областа на здравството и
социјалната заштита,
Провајдери за обука на возрасните

Јавни органи што не се дел од министерствата:
- Центар за стручно образование и обука
- Центар за образование на возрасните
- Државен просветен инспекторат
- Државен испитен центар

Чинители што се
заинтересирани за
развојот на
работната сила во
училишниот сектор

Синдикат и професионални органи:
Репрезентативен синдикат за Секторот
за здравство и социјална заштита
Репрезентативен синдикат за
образование

Стручен совет и Секторски комисии
за НРК:
Совет за стручно образование и
обука
Секторска комисија за Секторот за
здравство и социјална заштита

Владини органи:
Министерство за образование и наука
Министерство за здравство
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за животна средина и
просторно планирање
Агенција за вработување на РМ
Биро за развој на образованието
Фонд за здравствено осигурување на РМ
МАЛМЕД – Агенција за лекови и медицински
средства на РМ

Како клучни чинители за вклучување во анализата на Секторот за
здравство и социјална заштита спаѓаат:
1. Министерство за образование и наука
2. Министерство за здравство
3. Министерство за труд и социјална политика
4. Министерство за животна средина и просторно планирање
5. Агенција за вработување на РМ
6. Лекарска комора на Република Македонија
7. Стоматолошка комора на Република Македонија
8. Фармацевтска комора на Република Македонија
9. Здружение на медицински сестри, акушерки и техничари
10. Здружение на медицински лаборанти и санитарни техничари
11. Здружение на физиотерапевтски техничари
12. Здружение на забни техничари
70

13. Фонд за здравствено осигурување на РМ
14. МАЛМЕД – Агенција за лекови и медицински средства на РМ
15. Работодавачи од секторот на здравствство и социјална заштита
16. Центар за стручно образование и обука
17. Центар за образование на возрасни
18. Биро за развој на образованието
19. Државен просветен инспекторат
20. Државен испитен центар
21. Совет за стручно образование и обука
22. Секторска комисија за Секторот за здравство и социјална заштита
23. Локална самоуправа
24. Медицински факултети
25. Стоматолошки факултети
26. Фармацевтски факултети
27. Филозофски факултет, Институт за социјална работа
28. Високи школи за медицински сестри
29. Високи школи за забни техничари
30. Високи школи за медицински лабораториски техничари
31. Високи школи за рентген техничари
32. Високи школи за физиотерапевтски техничари
33. Приватни и државни установи за грижа на предучилишни деца
34. Приватни и државни установи за грижа на стари деца
35. Стручни училишта во кои се образуваат ученици за квалификации од
областа на здравството и социјалната заштита
36. Провајдери за обука на возрасните
37. Совет на родители во училиште
38. Училишен одбор
39. Репрезентативен синдикат за Секторот за здравство и социјална
заштита
40. Репрезентативен синдикат за образование
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Функционална мапа на Секторот за здравство и социјална заштита
Клучна цел

Прво ниво на функционални области

А. Планирање, администрирање и реализација на здравстевна нега на пациент
преку низа превентивни, дијагностички и терапевтски постапки

Обезбедува квалитетна
здравствена и социјална
заштита и сигурност на
пациентот преку
превенција, дијагностика,
лекување , здравствена
грижа и нега

Б. Изработка на протетички помагала според најнови технологии и асистирање
при терапија на пациенти според различни методи под надзор на доктори по
дентална медицина

В. Планирање, администрирање и реализација на квалитативни и квантитативни
микробиолошки и биохемиски методи

Г. Обезбедување квалитетна здравствена и социјална нега преку процес на
производство, регистрирање, администрирање и дистрибуирање на лекови

Д. Спроведување постапки за одржување на физичко здравје, обезбедува
рехабилитација и превенција на деформитети на телото

Клучни области

Прво ниво (примарно) на функции

Клучни улоги

Второ ниво (секундарно) на функции
А.1. Планирање на општа и специјална нега на пациенти

А.2. Аплицирање на терапија по налог на лекар

А.3. Спроведување на постапки за зачувување и унапредување на
здравјето

А.
Планирање,администрирање
и реализација на
здравстевна нега на пациент
преку низа превентивни,
дијагностички и терапевтски
постапки

А.4. Учество во подготовување и спроведување на дијагностички и
терапевтски постапки
А.5. Активно учество во давање на здравствена грижа за време на
бременоста, породувањето и леунството

А.6. Ракување со медицински материјал, инструменти, опрема и отпад

А.7. Спроведување на здравствено воспитување на населението

А.8. Евидентирање и архивирање на соодветна медицинска документација
на пациент

Б.1. Планирање и реализација на фази на изработка на протетички помагала и
терапевтски постапки во консултација со дентален тим

Б.2. Подготвување на инструменти, прибор и опрема за изработка на протетички помагала и
асистирање за време на тераписки процедури на доктор по дентална медицина

Б.Изработка на протетички
помагала според најнови
технологии и асистирање при
терапија на пациенти според
различни методи под надзор
на доктори по дентална
медицина

Б.3. Асистирање на доктор по дентална медицина за време на тераписки процедури според
негови напатствија согласно пропишаните надлежности

Б.4. Евидентирање и архивирање на соодветна медицинска документација на пациентите

Б.5. Грижа за количината и исправноста на залихите на материјалите во магацинот и
исправноста на просторот и опремата во ординацијата по дентална медицина

В.1.Планирање на постапки, материјали, инструменти и реагенси за реализација на
методи за испитување

В.2. Земање и лабораториско испитување на примероци во дијагностички и тераписки
цели

В. Планирање,
реализирање и
администрирање на
квалитативни и
квантитативни
микробиолошки и
биохемиски методи

В. 3. Спроведување на микробиолошки, лабораториско-биохемиски и броматолошки
анализи

В.4. Евидентирање и архивирање на соодветна медицинска документација

В.5.Спроведување на постапки за зачувување и унапредување на животна, работна и
микросредина

Г.1. Асистира при подготвување на апаратура и прибор за изработка на
лекови и испитување на дроги и хемикалии
Г.2. Селектирање и подготвување за испорака, прием и пакување на лекови,
дроги хемикали и помошни лековити средства до крајните кориснициаптеки

Г. Обезбедување
квалитетна
здравствена и
социјална нега
преку процес на
производство,
регистрирање,
администрирање и
дистрибуирање на
лекови

Г.3. Изработување на магистрални лекови и галенски препарати по налог

Г.4. Прием и складирање на лекови, дроги, лековити суспстанции , помошни
супстанции и амбалажа
Г.5. Учествуво во процесот на технолошките фази при фармацевтско и
козметичко производство
Г.6. Администрирање лекови, диетески и козметички препрати, санитетски и
друг материјал и медицинска апаратура
Г.7. Давање совети за исхрана при здравје и болест кај сите возрасни групи

Г.8. Водење на адекватна документација во сите процеси на работа

Д.1.

Спроведување
адекватни
одржување на телото и лицето

медицинско-тераписки

постапки

за

Д.2. Припремање на просторот, материјалот, препаратите и клиентот за
третман

Д. Спроведување
постапки за
одржување на
физичко здравје,
обезбедува
рехабилитација и
превенција на
деформитети на
телото

Д.3. Спроведување на механо, термо, пелоидо, електро и хидротерапски
процедури
Д.4. Користење на кинезитераписки методи за одржување, лекување,
рехабилитација и подобрување на здравствена состојба и деформитети
на телото
Д.5. Спроведува постапки за одржување на физичко здравје, обезбедува
рехабилитација и превенција на деформитети на телото

Д.6. Ракување со современа апаратура за физикално-рехаблитациони и
козметски процедури

Д.7. Администрирање спроведени постаки и следење на резултати од истите

ЛИСТА НА
СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА И СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СЕКТОРОТ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Сектор

Назив на квалификации

Предлози за стандарди на занимања
со IV ниво на сложеност (кои ќе влезат
во новите квалификации, односно
новите образовни профили од
техничкото образование)

1. Медицинска сестра

1. Медицинска сестра

2. Гинеколошко-акушерски
техничар
3. Забен техничар

1. Гинеколошко-акушерски асистент

4. Дентален асистент
Здравство
и
социјална 5. Медицински лабораторискосанитарен техничар
заштита

1. Заботехничар
1. Забарски асистент
1. Медицински лаборант
2. Санитарен лаборант

6. Фармацевтски лабораториски
техничар
7. Физиотерапевтски техничар

1.Фармацевтски лабораториски асистент

8. Медицински козметичар

1.Медицински козметичар

1.Физиотерапевт

