
 



 



 

 

 

 



Здравствена нега на психијатриски болни  
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Вовед.Денеска има се поголем број на нервни и душевни заболувања. Некој од нив се 

доста сериозни, особено во акутните стадиуми. Многу од нив преоѓаат во хронична 

состојба која постојано се влошува. Особено можат да бидат тешки депресивни 

психози, прогресивни парализи, атрофии на мускули и др. 

При негата на овие болни, медицинските сестри секојдневно се срекават со проблеми 

околу заземање на правилен став кон конкретен болен и кон конкретна 

манифестација. Должност на мед. сестра е уште при првиот контакт, со своето 

однесување, да го сузбие стравот кај болниот, односно болниот психијатриското 

одделение да го доживее како секое друго одделени. Неретко под дејство на 

суманути(налудничави) идеи , болниот станува опасен за околинта, така да 

придружниците користат разни присилни методи(врзување на екстремитетите) при 

спроведување на болниот до одделение, што претставува додатен стимул за 

манифестирање на поголема агресија од страна на болниот.  

Цел.Со приемот на одделение, мед. сестра таквите импровизации треба да ги прекине 

и со одбрани зборови  и постапки да го смири болниот, со што уште при првиот 

контакт, тој ке свати дека е изразена добро намерност и пријателски став како и 

намера да му се помогне. Смирувањето на пациентот во поедини случаи на изразита 

агресивност се спроведува и со давање на нерволептици и анксиолитици. 

Метода.Медицинскиот  персонал со своето однесување треба да сугерира, болниот да 

ја почитува неговата личност и да му внесува доверба и оптимизам до крајниот исход 

на неговото лекување. 

Резултати.Кај голем дел од душевните болни непостои можност за излекување, па од 

најголемо значење е негата и грижата за нив. Особено е погодна терапијата на 

заангажирање со работа, која болниот го одвраќа од болеста. Пимер: работа во 

градина, занаетчиство, работа во кујна и сл. Добро негувани и надгледувани душевно 

болни можат да живеат долго па и да бидат користени.  

Заклучок.  При работа со психијатриски болни, мед. сестра може да се соочи и со 

следните феномени: агравација, психогена суперпозиција, симулација, дисимулација и 

др. 

Поради специфичностите на психијатриското одделение потребно е на истото да 

работат посебно едуцирани мед. сестри, кое образование ке им овозможи општи 

потесни и пошироки занимања од медицината во доменот на стручната работа на 

одделението. 
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