
 

 

 



 

 



 

 

 

 



Ориентационен развоен скрининг во секојдневното работење на 

превентивните тимови  за патронажна  служба од регионот 

Проф.Др.Гордана Панова 

ФМН-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ШТИП  

РАЗВОЕН СКРИНИНГ 

Зголемувањето на здравствените проблеми на населението како во 

неразвиените така и во развиените земји во светот дале повод здравствените 

експерти да започнат да размислуваат за тоа како да се обезбеди 

поквалитетно, поекономично и поефикасно здравство на населението.  

Примарната здравствена заштита за сестрата претставува поле каде што таа 

ќе учествува во чувањето  и унапредувањето на здравјето на луѓето како и 

превенција на заболувањата. Новата стратегија за улога на медицинската 

сестра во примарната здравствена заштита се темели на откривање на 

здравствените потреби и проблеми кои ги имаат граѓаните. Исто така таа ќе ги 

открива интересите на поединецот, фамилијата и општествената заедница и  

ќе тежнее да ги оствари. 

За да може медицинската сестра да одговори на задачите кои ги бара 
примарната здравствена заштита, таа треба да има дополнителна едукација за 
практична работа во фамилијата и заедницата. Здравствената нега во 
примарната здравствена заштита е тесно поврзана со воспитната нега. 
Најчесто поединците продолжуваат со во сопствената фамилија преку услуги 
на патронажната сестра или сестра за домашна нега. Периодот од раѓање на 
детето до година дена се нарекува период на доенче во развојот на детето. Во 
овај период кај детето се ставаат темилите на емоционалниот развој, кој бара 
посебна едукација на родителите во однесувањето спрема своето новородено, 
односно доенчето. Ставот дека доенчето ништо не разбира и не чуствува не 
емоционален план не фамилијата и дава за право да се труди да ги задоволи 
само основните физиолошки потреби е стар, неоправдан и штетен став кој 
денес е надживеан и сосема спротивен. Денешните видувања зборуваат дека 
доенчето чуствува што му одговара, и кај него развива пријатни чуства односно 
позитивни емоции, и што не му одговара, па создава негативни емоции и 
реагира со плач, бес, несигурност и страв. 

Затоа родителите, особено мајката, треба да бидат едуцирани за нивниот 

вербален однос со своето дете, кој треба да биде полн со емоции, нежност 

разбирање, кој најмногу мајката го создава преку доењето и сите невербални 

комуникации со него. Говорењето со доенчето не треба да биде изоставено, 

бидејќи е потребно за да го научи детето говорот од една страна, и од друга 

страна, се воспоставува контакт со него, кој го поттикнува психофизичкиот 

развој на доенчето.Затоа редовните посети од страна на патронажната 

сестра,превентивните тимови, како и советувалиштата се од големо значење 

за малото дете. 


