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Апстракт
Меките вештини се лични атрибути, особини на личноста, својствени
социјални знаци и комуникациски способности потребни за успех во работата.
Меките социјализирачки вештини вклучуваат адаптибилност, став, комуникација,
креативно размислување, етика во работата, тимска работа, вмрежување,
донесување одлуки, позитивност, управување со времето, мотивација,
флексибилност, решавање проблеми, критичко размислување и решавање
конфликти. Здравствените работници кои постојано се во контакт со други луѓе,
односно пациенти со нарушена здравствена состојба и честопати исплашени, под
стрес и со измешани емоции, треба да знаат соодветно да одговорат на потребите
на пациентот, што е клучен дел во зачувување на здравјето. Покрај тоа,
здравствените работници секогаш се во контакт и со други здравствени работници,
па треба соодветно да се однесуваат и со нив, со цел поуспешна работа и подобра
медицинска грижа. Затоа е од голема важност сите здравствени работници да
поседуваат меки социјализирачки вештини. Во овој труд беше спроведена
квантитативна и квалитативна анализа на обученоста, знаењето и мислењето на
лекарите во однос на меките социјализирачки вештини, како и анализа на темите
за стручно усовршување од лекарската комора. Од спроведената квалитативна
анализа и доказите на хипотезите, како и од анализата на темите за стручно
усовршување на лекарската комора, спроведено од 2014 до 2019 година, може да
се констатира дека не се предвидени теми од меките социјализирачки вештини:
социјални вештини, комуникациски вештини, емоционална интелигенција,
лидерски вештини, вештини за водење и работа во тим. Од истражувањето може
да се констатира дека испитаниците сметаат дека се потребни такви теми преку кои
ќе се стекнат со меки социјализирачки вештини (социјални вештини,
комуникациски вештини, емоционална интелигенција, лидерски вештини,
вештини за водење и работа во тим), кои ќе го подобрат разбирањето на колегите
и пациентите, ќе ги намалат конфликтите и ќе го зголемат задоволството од
работата и нивната ангажираност.
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Abstract
Soft skills are the personal attributes, inherent traits and social cues, and the
communication skills necessary for success on the job. Soft socialization skills include
adaptability, attitude, communication, creative thinking, work ethics, teamwork,
networking, decision making, positivity, time management, motivation, flexibility,
problem solving, critical thinking and conflict resolution. Healthcare professionals are
constantly in contact with other people or patients with severe health problems, who are
oftentimes scared, stressed and with mixed emotions. Thus, health workers need to know
how to properly address the needs of their patients, which is vital in preserving their
health. In addition, health care professionals are always in contact with other health
workers, so they should properly relate to them in order to be more successful and provide
better medical care. It is therefore of great importance for all healthcare professionals to
possess soft socialization skills. In this paper, we carried out a quantitative and qualitative
analysis of the training, knowledge and opinion of medical doctors regarding the soft
socialization skills, as well as an analysis of the topics for professional development of
the medical chamber. After conducting a qualitative analysis and gathering the evidence
behind the hypotheses, and taking into consideration the analysis of the topics related to
the professional training of the medical chamber, conducted from 2014 to 2019, we can
conclude that the training does not incorporate soft socialization skills topics: social
skills, communication skills, emotional intelligence, leadership skills, management and
teamwork. The conclusion that can be drawn from the research is that the respondents
believe that the incorporation of such topics through which they will gain soft
socialization skills (social skills, communication skills, emotional intelligence, leadership
skills, management and team work) are necessary in order to improve the understanding
with their colleagues and patients, and thus reduce conflicts and increase job satisfaction
and their commitment.
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ВОВЕД
Континуираниот професионален развој вклучува не само едукативни
активности за подобрување на медицинската компетентност во медицинските
знаења и вештини, туку и во управувањето, градење тим, професионализам,
интерперсонална комуникација, технологија, настава и отчетност.
Концептот на континуираната медицинска едукација, главно се однесува на
проширување на медицинските знаења, вештини и ставови. Континуираниот
професионален развој го инкорпорира и го надминува овој концепт со признавање
на широк спектар на компетенции потребни за практикување висококвалитетна
медицина, вклучувајќи медицински, менаџерски, етички, социјални и лични
вештини. Заснована на доброразвиена традиција на доживотно учење во
медицинската професија, континуираната професионална едукација ја интегрира
етичката одговорност на секој лекар и го зголемува задоволството од работата.
Дадени се различни дефиниции за континуираната професионална
едукација:

- „Постојан процес, надвор од формална додипломска и постдипломска

-

-

обука, што им овозможува на индивидуалните лекари да ги одржуваат и
подобрат стандардите на медицинската пракса преку развој на знаења,
вештини, ставови и однесување“.
„Широк спектар на компетенции надвор од клиничкото ажурирање,
истражувањата и научното пишување, мултидисциплинарен контекст на
грижата за пациентот, етичката практика, комуникацијата, менаџментот
и вештините во однесувањето, градење тим, информатичка технологија,
ревизија и соодветна промена на ставовите за да се осигурат подобри
резултати и задоволство на пациентот“.
„Голем број активности за учење преку кои здравствените работници се
одржуваат и развиваат во текот на нивната кариера, за да обезбедат дека
тие го задржуваат својот капацитет да практикуваат безбедно, ефикасно
и легално во рамките на нивниот развој на опсегот на пракса“.

Секоја дефиниција ја споделува
континуираниот професионален развој дека:

пошироката

перспектива

на

- е самодвижен и индивидуално прилагоден согласно проценката на
-

потребите;
смета дека сложената работна средина на лекарот е „...
мултидисциплинарен контекст на грижата за пациентот“;
е тековниот процес на учење кој се надоградува на почетното
образование за да се обезбеди компетентност во врска со тековните и
идните работни задачи;
оди подалеку од традиционалната ознака за лекар со континуирана
медицинска едукација, потесен концепт, кој обично вклучува само
медицинско знаење и вештина;
проширува содржини од клинички до сеопфатни теми како што се
интерперсонални комуникациски вештини, етика, управување со
пракса, професионализам и се протега од места за учење како класичната
конференциска сала, до пракса;
6

- вклучува самоевалуација;
- треба да произведе промени во однесувањето во медицинската пракса,
-

така што ќе се постигне подобрувањето на здравствената заштита;
вклучува правни аспекти, како што се избегнување тужби;
промовира одговорност на лекарот.

Акцентот на континуираниот професионален развој расте поради неколку
фактори:

- лекарите водат подолг професионален живот;
- глобално зголемување на мобилноста на пациентите и здравствените
-

работници;
забрзано ширење на нови знаења, нови технологии и техники;
зголемените очекувања на општеството за медицинската професија;
комплексно работно опкружување во здравството каде лекарите
постојано се соочуваат со предизвици да развијат и совладаат
мултидисциплинарна тимска работа меѓу врсниците, здружениот
здравствен персонал, работодавачите, регулаторите и здравствените
системи.

И покрај зголемениот акцент на континуираната професионална едукација,
мора да се надминат различни бариери:

- преоптоварување на лекарот со работа и помалку време наменето за
-

учење;
недоволно финансирање;
неправилно дефинирани комерцијални спонзорства;
неусогласеност со најдобрите практики за дизајнирање, развој,
имплементација и евалуација на образовните интервенции;
пристрасно образование и судир на интереси со спонзори;
недостаток на јасна дефиниција на одговорни страни и нивните
специфични улоги;
ефикасна проценка на активностите на КПР за мерење на
економичноста;
координација на сите засегнати страни;
демонстрација на лекарскиот КПР на општеството.

Со оглед на зголемениот акцент и бариерите опишани погоре, очигледно е
дека континуираниот професионален развој мора да се промени во систематски
процес кој е веродостоен и транспарентен за заедницата.
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Глава I: ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП КОН ИСТРАЖУВАЊЕТО

1. МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Организациите во најголем дел зависат од начинот на работење,
распоредување на ресурсите и можноста на менаџментот да се прилагоди на
промените во опкружувањето. Успешните организации се карактеризираат со
внимателно менаџирање на луѓето и ефикасно и ефективно искористување на
ресурсите. Ефикасноста подразбира најдобро искористување на човечкиот
капитал, средствата, физичкиот капитал и технологијата. Додека пак, ефективноста
подразбира постигнување на организациските цели, обезбедувајќи ѝ конкурентна
предност на организацијата. Неефективноста може да се појави и кај компанија со
одлично поставени организациски цели како резултат на вработување погрешна
работна сила, користење на застарена технологија или пак, погрешни
инвестициски одлуки. Исто така, организацијата може да биде и неефективна
доколку не ги достигне поставените цели и притоа не обезбеди конкурентска
предност на пазарот. Како резултат на тоа, успешните организации ги прават
работите правилно и ги прават вистинските работи; односно, се ефикасни и
ефективни.
Повеќето идеи во менаџментот се јавуваат околу XIX и XX век и се
практикуваат до денденес. Во литературата, тие идеи се групирани во повеќе групи
и тоа: оперативен, административен, бирократски, бихејвиорален и современ
пристап во менаџментот (Gomez-Mejia, 2008, pp. 18-34).
Оперативната перспектива на менаџментот се појавува во XIX век и
почетокот на XX век со издигнувањето на фабричкиот систем и формирањето на
модернизираните организации. Со тоа се појавиле предизвиците за ефикасно
работење и координација на сè поголеми и покомплексни организации, по што се
наметнала и потребата од логички и научни методи во менаџментот за осознавање
и спроведување на „еден најдобар начин за извршување на работата“. Оваа
перспектива на менаџментот опфаќа три пристапи и тоа: научен менаџмент (анг.
scientific management), квантитативен менаџмент (анг. quantitative management) и
менаџмент на квалитет (анг. quality management).
Бирократскиот менаџмент е уште една традиционална перспектива на
менаџментот која се појавува како „идеален модел“ за управување на
организацијата на начин кој е фер, рационален и ефикасен. Наместо прилагодени и
пријателски врски, во услови на идеална бирократија, процесот на одлучување се
спроведува по безлични правила и процедури, а компетентноста е критериум. Иако
бирократскиот менаџмент е често поврзуван со незначајни правила и притоа
изложен на критики, истиот се спроведува до ден денес. Пристапот на овој вид
менаџмент посебно се препорачува во организации кои бараат начин да ги
минимизираат разликите од стандардните процедури и норми, односно во
организации каде сигурноста и ефикасноста се најважни.
Административниот менаџмент гледа на организацијата од ниво на
менаџментот и одговорните лица за координирање на активностите. Според оваа
перспектива, менаџментот е професија која може да се научи со разбирање на
основните принципи. Hanry Foyd, главниот поддржувач на административниот
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менаџмент, ги идентификувал петте функции на менаџментот кои до денес се
практикуваат: планирање, организирање, командување, координирање и
контролирање.
Со цел да се подобри продуктивноста и да се постигне задоволство од
работата, бихејвиоралниот менаџмент ги вклучува психолошките и социјалните
процеси на човечкото однесување. Дополнително, оваа перспектива тврди дека
човечкиот фактор има моќ да влијае врз ефикасноста на работното место. Оттука,
се истакнува потребата менаџментот да ја разбере динамиката на работната група
и позитивно да влијае врз вработените, нивната мотивација и сатисфакција.
Врските помеѓу вработените и супервизорите претставуваат витален аспект на
менаџментот, при што се истакнува потребата од изградба на колаборативна и
кооперативна врска помеѓу истите.
Современиот менаџмент се надоврзува на сите претходноспомнати идеи во
менаџментот, вклучувајќи системи на теории, теории на неизвесни ситуации, и
перспектива на организација на учење. Според оваа перспектива, менаџерите
поаѓаат од верувањето во целокупноста, наместо собирање поединечни делови и
гледаат на организацијата како систем од меѓусебно поврзани делови.
Дополнително, она што е во полза за една организација, не значи дека ќе биде во
полза и за друга организација поради карактеристиките на нивното опкружување.
На крај, според современиот менаџмент, организациите кои можат да научат
побрзо од останатите, имаат можност пред конкурентите на пазарот.

1.1. Стратегиско управување со човечки ресурси
Менџментот на човечки ресурси (МЧР) се однесува на сите менаџерски
активности насочени кон привлекување и задржување на вработени кои со
ефективно и ефикасно работење ќе придонесат за достигнување на
организациските цели. Стратешкиот менаџмент на човечки ресурси претставува
процес со кој менаџерите ги креираат компонентите на МЧР - системот да бидат во
согласност помеѓу себе, со останатите елементи од организацијата, како и со
организациските стратегии и цели (Jones, 2008, p. 473).
При дефинирањето на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси,
неизбежно е да се дефинира терминот „стратегија“ кој потекнува од грчкиот збор
strategus кој означува командант или шеф. Овој термин се појавува во англискиот
јазик во далечната 1656 година чиј развој и користење укажува на состав од stratos
со значење армија и agein со значење водство. Меѓутоа, од аспект на менаџментот,
терминот стратегија го заменил неговото традиционално значење на „долгорочно
планирање“, со цел да опфати конкретна патека на одлуки и активности преземени
од повисоките организациски нивоа заради достигнување дефинирани цели.
Општоприфатената дефиниција за стратегија е дека таа претставува „активност
која организацијата ја презема за да одржи супериорна перформанса“ (Hill, 2001).
Оттука, стратегискиот менаџмент може да се дефинира како „збир од менаџерски
одлуки и активности кои ја утврдуваат долгорочната перформанса на
организацијата“ (Wheelen, 1995).
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Стратегискиот менаџмент претставува круг кој опфаќа неколку активности
кои се надополнуваат една со друга. Конкретно, процесот на стратегиски
менаџмент се реализира во пет чекори и тоа (Braton, 2007):
1. Мисија и цели;
2. Општествена анализа;
3. Формулирање стратегија;
4. Имплементација на стратегија и
5. Евалуација на стратегија.
Првиот чекор започнува со евалуација на менаџерската позиција споредено
со мисијата и целите на организацијата во моментот. Мисијата ги објаснува
вредностите и аспирациите на организацијата, односно укажува на насоката на
организацијата. Целите се всушност посакуваниот крај увиден преку актуелните
работни процедури на организацијата и најчесто тоа се краткорочни мерливи
резултати. Вториот чекор се однесува на интерните организациски силни и слаби
страни, како и надворешните закани и можности. Овој чекор од стратегискиот
менаџмент може да се сумира во акронимот SWOT(анг. Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats). Третиот чекор, формулирањето на стратегијата,
вклучува евалуација на зависноста помеѓу стратегиските фактори и избори кои ги
преземаат менаџерите кон достигнување на организациските цели.
Имплементација на стратегијата е четвртиот чекор и претставува активност која се
фокусира на техниките кои ги користат менаџерите за да ја имплементираат
претходноформулираната стратегија. Всушност, овој чекор се однесува на стилот
на водство, организациската структура, информативните и контролните системи,
како и менаџментот на човечки ресурси. Последниот чекор од процесот на
стратегиски менаџмент, евалуација на стратегијата, се однесува на активноста со
која се утврдува степенот до кој вистинската промена и перформансите се во
согласност со посакуваните промени и перформанси. Овој модел укажува како
всушност треба да се реализира процесот на стратегиски менаџмент, што не значи
дека тоа е така и во пракса.
Покрај постоењето на процес кој ги вклучува гореспоменатите чекори,
стратегијата подлежи и на хиерархиска поставеност во организацијата. Конкретно,
различните нивоа на стратегија кои се појавуваат во организациите се следните:
1. Корпоративно,
2. Бизнис и
3. Функционално.
Во Корпоративното стратегиско ниво се опфатени генералната филозофија
на раст и менаџирањето на различни бизнис - единици во една организација.
Стратегиите од ова ниво го утврдуваат видот на бизнисот во кој организацијата
сака да биде и какви идеи, производи или услуги треба да се развијат,
модифицираат или продадат. Стратегиите од ова ниво даваат одговор на
прашањето: „Во кој бизнис сме?“
Бизнис стратегиското ниво се фокусира на одлуките и активностите за
секоја бизнис - идеја, производ или услуга, каде главната цел е достигнување
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конкурентска предност на пазарот. Стратегиите од ова ниво даваат одговор на
прашањето: „Како да се натпреваруваме?“ Најчести стратегии кои се среќаваат во
ова ниво се конкурентските стратегии на Портер и тоа: водство во ниска цена,
диференцијација и фокус (кој понатаму се дели на фокус кон ниска цена и фокус
кон диференцијација).
Функционалното ниво на стратегии се однесува на главните функционални
операции во бизнис - единиците, вклучувајќи истражување, развој, маркетинг,
производство, финансии и човечки ресурси. Најчесто, целта на овие стратегии е да
се достигне максимумот на продуктивност и даваат одговор на прашањето: „Како
да го поддржиме бизнис - нивото на конкурентската стратегија?“ Оттука може да
се заклучи дека практиките и процесите на МЧР ги поддржуваат целите на бизнис
-стратегијата.
Овие три нивоа стратегии постојат во организации кои се карактеристика за
т.н. повеќекратни корпорации. Во одредени организации се среќаваат стратегиски
планирања „оддолу нагоре“ или „одгоре надолу“. Кој пристап и да се користи, од
голема важност е организациските стратегии да бидат комплетно интегрирани и да
се надополнуваат.

1.2. Модели за стратегиско управување со човечки ресурси
Стратегискиот менаџмент на човечките ресурси е особено значаен за секоја
организација, ако се има во вид потребата за справување со промените коишто се
случуваат во опкружувањето. Претставува планирана акција за водење на
организацијата на начин што ќе обезбеди реализација на целите на мисијата и
достигнување на целите на визијата на организацијата. Стратегискиот менаџмент
на човечките ресурси може да се дефинира како уметност и наука на формулирање,
имплементирање и евалвирање на одлуките во врска со менаџерските функции на
целиот организациски систем кои ѝовозоможуваат на организацијата да ги
достигне поставените цели. Оваа дефиниција укажува дека стратегискиот
менаџмент го става фокусот на интегрирање на менаџментот, производството или
давањето услуга, маркетингот, финансирањето и водењето на сметководството,
истражувањето и развојот, како и аспектите на менаџерско-информационите
системи на деловната организација за да постигне успех во работата.
Има повеќе видови модели за стратегиско управување со човеките ресурси:
-

-

Корпоративна стратегија: оваа стратегија е формулирана на највисоко
ниво на управување. Врз оваа стратегија може да влијаат и внатрешните
и надворешните сили на животната средина. Со мисијата на
корпоративната стратегија се одредува видот на производот или
услугата која ќе се дава, основните потрошувачи и технолигија што ќе
се користи во производството. Исто така, треба да ја дава и
менаџментската филозофија на компанијата. Менаџментот со човечките
ресурси треба да генерира клима на можности и натпреварувања за секој
вработен, каде секој најефективно ќе придонесува за исполнувањето на
сопствените и целите на организацијата.
Внатрешна средина: силите на внатрешната средина играат клучна улога
во формулирањето на корпоративната стратегија, како и на деловната
стратегија. Организацијата мора да биде сигурна во своите способности
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-

-

и недостатоци, па треба точно да бидат одредени способностите на
вработените, продуктивноста, трендот, како и нивните недостатоци.
Ваквиот профил на организацијата може потоа да се искористи за
споредба со конкурентните организации, за идентификација на можните
компетитивни атрибути.
Надворешна средина: некои надворешни сили, исто така влијаат врз
корпоративните и бизнис-стратегии. Меѓу овие сили, конкурентските и
владините регулативи играат најзначајна улога. Потребно е да се
направи системска идентификација и анализа на актуелните трендови и
сили во надворешната средина, со цел да се идентификуваат
потенцијалните закани и можности кои ќе влијаат на менаџментот на
човечките ресурси во организацијата. Мора да се следат промените во
економското, технолошкото, социјалното, политичкото, законското,
географското и културното ниво, со цел да се одреди нивното влијание
врз стратегиите на човечките ресурси, политиката и програмите на
организацијата.
Деловна стратегија: следната фаза од стратегискиот менаџмент на
човечките ресурси по формулирањето на корпоративната стратегија е
деловна стратегија. Оваа стратегија е формулирана за секоја деловна
единица според нејзините општи цели. Има пет вида деловни стратегии:
o Стратегија за раст на нови производи или функции - подразбира
воведување нови производи или додавање нови функции на
постојните производи. Понекогаш, мала компанија може да биде
принудена да ја модифицира или да ја зголеми својата производна
линија за да остане во чекор со конкурентите. Во спротивно,
корисниците можат да почнат да ја користат новата технологија
на конкурентна компанија.
o Наоѓање нови пазари за производитe - една компанија, исто така
може да донесе стратегија за раст со наоѓање нов пазар за своите
производи. Понекогаш, компаниите случајно ги наоѓаат новите
пазари за своите производи. На пример, мал производител на
сапуни може да открие преку маркетинг - истражување, дека
индустриските работници ги сакаат неговите производи. Оттука,
покрај продажбата на сапун во продавниците, компанијата може
да го спакува сапунот во поголеми контејнери за индустриските
работници.
o Стратегија за диференцијација на производи - компаниите
честопати користат стратегија за диференцијација на
производите кога имаат конкурентна предност, како што се
супериорен квалитет или услуга. На пример, мал производител на
прочистувачи на воздух може да се издвојува од конкурентите со
неговиот супериорен инженерски дизајн. Очигледно, компаниите
користат стратегија за диференцијација на производите за да се
издвојат од клучните конкуренти. Сепак, стратегијата за
диференцијација на производот, исто така, може да ѝ помогне на
компанијата да изгради лојалност на брендот.
o Стратегија на високи цени - стратегија за цените вклучува
наплата на високи цени за производ, особено за време на воведна
фаза. Една мала компанија ќе ја искористи оваа стратегија за брзо
враќање на трошоците за производство и рекламирање. Сепак,
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мора да има нешто посебно за производот, за потрошувачите да
ја платат прекумената цена. Еден пример би бил воведувањето
нова
технологија.
Една компанија може да биде првата што ќе воведе нов тип на
соларен панел. Бидејќи компанијата е единствената која го
продава производот, корисниците кои навистина сакаат соларни
панели можат да платат повисока цена.
o Стратегија на стекнување за добивање конкурентна предност Стратегија на стекнување подразбира купување друга компанија
или една или повеќе од истите производни линии. На пример, мал
продавач на намирници на Источниот Брег може да купи
споредлив синџир на намирници во Средниот Запад за да ги
прошири своите операции.
Стратегија за човечки ресурси: главната функција на стратегиското
управување со човечките ресурси е да формулира доброразработена
стратегија за човечки ресурси со вклучување пристапи за планирање на
човечки ресурси и проекти за работа. Треба да бидат идентификувани
различните цели на вработените во различните нивоа на стратегии како:
o корпоративо ниво – развива карактеристики за луѓето кои ќе ја
водат организацијата на подолг временски период;
o бизнис ниво – организира програма за развој на организацијата;
o функционално ниво – овозможува обука за работните места.
Одделување на вработените: овој процес е клучно стратешко прашање
за одделување, вработените ја напуштаат организацијата непречено, но
притоа операциите не страдаат или важните професионални врски не се
попречени.
Закони со кои се регулираат вработените: понекогаш регулаторната
власт наметнува забрана за унапредување на регрутирањето, плаќање на
обемот на организациите и така натаму. Така, засегнати се активностите
на стратешкото менаџирање на човечките ресурси.
HR информациони системи (HRIS): за да се направи ефикасна HR стратегија, некои релевантни информации се од суштинско значење.
Ваквите информациони системи дозволуваат голем број информации за
човечките ресурси да бидат достапни за менаџерите и бараат
доброразвиена база на податоци. За ваквата цел, во организацијата мора
да биде достапен компјутеризиран HR информационен систем и да биде
дел од интегрираниот информационен менаџерски систем. Преку силен
HRIS, донесувачите на одлуки можат да направат стратегија за човечки
ресурси и да извршуваат други HR -функции.
Персонал: персоналот значи стекнување човечки ресурси за слободни и
потенцијални работни места на организацијата. Ефикасниот
работодавач мора да биде регрутиран преку ефективна програма за
екипирање. Потребно е да се одредат способностите и искуствата кои се
неопходни за соодветно исполнување на одредена работна позиција, да
се идентификуваат трендовите на индустријата и во согласност со
целите на организацијата, да се селектира персоналот кој ќе даде
најголем придонес за организацијата. Ова може да се постигне преку
интервјуирање на потенцијални вработени, нивна проверка, тестирање и
слично.
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-

-

-

Обука: по ефикасното екипирање, обуката е следната фаза на SHRM.
Обуката е процес на зголемување на знаењето, ефикасноста на
вештините и менување на ставот на вработените за правилно
постигнување на целите. Потребата за едукациона обука многу варира
во зависност од видот на организацијата. На пример, здравствените
организации мора да овозможат континуирана едукација за своите
вработени со цел да просперираат.
Управување со ефикасноста: ефективните системи за управување со
перформанси имаат потреба од вработување, ги оценуваат и
организациските и индивидуалните потреби и планираат за идниот
напредок.
Компензација: друга најважна и тешка задача на SHRM е да се направи
доброприфатен план за компензација. Ако планот е прифатлив за
лидерите на синдикатите и општите службеници, тоа може да биде
одлична работа за менаџерот на SHR.
Работни односи: добрата индустриска клима е многу важна за непречено
одвивање на работата на организацијата. Хармонизирачки односи меѓу
вработените и менаџментот може да ја помогнат целта. Вработените ќе
бидат многу попродуктивни, доколку чувствуваат дека кон нив има фер
- односи. Организациите кои јасно ги искажуваат очекувањата од
вработените и целите на организацијата, овозможуваат адекватна
компензација, даваат можност за напредок во кариерата и им даваат
повратни информации на своите вработени, имаат многу поголема
шанса да бидат успешни, во споредба со организациите кои ги
занемаруваат овие работи.

Со испитување на студии на случаи, очигледно е дека менаџирањето со
човечките ресурси игра суштинска улога во здравствениот систем. Kabene et al.
(2006) го истражувале менаџирањето со човечките ресурси во здравствените
системи во Америка, Канада и Германија, како едни од најразвиените земји.
Според нив, практиките, политиките и филозофиите на менаџерите на човечките
ресурси се императивни во развојот и подобрувањето на здравствената заштита.
Управувањето со човечките ресурси игра значајна улога во дистрибуцијата на
здравствените работници, а врската помеѓу менаџментот на човечките ресурси и
здравствената грижа е многу комплексна.
Со тоа што поразвиените земји нудат добра кои инаку не се достапни,
шансите дека здравствените професионалци ќе бидат повеќе од спремни да се
преселат се големи, со што се зголемуваат недостатоците во земјите кои се во
развој. Поради зголемување на глобализацијата, ресурсите сега се споделуваат
повеќе од кога и да е, но не секогаш подеднакво. Бидејќи здравствената грижа се
дава од и за луѓето, потребно е добро разбирање на проблемите на менаџментот на
човечки ресурси, со цел успех на која било програма за здравствена грижа.
Импликацијата е дека треба да се спроведат понатамошни истражувања и студии,
со цел да се одредат дополнителни практики за човечки ресурси кои можат да бидат
корисни за сите здравствени организации и за пациентите.
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1.3. Организациски компетенции и перформанси
Организациите се под влијание на перформансите на вработените, особено
во здравствениот сектор, каде имаат моќ да ја попречуваат работата.
Социоекономскиот менаџмент е интервентно-истражувачки метод во менаџментот
кој се занимава со истражување насочено кон развој на недопрениот потенцијал на
човечките ресури во организацијата. Подобрувањето на перформансите во целата
организација се поттикнува преку справување со недостатокот на мотивацијата кај
вработените, преку нивно активно вклучување во процесот на развивање на
здравствената организација.
Здравствениот сектор зависи од квалитетот на услугите кои им се даваат на
пациентите, што пак од друга страна, зависи од квалитетот и перформансите на
вработените. Всушност, секоја услуга која се дава во болниците, бара
професионализам и компетенција од страна на вработените.
Сите здравствени професионалци мора да бида едуцирани да даваат нега
фокусирана на пациентот, како членови на интердисциплинарен тим, нагласувајќи
медицина базирана на докази, пристап за подобрување на квалитетот и употреба
на информатика. Комитетот при Америкаснкиот институт за медицина ги
нагласува основните компетенции кои здравствените работници треба да ги
поседуваат, без разлика на нивната дисциплина, за да ги задоволат потребите на
здравствениот систем во 21-от век:
-

-

-

-

-

обезбедување грижа во која центар е пациентот – да ги идентификуваат,
почитуваат и да се грижат за разликите, вредностите, преференците и
изразените потреби на пациентите. Ублажување на болка и страдање; да
координира континуирана нега; да слушаат, јасно да ги информираат,
комуницираат и едуцираат пациентите; да ги споделуваат одлуките и
континуирано да се залагаат за превенција на болести, благосостојба и
промоција на здрави животни стилови, вклучувајќи и фокусирање на
здравјето на населението;
работа во интердисциплинарни тимови - соработува, комуницира и
интегрира грижа во тимови за да се осигури дека грижата е
континуирана и сигурна;
употребување медицина базирана на докази – интегрирање на
најдобрите истражувања со клиничка експертиза и вредности на
пациентот за оптимална грижа и учествување во активностите за учење
и истражување до степен до кој е изводливо;
пристап за подобрување на квалитетот - идентификување на грешки и
опасности во грижата; разбирање и спроведување на основните
принципи за безбедност, како што се стандардизација и
поедноставување; постојано да го разберат и да го измерат квалитетот
на грижата во однос на структурата, процесот и резултатите во однос на
потребите на пациентот и заедницата; дизајнирање и тестирање на
интервенции за промена на процесите и системите на нега, со цел
подобрување на квалитетот;
користење на информатиката - комуницирање, управување со знаења,
ублажување на грешките и поддржување за донесување одлуки
користејќи информатичка технологија.
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1.4. Стратегиска перспектива на човечките ресурси
Денес во светот се зборува за повеќе револуции, како на пример за
информатичка револуција, биотехнолошка, но една особено значајна, е
револуцијата во меѓучовечките односи. Развојот на технологијата, сознанието дека
во деловниот свет не можат повеќе да се занемаруваат потребите, интересите и
желбите на клиентите, а менаџерите веќе не можат само да наредуваат и да
очекуваат дека тие наредби без размислување ќе бидат извршени, доведе до фактот
дека меѓучовечките односи повеќе не можат да се сметаат за нешто што само од
себе се подразбира. Грижата за опстанокот на секоја организација подразбира
грижа за квалитетот. Тој квалитет, пред сѐ, подразбира максимално искористување
на човечките потенцијали. Креативноста станува клучен фактор за успех.
Сите организации, деловни, државни или непрофитни, ќе мора да поминат
низ длабока културна промена. Вработените во успешните организации ќе треба да
размислуваат побрзо, да работат поумно, да бидат подготвени да преземат ризик,
да бидат поодговорни и да научат да се однесуваат едни кон други многу поинаку.
Човечките ресурси или персоналот во здравствените организации претставува
критичен фактор во сите здравствени служби, бидејќи се централни во
спроведувањето на здравствената заштита, на политиките и на програмите. Се
забележуваат различни трендови низ Европа. Источните и јужните делови на
регионот долго време имале здравствени служби со премногу персонал, а
невработеноста и другите пазарни сили не го намалиле бројот на дипломирани
лекари. Но, и покрај тоа што имаат премногу персонал, определен број земји
сѐуште се соочуваат со потешкотии во однос на руралните средини (нерамномерна
дистрибуција на кадар).
Во многу држави сериозен проблем претставува недостатокот на обучени
лекари, медицински сестри и друг персонал и тоа во примарната здравствена
заштита, додека пак, образованието на здравствените професионалци е
неурамнотежено од причина што се создаваат премногу лекари специјалисти и
неквалификувани медицински сестри.
Не може да се каже дека човекот по природа се раѓа со потребните вештини.
Некому тоа му е вродено, некому не. За да се обезбеди врвен квалитет на
меѓучовечките односи, потребно е знаење и умеење кое не е лесно да се добие.
Потребна е обука.
Она што претставува сериозен проблем и треба да се истакне, е фактот кој
укажува дека образованието кое го завршуваат здравствените професионалнци
често е сосема одделно и тие не работат заедно во текот на нивната обука, така што
воопшто не се промовира тимската работа која претставува еден од најважните
услови за успешно завршена задача.
Образованието, традиционално посветува многу малку внимание на
елементите од работата на здравствените професионалци кои се од витално
значење за здравјето на популацијата. И воопшто, професионалната едукација
слабо се развива, а општопознато е дека перманентниот професионален развој и
стручната надградба се неопходни за создавање и одржување на квалитетот во
работењето.
Основни цели во поглед на развивање на кадарот во областа на
здравствената заштита би биле следниве:
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-

-

-

образованието на здравствените професионалнци треба да се базира на
принципите на политиката „здравје за сите“, подготвувајќи ги да бидат
во состојба да обезбедат промотивни, превентивни, куративни и
рехабилитациски служби со добар квалитет и да им помага да ги зближат
клиничката и јавно - здравствената практика;
системите за планирање треба да гарантираат дека бројот и
разновидноста на здравствените професионалци ќе одговара на
актуелните и идните здравствени потреби;
треба да постојат адекватни капацитети за специјализирана обука за
водство, менаџмент и практика во јавното здравство;
образованието на професионалците во другите сектори треба да ги
вклучи основните принципи на политиката „здравје за сите“, како и
сознанието дека нивната работа може да влијае на детерминантите на
здравјето.

2. МЕНАЏМЕНТ НА ЗНАЕЊЕ
Менаџирање со знаењето (МЗ) се однесува на сите активности за
управување неопходни за ефективно креирање, споделување и управување со
знаењето. Управувањето со знаењето отсекогаш било централно прашање во
човечките општества. Во Античка Грција научните дискусии честопати доведувале
до филозофски дебати, особено на концептот на знаење. Менаџирањето со
знаењето (МЗ) станало дисциплина во текот на 1980-тите години, а растечката
улога на информатичките технологии овозможила развој на ефикасни алатки
користејќи бази на податоци и софтвер за соработка.
Сегашниот концепт на управување со знаењето, сепак се појавил во раните
1990-ти во различни области како што се бизнис - администрација, јавна политика,
управување со информатичките системи, библиотеки и информатички науки. МЗ
се смета за начин на обезбедување на вистинските информации, на вистинската
личност, во вистинско време, со потенцијал за постигнување поголема
конкурентска предност. Како интердисциплинарен концепт, МЗ регрупира
концепти од управување со информатички технологии, филозофија, когнитивни
науки и организациски студии.
Во секторот за здравствена заштита, МЗ се развива главно во доменот на
управување со електронски здравствени евиденции и управување со здравствената
организација; во овој контекст, претходните истражувања во доменот на бизнисот
се прилагодени и се применуваат за управување со знаењето во здравството. Но,
МЗ во здравствената заштита покренува различни предизвици и прашања поради
сопствената природа. За СЗО, главната цел на управувањето со знаењето е да ги
премости празнините во знаењето помеѓу и во рамките на земјите. Менаџирањето
со знаење се занимава со развој на системи и процеси кои ги поттикнуваат
информациите и знаењето со цел да се промовира оригиналност, креативност,
интелигенција и учење. Дисциплината на менаџирање со знаењето има три главни
компоненти (СЗО):
-

луѓе: кои создаваат, споделуваат и користат знаење и кои колективно ја
сочинуваат организациската култура која го негува и поттикнува
споделување на знаењето;
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-

процеси: методи за стекнување, создавање, организирање, споделување
и пренесување знаења;
технологија: механизми кои чуваат и обезбедуваат пристап до податоци,
информации и знаење создадени од луѓе на различни локации.

2.1. Рамки на менаџментот на знаење
Рамките за поддршка на МЗ се базираат на размислувања поврзани со
структурата на знаењето и структурата на организациите во кои се применуваат
рамките. Во повеќето модели, типовите на знаење се одредуваат врз основа на
различни критериуми, како што се структурирани или неструктурирани знаења и
имаат премолчено или експлицитно знаење. Прво треба да се направи разлика
помеѓу рамки на високо ниво и оние ориентирани кон имплементација. Вториот се
фокусира на „Како да?“ имплементира МЗ во една организација, додека првиот
разговара за прашањето „Што е МЗ?“ (Wong & Aspinwall, 2004).
Рамката на високо ниво разговара за тоа како да се пополни јазот меѓу
теоријата и практиката. Тоа е случајот со рамки за создавање знаења, на пример
(Siebert, 2005). Nonaka и Takeuchi (Nonaka & Takeuchi, 1995) ги опишуваат
чекорите за создавање знаења во пракса кои одат од перцепција до застапеност и
од премолчено знаење до експлицитно. Тие исто така покажуваат како овие чекори
можат да ја подобрат ефикасноста на компаниите.
Во врска со рамки за имплементација, Sunassee и Sewry (Sunassee & Sewry,
2002) дефинирале три категории рамки: прописни, описни и хибриди. Прописните
рамки даваат упатства во врска со процедурите кои треба да се користат, без точно
да се опише нивната содржина или имплементација, на пример рамките за пристап
се претежно пропишани рамки (Wong & Aspinwall, 2004). Дескриптивните рамки
ги опишуваат клучните фактори на МЗ кои можат да ги намалат иницијативите на
МЗ за успех или неуспех. Нивните форми на репрезентација се претежно графички
(Wong & Aspinwall, 2004. Конечно, хибридните пристапи ги комбинираат и
прописните и описните методи. Важно е да се најде начин да се споредат МЗ
рамките, иако рамките се посветени на специфични апликации кои ја прават
нивната споредба комплицирана.

2.2. Методи и техники на менаџментот на знаење
Методите и техниките во МЗ може да се категоризираат во три групи: луѓе
и технологија, истражување и откривање на барањата и мерење на вредноста.

Луѓе и технологија
Раните пристапи на рамките на МЗ во раните 1990-ти главно се фокусирале
на структурна организација и ИТ - решенија за подобрување на управувањето со
знаењето (Wiig, 1999). Овие методи биле прилагодени за бавнодвижечки бизниси
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каде целите и техничките решенија се совршено идентификувани и пазарот не
еволуира брзо. Но, овие пристапи не биле прилагодени во редоследното брзо
движење на деловното опкружување, каде што почнале да се појавуваат нови
предизвици брзо како што и исчезнувале.
Главното прашање за компаниите е да ги мотивира вработените да користат
системи на МЗ. Не само што технологијата е важна, но импликацијата на луѓето во
иницијативите за МЗ е клучен фактор за неговиот успех. Без поттик, вработените
не се подготвени да го споделат своето знаење; затоа, предложени се бројни
решенија за мотивирање на вработените за користење на системите на МЗ. Некои
компании обезбедуваат финансиски стимулации (парични награди) или
нефинансиски стимулации (слободни денови) за првите корисници на системот за
МЗ. Стимулациите, финансиски или не, се особено ефикасни во организацијата
каде задржувањето на знаење често се смета како извор на моќ. Покрај
индивидуалните стимулации, Zand (Zand, 1997) сугерира систем за наградуван винвин систем, во кој добивката за поединец може да биде профит за неговите колеги,
во споредба со класичниот систем на добивки и загуби. Второто прашање поврзано
со мотивација е усвојувањето на знаењето; тоа беше предизвик затоа што луѓето не
беа подготвени да го користат или да го применат знаењето развиено од другите.
Sussman & Siegal (Sussman & Siegal, 2003) изградиле теоретски модел за разбирање
на основните прашања на посвојување на знаење. Нивната студија дискутира за
улогата на информационото влијание во процесот на донесување знаења и ја
покажува важноста за изворниот кредибилитет за да ги убеди луѓето за корисноста
на стекнатото знаење.
Алатките на МЗ се занимаваат со експлицитно знаење, што значи дека
знаењето може да биде напишано на поддршка која главно е електронска.
Историски, алатките за соработка, како што се Lotus Notes, биле развиени во 1990тите за да се подобри МЗ. Неодамнешните корпоративни алатки широко прифатија
Web 2.0 технологии како што се семантички додатоци, означување и така натаму.
Неколку концепти од широката компјутерска наука, како што се пребарување
податоци, расудување базирано на правила и повеќе агентни системи, се
интегрирани во решенијата на МЗ, а интеграцијата на овие алатки зависи од
процесите во акција. На пример, откривањето на знаење со помош на компјутер е
главно базирано на техники за пребарување податоци. Краток преглед на
документите на конференцијата за откривање на знаење и пребарување на
податоци (KDD) (Li, Liu, & Sarawagi, 2008) - главната конференција за откривање
знаења - дава преглед на огромното присуство можности за пребарување на
податоци во откривање на знаењето.
Конечно, парадигмата на повеќеагентниот систем (MAS – multi-agents
system) е совршено прилагодена за моделирање на дистрибуцијата на знаењето за
автономните ентитети, со што се користи за ширење на знаењето помеѓу
вработените во организациите. МАЅ исто така ја земаат предвид реактивноста
(приспособување кон промените во околината) и проактивноста (предвидување на
потребите на корисниците и следствено, преземање иницијативи). Овие два
фактора се клучни за успехот на проектот МЗ; всушност, иницијативите за МЗ
бараат брзо да се адаптираат и да можат да се справат со потребите на корисниците.

Истражување и откривање на барањата
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Барањата може да се видат под два агли, технолошки и човечки центриран.
Од технолошкиот став, складирањето на eлектронско знаење претставувало
предизвик во раните фази на МЗ; хардверската инвестиција може да бара
значителна сума пари за огромна количина податоци за обработка. Процесот на
откривање на знаења, исто така бара голема пресметковна моќ; сепак, со
намалувањето на трошоците за хардвер, складирањето не е повеќе критично
прашање, но најновото истражување со користење на онтолошка застапеност и
техниките за пребарување на податоци, сè уште бара моќна пресметковна моќ (Guo,
Pan, & Heflin, 2005). Во однос на софтверскиот аспект на МЗ, постојат неколку
слободни и отворени решенија, како што се KAON или Protégé (Gennari, et al., 2003)
за онтолошки менаџмент и креирање апликации базирани на онтологија.
Отворени библиотеки за пребарување податоци за откривање знаење и
платформи за соработка, како и бројни други алатки, како што се семантички вики
и платформи за блогирање во групи или некои целосни платформи како cyn.in
(cinc.in, 2008), се исто така достапни. Од гледна точка на човекот / корисникот,
анализата на задачата е критично и тешко барање за собирање пред да се
воспостави решение за менаџирање со знаењето. Molani et al. (Molani, Perini, Yu, &
Bresciani, 2003) предложил да се користат „намерни анализи“ за да се анализираат
барањата за МЗ, и тврдат дека „намерната анализа“ обезбедува прифатливо
решение во однос на моделот и методологијата и е исто така погодно да генерира
техничко решение. Друга техника наречена „анализа насочена кон целта“ е метод
за стекнување на точно разбирање на барањата (Dardenne, van Lamsweerde, & and
Fickas, 1993). Davenport et al. ја истакнал важноста на културата која е пријателски
расположена кон знаење за успехот на МЗ-проектите. Во нивниот преглед на
неколку иницијативи за МЗ, овој фактор беше истакнат како еден, ако не и
најважен, клучен фактор за постигнување на проектот. Поединците треба да бидат
охрабрени да учествуваат во размена на знаења и да не се плашат дека размената
може да ги чини нивните работни места.

Мерење на вредноста
Проценката на вредноста на МЗ е примарна грижа за организациите. Како и
другите нематеријални средства, сигурноста на мерењето на знаењето во
организацијата е предмет на дебата. Како што е наведено во една студија за
Европската унија (Zambon, 2003), внатрешните проценки врз основа на
информациите што ги даваат менаџерите може да бидат предмет на пристрасност
и имаат тенденција да ја преценуваат вредноста на МЗ. Од друга страна, оценките
спроведени од трета страна може да бидат непрецизни, бидејќи третата страна нема
пристап до средствата за внатрешно знаење. Отсуството на пазар за нематеријални
средства, исто така, може да биде корен за евалуациона пристрасност. Навистина,
знаењето како нематеријално средство ќе се вреднува и ќе се појави на
финансискиот извештај, но не може да се продаде и нема соодветна пазарна
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вредност. Затоа, не постои пазарна структура која може да ја регулира проценката
на знаењето.
Развиени се неколку методи за проценка на вредноста на знаењето во една
организација. Skandia е првата компанија која се занимава со мерењето на
интелектуалниот капитал (Н.И.) (N. Bontis, 1996). Тој го дефинира
интелектуалниот капитал како сума на човечкиот и структурниот капитал.
Човечкиот капитал ги комбинира способностите, знаењето и иновативниот
потенцијал на вработените во компанијата; тоа ги вклучува и филозофијата и
културата на компанијата. Овој вид капитал не е сопственост на компанијата, но
компанијата има корист од тоа. Структурниот капитал е патенти, заштитни знаци,
хардвер и „сè што останува зад вработените кога ќе заминат дома“ (Nick Bontis,
2001). Извештаите развиени од Скандиа користеле 36 метрика за да ѝдадат парична
вредност на една организација; метриката вклучува задоволство на клиентите,
задоволни вработени, број на патенти, годишен промет и слично.

2.3. Менаџмент на знаење во здравството
Додека системите за менаџирање со знаењето ги користат информатичките
технологии (ИТ) за управување со создавањето, складирањето, делењето и
употребата / повторната употреба на знаењето,; здравствената заштита претставува
посебен предизвик за употребата на МЗ, како што е комплексноста на системот,
влијанието на медицинските грешки, значителен пораст на знаењето во областа на
медицината и зголемените трошоци за здравствена заштита. Ние ќе ги разгледаме
сите овие фактори во следните ставови; тогаш ќе ја разгледаме улогата што МЗ
може да ја игра во здравствената заштита, неговите предности и предизвици.

Комплексноста на системот за здравствена заштита
Системот на здравствена заштита е еден од најкомплексните системи со кои
се среќаваме во општеството (Anderson & McDaniel, 2000; Orr & Sankaran, 2007;
Reinhardt, Hussey & Anderson, 2004); тоа подразбира неколку партнери кои работат
во различни домени кои треба да соработуваат, со цел да се грижат за човечко
суштество. Доставувањето на здравствени услуги вклучува здравствени работници
како што се семејните лекари, специјалисти, медицински сестри, технолози за
технолошки техники, лабораториски техничари, социјални работници, психолози,
советници, итн. Исто така, се вклучени и трети страни како администратори во
болницата и клиниката, менаџери во финансии, Министерството за здравство,
фармацевтските компании, здравствените осигурителни компании, групи
активисти, образовни организации, истражувачки заедници, итн. Покрај тоа,
партнерите во доставувањето на здравствената заштита се распоредени околу
многу географски области додека дејствуваат на истиот пациент. Јасно е дека
износот на знаење, креиран од сите партнери за здравствена заштита, е огромен и
дека секое знаење креирано од еден партнер е од најголемо значење за сите други,
со цел да се обезбеди квалитет на нега. Употреба на МЗ - техники со цел да се
регистрираат, да се комуницира и да се зголеми знаењето во здравствениот сектор,
е неопходно важно. Сепак, комплексноста на здравствениот сектор претставува
посебен предизвик за усвојување на МЗ - системите во здравствената заштита, иако
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влијанието од таквото донесување се очекува да биде огромно (Bali & Dwivedi,
2007).

2.4. Предности и предизвици
Предности
Од горенаведеното, очигледно е дека МЗ може да одигра важна улога во
здравствената заштита. Во продолжение ќе ги разгледаме главните предности што
МЗ може да ги обезбеди за здравствената заштита.

Намалување на медицински грешки
Менаџирањето со знаењето може да помогне во намалувањето на
медицинските грешки и следствено нивните трошоци, преку обезбедување
поддршка за одлуки за практичарите (Abidi, 2001). За да се постигне оваа цел, може
да се искористи расудување базирано на случаи и / или расудување базирано на
правила. Менаџирањето со знаењето веќе е препознаено како алатка која се
користи за намалување на грешките во рецепт за лекови; некои од случаите
пријавуваат намалување на грешки до 55% (Melymuka, 2002).

Соработка и иновации
Во сложена област како што е здравствената заштита, соработката помеѓу
различните здравствени работници е од витално значење за да се обезбеди квалитет
на здравствената заштита (Elliott & O'Dell, 1999). Истражувањата покажаа дека
недостатокот на соработка во здравствената заштита е водечка причина за многу
медицински грешки, па оттука и потребата за координирана стратегија за интерпрофесионална грижа (Менаџерски комитет за интероперабилност HealthForceOntario, 2007). Така, кооперативната дијагноза може да се постигне од
страна на здравствените работници преку имплементација на МЗ - системите
(Dieng-Kuntz, et al., 2006).

Покрај тоа, соработката е шанса за иновации; ова е признаено од
истражувачите и резултираше со создавање мрежи за пренос на знаење (Ansell,
2007; Wickramasinghe & Davison, 2004). Понатаму, здравствениот сектор е
иновативно ориентирана област, па оттука и управувањето со клиничкото знаење
(Buchan & Hanka, 1997) со користење парадигми како дистрибуирано управување
со знаењето (Pedersen & Larsen, 2001), станува најголемо. Во оваа перспектива,
методологиите за олеснување на иновациите (Ansell, 2007; Canongia, Antunes, de
Nazare, & Pereira, 2004), како и анализа на бариерите на протокот на знаење, во
тимови и организации, треба да се решат. Конечно, откривањето механизми за
споделување на знаењето и организациските фактори кои влијаат врз нив, е од
суштинско значење за соработката и иновативноста (Currie & Suhomlinova, 2006).

Квалитет на нега
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Подобрувањето на квалитетот на грижата е главна цел во сите истражувања
за здравство; затоа, во наоѓање, споделување, соработка и развивање на лекарите,
знаењето е неопходно да се откријат и развијат знаења и оттаму квалитетот на
грижата. Усвојувањето на техники за менаџирање со знаењето е со цел да го
подобри квалитетот на грижата како што е предложено од Oranzo et al. (Orzano, A.
J., McInerney, C. R., Scharf, D., Tallia, A. F., & Crabtree, B. F. 2008). Освен тоа,
ефикасноста на работата може да се зајакне со усвојување техники за управување
со знаењето во секојдневната практика (T. H. Davenport & Glaser, 2002); овие
техники веќе ја докажале нивната ефикасност во различни домени, како што се
здравствено осигурување (Chae, Ho, Cho, Lee, & Ji, 2001). Зголемена ефикасност во
доставувањето на лична здравствена заштита (Batalden & Splaine, 2002, Stefanelli,
2002), како и во донесувањето одлуки во јавното здравство (Goddard, et al., 2004) е
исто така фактор кој го промовира подобриот квалитет на грижата.

Намалување на трошоците
Додека соработката има влијание врз квалитетот на грижата, што се гледа
како главна цел на испораката на здравствената заштита, таа исто така има влијание
врз трошоците, бидејќи овозможува споделување на знаењето. Навистина, Ламонт
тврди дека регионалните здравствени информативни организации имаат за цел да
го „зголемат ефективното искористување на здравствените ресурси преку
споделување информации меѓу коалиција на даватели, обврзници, работодавачи и
други засегнати страни“ (Driver, 2001; Lamont, 2007; McElroy & Firestone, 2005).
Всушност, усвојувањето на МЗ во здравствената заштита во некои случаи беше
предизвикано од високата цена на медицинските грешки (McElroy & Firestone,
2005) и МЗ ќе продолжи да претставува дефинитивна предност во овој контекст,
која не е целосно истражена.

Организација на знаење и организациско учење
Знаењето е голем дел од секојдневните активности на здравствената
организација; сеедно дали за практичари или за менаџери. За управување со него,
се вклучува финансискиот менаџмент, управувањето со човечките ресурси,
организациска динамика и управување, стратешко планирање, управување со
информации, управување со ризик и управување со квалитетот (Garman, Burkhart,
& Strong, 2006). За лекарите, тоа е главен извор на докази за правилна пракса; сепак,
знаењето на практичарите не е стабилно, тоа се развива со текот на времето; во
нивниот систематски преглед на односот помеѓу клиничкото искуство и
квалитетот на грижата, Choudhry et al. (Choudhry, et al., 2005) тврдеше дека
„лекарите кои се во пракса веќе подолг период, може да бидат изложени на ризик
за обезбедување нега со помал квалитет“. Затоа МЗ станува од витално значење за
да се обезбеди практика базирана на докази и да се обезбеди организациско учење
за менаџерите.
За да се користи МЗ, важно е да се открие (1) создавањето и трансферот на
знаење, (2) потребите за знаење, (3) здравствените професионални улоги, (4)
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однесување за барање информации, (5) организација на знаење и (6) однесување за
споделување знаење. За да се искористи знаењето, важно е да се разбере начинот
на кој се создава знаењето (C.-W. Yang, Fang, & Huang, 2007) и истото да се пренесе
(Ansell, 2007; Bate & Robert, 2002; Dawes & Sampson, 2003). Сепак, знаењето кон
кое не може да се пристапи не е од корист; па затоа, за да се олесни пристапот до
знаење за здравјето, потребите за знаење на здравствените работници (Burnett,
Williams, & Webster, 2005), улогите што тие ги играат во МЗ, како и нивното
однесување за барање информации (Dawes & Sampson, 2003) треба да се открие.
Конечно, крајната цел во МЗ е да се трансформира здравствена организација во
организација за учење способна да генерира нови знаења, да создава системи за
знаење и да ги базира организациските активности на знаењето (Driver, 2001; Fiol
& Lyles, 1985; Miner & Mezias, 1996). За да се постигне организациско учење, важно
е разбирањето на знаењето (Driver, 2001, Engeström, 2007), како и
имплементацијата на различни пристапи како организациска меморија (Abidi,
2001; Lahaie, 2005 година) која ја поддржува организацијата и делењето на
концептот, преку членовите на заедницата, со цел да се одржи заедничка работа;
или околината на знаење, како што е животната средина за здравствена заштита на
претпријатијата предложена од Abidi (Abidi, 2001). Конечно, во мултикултурни,
мултинационални заеднички тимови за здравствена заштита, МЗ може да игра
улога во преводот на терминологија со цел да се надмине јазикот и културните
бариери во организацијата за учење; ова е од критична вредност за да се осигуриме
дека соработката се случува на недвосмислен начин (Kisilowska, 2006).

Предизвици
Примената на МЗ во здравствената заштита се соочува со неколку големи
предизвици, од кои дел се соодветни на природата на здравствениот сектор, а други
се заеднички за други полиња. Основниот предизвик останува свеста за важноста
и потенцијалите на МЗ во здравствената заштита. Откако МЗ се препознава како
организациско и практично средство, потребна е стратегија за МЗ (Sensky, 2002).
Откако стратегијата ќе биде воспоставена, треба да се планира управување со
промените, со цел да се воспостави култура на усвојување на МЗ на работното
место и да се најдат МЗ лидери меѓу практичарите за да се олесни усвојувањето на
МЗ (Caldwell, Chatman, O'Reilly, Ormiston, & Lapiz, 2008). Сите иницијативи на МЗ
треба да ги земат предвид и луѓето и технологијата. Моќната МЗ алатка веројатно
нема да напредува доколку засегнатите поединци не се посветени на нејзината
употреба. И реципрочно, вработените коишто се високомотивирани за да го
прифатат МЗ, може да ја изгубат мотивацијата, ако алатките за поддршка на МЗ
имаат ниска употребливост или не даваат релевантни карактеристики. Во
висококонкурентни бизниси, ефикасен МЗ може да ја направи разликата помеѓу
успехот и неуспехот; сепак, МЗ не е ниту каприз, ниту лек, туку треба да се
интегрира во организациската култура. Како резултат на тоа, употребливоста е
голем предизвик со кој се соочува МЗ во здравството; особено бидејќи
здравствените работници работат во стресна средина и со малку време.
Воспоставувањето доверба во МЗ системите и обезбедувањето соодветни мерки за
доверливост и безбедност, се од посебна грижа во здравството и затоа се особено
предизвикувачки; навистина различни истражувачи изразија загриженост во врска
со формализацијата и следењето на разговорите преку МЗ системите (Guah &
Currie, 2004; Nicolini, Powell, Conville, & Martinez-Solano, 2008). Покрај тоа,
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добропознатиот временски притисок во здравствениот сектор, поради недостиг од
здравствени работници, претставува посебна пречка за имплементација на МЗ во
здравствената заштита; навистина, користењето на ИТ и МЗ алатките ќе се смета
за незгодно, освен ако не се развијат соодветни размислувања за употребливост и
иновативни интерфејси за МЗ системите. Понатаму, недостатокот на интеграција
помеѓу различните системи базирани на ИТ (телемедицина, PACS, електронски
здравствени досиеја, системи за поддршка на одлучување и сл.) е особен
предизвик; всушност не треба да има неинтегрирани силоси на информации што
не се дозволи за целосно искористување на МЗ. Конечно, мерењето на
перформансите на здравствените системи бара адаптирани модели и индикатори.
Како што беше кажано, искуствата од приватниот и јавниот сектор за мерење на
нематеријалните средства веќе постојат и може да обезбедат основа за изградба на
здравствени системи за индикатори на ефикасноста на МЗ системите (Cinca,
Molinero, & Queiroz, 2003).

2.5. Перспективи на МЗ во здравството
Покрај актуелните улоги за управување со знаењето во здравствениот
сектор, малку перспективи претставуваат можност да се развијат нови апликации
за МЗ во здравствена заштита. Овие перспективи се виртуелни заедници,
мобилност, електронски здравствен картон (E.H.R.) и јавното здравје.

Виртуелни заедници
„Виртуелните“ даватели на здравствени услуги од различни дисциплини (на
пример, медицина, медицинска сестра, социјална работа, физикална терапија итн.)
можат да создадат тимови во кои тие го комбинираат своето знаење и експертиза
за да обезбедат сеопфатен план за грижа. Важно е пациентите да се вклучат во
виртуелни здравствени тимови, бидејќи мора да бидат добро информирани за
нивните состојби, опциите за третман и како да им пристапат и да бидат активно
вклучени во нивниот третман (Davis, Wagner, & Groves, 2000).
Откако ќе биде воспоставена здравствена виртуелна заедница, нови
сознанија се јавуваат преку социјалните интеракции (Ahmad, Kausar, & David,
2007). Пациентите имаат премолчено знаење за нивната здравствена состојба и
начинот на кој ги доживуваат нивните услови. Ова премолчено знаење претставува
рудник на информации за клиничката пракса; навистина, тоа овозможува да се
добие увид во искуството на пациентот и со тоа да се процени нејзиниот / неговиот
квалитет на живот, како и влијанието на лекот врз животот на една личност.
Виртуелните заедници во оваа смисла претставуваат можност за холистички
пристап кон клиничката пракса. Освен тоа, здравствените виртуелни заедници
претставуваат можност за е-континуирано образование. Во здравството,
континуираното образование е од суштинско значење; некои професионалци не
можат да продолжат да практикуваат, освен ако не подлежат на годишно
континуирано образование за да го обноват своето знаење. Во овој контекст,
здравствените центри засновани на знаење можат да играат голема улога преку
обезбедување платформа за е-образование и размена на знаења помеѓу колегите.
Создавањето на виртуелна мрежа на експерти го отвора патот за тестирање на нови
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видови парадигми за соработка и е-едукативни парадигми (van Dijk, Hugenholtz, ATjak, & Schreinemakers, 2006).

Мобилност
Додека управувањето со знаењето ќе стане важен дел од секојдневната
пракса, иднината ќе биде повеќе мобилна. Веќе ја сведочиме експлозијата на
мобилни интерактивни уреди, мобилни здравствени установи и зголемувањето на
бројот на решенија за е-homecare (Hubert, 2006). Мобилно знаење за управување е
следниот чекор во мобилната здравствена заштита, каде што пациентот е далеку од
местото каде се дава здравствена грижа (O'Sullivan, McLoughlin, Bertolotto, &
Wilson, 2007). Пристапот за мобилност е исклучително валиден во виртуелните
заедници. Следствено, создавањето на мобилни здравствени виртуелни заедници,
каде што знаењето е генерирано, дисеминирано и споделено од страна на
пациентите и давателите на нега, е следниот чекор кој може да обезбеди предност
и за пациентите и за давателите на нега (Hubert, 2006; Moreno & Isern, 2002; Siau &
Shen, 2006).

Електронски здравствени картони
Во светот, владите се залагаат да изградат национално ниво на електронски
здравствени картони. Има напредок во оваа насока, главно во развиените земји.
Откако здравствените досиеја ќе се компјутеризираат, потребата ќе биде да се знаат
вистинските информации за пациентот во вистинско време и да се користат
податоци од електронските здравствени картони за дијагностички цели, за
поддршка на донесување одлуки за лично здравје, за поддршка на одлуките за јавно
здравје и за истражувачки цели. Иако, многу од она што е направено досега во
однос на електронските здравствени картони, главно вклучува обработка на
податоци (Van Vlymen, J., De Lusignan, S., Hague, N., Chan, T., & Dzregah, B. 2005);
Покрај тоа, менаџерите за здравствени услуги се соочуваат со многу тешкотии при
врзување за пристап до релевантни податоци за рутинско подобрување на
квалитетот (De Lusignan, Wells, Shaw, Rowlands, & Crilly, 2005). МЗ техники можат
да играат две улоги, една за менаџери и една за практичари; навистина, техниките
на МЗ можат да помогнат во потрагата по знаење во масата на собрани податоци,
помагајќи им на лекарите да најдат поефикасни начини за лекување на пациентите
со барање за слични случаи (O'Sullivan, et al., 2007) и помагање на менаџерите да
добијат релевантни знаења за целосно управување со квалитетот (TQM) (McAdam
& Leonard, 2001). Воспоставувањето електронска здравствена евиденција, само по
себе претставува само прв чекор; користејќи ја масата на податоци собрани со цел
да ги поддржиме практичарите во генерирањето на знаењето и обезбедувањето на
квалитетна пракса, е предизвикот што следува.

Јавното здравство базирано на докази
Мрежите за надгледување на здравствената заштита продолжуваат да се
развиваат. Сепак, истражувањата покажуваат дека информатичката и
комуникациската технологија се помалку користени во јавното здравство, отколку
во другите сектори на општеството (Goddard, et al., 2004; Revere, et al., 2007). МЗ
26

може да игра витална улога во организирањето, структуирањето и поддршката на
јавното здравство базирано на докази (Andreas & Nicholas, 2006; Revere & Fuller,
2008). Во овој контекст, истражувањето треба да открие како комуницира и
соработува заедницата за јавно здравје, особено во однос на стратегиите,
комуникацијата, употребениот артефакт, итн. Потоа можат да се скицираат
различни профили за знаењето на здравствените работници. Може да се користат
методи за истражување од полето на компјутерски поддржана соработка. Полето
на медицината доживува потег кон медицината базирана на докази, сличен потег
кон јавното здравје базирано на докази е важен, и би бил стратешки за напредно
управување со здравјето на населението.

3. КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
Полето на комуницирањето, а особено на деловното комуницирање е многу
широко и опфаќа повеќе различни форми на комуницирање. Во принцип,
разликуваме две форми на комуникација:
-

вербална комуникација
невербална комуникација

Вербалната комуникација ги содржи двете форми на комуникација:
-

говорна комуникација
писмена комуникација

Кога станува збор за говорната комуникација, треба да се има во вид дека
постојат различни монолошки и дијалошки форми на комуницирање. Како
типични монолошки форми што се користат во деловното комуницирање, се
сретнуваат: говорот, веста, извештајот, анализата, белешката, коментарот и
критиката. За разлика од монолошките форми кои се засноваат на еднонасочна
комуникација, дијалошките форми се состојат од размена на информации. Тука
спаѓаат: дијалогот, дискусијата и дебатата.
Карактеристична комуникациска форма претставува деловниот разговор.
Тој е основна форма на интерактивното деловно комуницирање и е основа за други
форми на деловно комуницирање како:
-

деловни состаноци,
деловни преговори,
презентации,
советувања.

Писмената комуникација нуди некои поволности во однос на говорната
комуникација:
-

-

писмената порака стои подолго време пред очите на оние кои ја примаат
и можат повеќекратно да ја прочитаат, а со тоа се овозможува нејзино
подобро разбирање;
писмените пораки се сфаќаат многу посериозно од усмените, а рокот на
доставување може да биде многу скратен во однос на говорната
комуникација.
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Покрај вербалната, свое место и значење во деловниот свет има и
невербалната комуникација или како уште се вика „говор на телото“. Според некои
истражувања, 75% па дури и 80% од комуникацијата се врши на невербален начин.
Функциите на невербалната комуникација, може да се третираат од следните
аспекти:
-

содржински аспект – невербалните пораки ја менуваат, дополнуваат,
прошируваат или потврдуваат содржината на вербалната порака;
личен аспект – невербалната комуникација ги изразува чувствата,
намерите и очекувањата на оној што ги испраќа;
аспект на односи – со невербалните пораки се изразуваат ставови во
однос на вербалните пораки;
аспект на влијание – невербалните пораки можат да извршат силно
известување и влијание на соопштенијата и како такви можат да го
поттикнат или успорат комуникацискиот дијалог.

Комуникација со пациенти
Меѓусебното комуницирање воопшто не е едноставно. Но, кога станува
збор за комуницирање со пациенти, тогаш ситуацијата е уште потешка. Сите
здравствени организации денес, централно место во своите мисии ѝдаваат на
квалитетната услуга. Со други зборови, се тргнува од тоа дека „пациентот е во
фокусот на нивниот интерес“.
Но, мора да се прифати една неспорна вистина – сите луѓе или пациенти не
се ангели. Со учтивите луѓе или пациенти се работи многу лесно и секоја средба со
нив е вистинско задоволство. Но, што со оние другите и кои се тие?
Непријатни луѓе се оние кои се обидуваат:
-

-

да ги натераат другите луѓе да ја изгубат ладнокрвноста;
да ги присилат другите луѓе да прават работи што не ги сакаат;
да ги спречат другите луѓе да го прават она што сакаат или треба да го
поправат;
да ги натераат другите луѓе да биде по нивно со примена на принуда,
манипулација или други нечесни методи;
да ги натераат другите луѓе да чувствуваат вина доколку не се покорат
на нивните желби;
да ги наведат другите луѓе да почувствуваат: анксиозност,
вознемиреност, фрустрација, депресија, инфериорност, гнев, пораз или
некое друго негативно чувство;
да ги присилат другите да го работат и нивниот дел од работата.

Непријатна личност е онаа чие однесување им создава проблеми на другите
луѓе. Да се излезе на крај со нив, значи да се излезе на крај со проблематичното
однесување.
Постојат различни типови луѓе или пациенти и различни стратегии за
постапување со нив во меѓусебното комуницирање. Некои од нив се навистина
непријатни, а некои само навидум се такви, а причините за тоа лежат во нешто
друго. Оттука, можеме да зборуваме за два типа клиенти: клиенти кои навидум се
непријатни и клиенти кои навистина се непријатни.
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Клиенти кои навидум се непријатни
Понекогаш клиентите само изгледаат како „незгодни“. Причините за тоа се
различни, како на пример: страв, неспособност, погрешна проценка, омраза на прв
поглед. Со ваквите луѓе и пациенти треба да се однесувате со внимание, затоа што
тука не се работи за навистина незгоден или непријатен човек или пациент, туку за
некои дополнителни причини кои го направиле такво неговото однесување. Со
малку внимание и разбирање на проблемите на пациентот се покажува интерес за
него и неговите проблеми, па во таков случај и комуникацијата е успешна.
Клиенти кои навистина се непријатни
Помеѓу најкритичните типови на луѓе и пациенти од оваа категорија се:
-

-

-

Вообразени „сезнајковци“ – овие луѓе и пациенти се навистина тешки за
соработка. Но, оној што ја дава услугата не може да ги одбира луѓето и
пациентите и со ваквите, препорачливо е да се комуницира колку е
можно помалку, да не се конфронтира и полемизира. Еден добар трик е
да се искористи нивниот снобизам и да им „се продаде најскап
производ“.
Нечесни луѓе и пациенти – има луѓе и пациенти кои одличниот пристап
и добрата услуга ја користат како можност да ја искористат
организацијата или нејзините вработени за да лажат, да не платат и
слично. Но, докажувањето дека луѓето и пациентите се нечесни е тешка
и суптилна работа. Нема ништо полошо за организацијата од тоа некого
непромислено и без докази да го прогласи за нечесен. Да се осомничи за
кражба невин човек е недозволиво – за оној што ја дава услугата и за
организацијата тоа би било погубно. Ако сепак, се утврди со сигурност
дека е нечесен, треба да се постапи според точно определената политика
на фирмата за такви случаи.
„Дежурен“ преговарач – постојат луѓе и пациенти кои не се задоволни
со ништо. Со нив е тешко да се работи, но во случај ако таквите луѓе и
пациенти се остават без очекуваното внимание, можат да нанесат голема
штета за организацијата. Ништо не се шири толку брзо колку што тоа се
прави со лошите информации. Затоа, на таквиот човек и пациент мора
да му се посвети вниамние, да се сослуша и да му се каже дека ќе биде
разгледано неговото барање, но без да му се ветува нешто, туку да се
извести дека ќе му бидат прифатени само оправданите приговори.

Однесување на лекарот кон пациентот:
-

Важни фактори на кои лекарот треба да посвети внимание во
комуникацијата со пациентот се:
o движењето на телото на пациентот
o растојанието на кое се остварува првиот преглед
o контактот со очи
o изразот на лицето на пациентот
o звукот и бојата на гласот со кој лекарот му се обраќа на пациентот
o употребата на зборови кои го охрабруваат пациентот слободно за
зборува за својот проблем.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лекарот треба да внимава на комодитетот на секој пациент и за таа цел
треба да изразува:
o почит
o добронамерност
o пријателски однос
o ракување при поздравување
o покана на пациентот да седне.
Лекарот треба да се претстави и да почне со резервирано да поставува
отворени прашања.
o Добро е да се поставуваат прашања на овој начин:
 „Што ве доведе во мојата канцеларија?“ или
 „Може ли да ми кажете зошто дојдовте денес?“
o Не е добро да се поставуваат прашања на овој начин:
 „Ајде, кажувај кој ти е проблемот!“
 „Што те мачи?“
Лекарот треба да се труди да делува уверливо и смирено, да ги намали
емоциите со кои пациентот доаѓа, со цел пациентот повеќе да се
ослободи.
o Пример: „Знаеш Андреј, многу луѓе што дошле овде се
чувствувале исто како тебе“.
Лекарот мора да го следи начинот на кој пациентот се презентира
o Пример: Тишина.
 Зборува дека нешто не е во ред.
Потребно е лекарот да:
o парафразира
o повторува факти од пациентот со цел да стекне доверба кај него
o Го слуша својот пациент ефективно, а не пасивно.
Лекарот мора да го резимира тоа што го кажал пациентот и вербално да
го следи, со цел да се наведе на тоа што треба од пациентот да дознае
повеќе, а не само да се повторуваат веќе кажани факти;
Лекарот треба да обезбеди доверливост – кога да се зачува доверливоста,
а се однесува на соопштување на состојбите за проблемот на пациентот,
а кога да се прекине – кога животот и здравјето се во прашање;
Лекарот да избере стил и тон за понатамошна интеракција, бидејќи треба
да знае дека со пациентот влегува во професионална врска и дека треба
да изградат почит кон ваквиот начин на однесување;
Лекарот низ адекватен начин на комуникација со пациентот треба да
помогне тој да се чувствува помоќен преку преземање на сите постапки
кои лекарот ги советува.

3.1. Асертивна комуникација
Терминот „асертивна“ се користи за опишување на стил на комуникација
кој е почитуван од другите, но е јасен и цврст во намерата. Асертивноста
понекогаш се меша со агресивноста – непристијно, непријателско, обвинувачко,
заканувачко или саркастично комуницирање, не е асертивно комуницирање.
Асертивното комуницирање значи да застанеш за себе, но тоа да биде направено
на начин со кој не се прекршуваат правата на другите, своите права, како и своите
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чувства и чувствата на другите. Кога се комуницира асертивно, треба да биде
искрено, но соодветно. Асертивноста често е поврзана со добра самодоверба.
За подобро да се разбере што вклучува асертивната комуникација, важно е
да се опишат алтернативните видови комуникација:
-

-

-

-

Пасивно или покорно однесување – вклучува покорување на
приоритетите на другите, со истовремено отфрлање на личните права и
потреби. Личноста не ги искажува своите чувства, ниту пак кажува за
своите потреби. Како резултат на ова, личноста останува неука за своите
чувства и желби. Покорното однесување исто така вклучува чувство на
вина, кога личноста ќе се обиде да го побара она што ѝ треба. Доколку
личноста им даде до знаење на останатите дека не е сигурна дека има
право да ги изрази своите желби и потреби, луѓето околу неа ќе ги
отфрлаат. Некои луѓе се покорни, бидејќи сакаат да изгледаат како
„добри“ личности и да им угодат на останатите. Исто така може да се
исплашени дека со искажување на своите желби, ќе изгубат личност од
која се чувствуваат зависни.
Агресивна комуникација вклучува комуницирање со барање,
абразивност, па дури и непријателски начин со другите. Агресивните
луѓе, типично, се бесчувствителни за правата и чувствата на луѓето
околу нив, и се обидуваат да го добијат тоа што го сакаат преку
принудување или заплашување. Агресивноста создава непријатели и
конфликти, а честопати ги става другите во одбранбена позиција, па се
повлекуваат или почнуваат да се спротивставуваат, наместо да
соработуваат.
Пасивно- агресивно однесување. Наместо отворено да се разговара за
некој проблем, агресивните чувства се искажуваат со пасивен отпор. На
пример, кога личноста е лута на својот претпоставен на работното место,
наместо да разговара со него, доцни на работа. Наместо личноста да
побара или да направи нешто што навистина го сака, постојано се жали
дека нешто ѝ недостасува. Пасивно-агресивните личности ретко го
добиваат она што го сакаат, бидејќи никогаш не ја пренесуваат пораката.
Нивното однесување има тенденција да ги остави другите збунети, лути
и огорчени.
Манипулативно однесување. Манипулативните личности се обидуваат
да го добијат тоа што го сакаат преку предизвикување кај другите луѓе
чувство на жал или вина кон себе. Наместо да ја преземат одговорноста
за своите потреби, тие играат во улогата на жртва, со цел другите
личности да се грижат за нив. Кога ваквиот пристап не успева, личноста
станува отворено лута или глуми рамнодушност. Манипулацијата
успева сѐ до моментот кога личноста која е манипулирана не препознае
што се случува, по што таа првенствено е збунета, а потоа станува лута
и огорчена на манипулаторот.

Асертивното однесување, во споредба со претходнообјаснетите стилови на
однесување, вклучува барање на тоа што личноста го сака, на едноставен и
директен начин кој не негира, напаѓа или манипулира некој друг. Чувствата и
потребите треба да се искажат на искрен и директен начин, со истовремена почит
кон другите. Личноста треба да се заземе за своите права, без извинување или
чувствување вина. Дополнително, асертивноста значи и преземање одговорност за
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своите потреби. Луѓето околу асертивната личност се чувствуваат пријатно,
бидејќи ги знаат нејзините чувства и намери и ја ценат нејзината искреност.
Повеќето луѓе не спаѓаат само во една од горенаведените категории.
Користиме различни видови однесување и многу зависи од ситуацијата и луѓето со
кои сме опкружени. Важно е да бидеме свесни за својот вид на однесување и
комуникација, за да може да комуницираме ефикасно во секоја ситуација.
Категории на асертивно однесување:
-

-

-

Асертивно одбивање – како да се каже „не“ во вистинско време и на
вистински начин: треба да се објасни причината и да се изрази
разбирање кон соговорникот.
Асертивно искажување на чувствата – позитивни чувства – „Направивте
одлична работа“; негативни чувства – „Јас сум вознемирен од тоа што го
направи.“
Асертивно барање – за да се добие информација, појаснување или да се
побара она што личноста го сака.

Доколку една личност не знае како да биде асертивна, може да доживее:
-

-

-

депресија – од бесот насочен кон внатре, чуство на беспомошност,
безнадежност и немање контрола врз сопствениот живот;
огорченост – бес кон другите поради манипулирање или искористување
на личноста;
фрустрација – „Како дозволив ова да ми се случува мене?“ „Зошто
дозволувам некој да ме направи жртва?“
насилство – доколку бесот не се експресира соодветно, се насобира;
анксиозност – анксиозноста води до избегнување на одредени ситуации
и луѓе. Со ваквото избегнување личноста може да пропушти забавни
активности, прилики за работа, љубовни врски и друго;
слаби односи од сите видови – неасертивните луѓе често не се способни
да ги експресираат своите емоции, без разлика дали се тие позитивни
или негативни. Ова влијае на односите со другите луѓе, а особено
односите со партнерот;
здравствени проблеми – главоболки, висок крвен притисок, кои се
резултат на стресот;
проблеми во воспитувањето на децата – децата знаат како да ги
тестираат гранциите кои родителите ги поставиле за нив, па родителите
мора да имаат асертивен и цврст став.

Како да се биде поасертивен:
-

-

-

со проучување на своите верувања – дали личноста смета дека има право
на своите чувства? Во ред е да се каже „не“, да се биде лут, да се побара
помош и да се направат грешки;
одржување директен контакт со очите, држење отворен говор на телото
и изразот на лицето да биде соодветен на пораката која се дава,
истовремено одржувајќи го тонот на гласот;
недозволување да ве прекинуваат во изразувањето;
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-

кога се вели „не“ личноста треба да биде одлучна, да објасни зошто
одбива, но да не се извинува премногу;
во изразувањето да се користат изрази како: „Јас сакам“, „Јас
чувствувам“...
внимателно да се слуша што кажува соговорникот.

3.2. Презентациски вештини
Успехот на добра презентација лежи во нејзината подготовка. Презентерот
треба да размисли за:
- публиката – која е публиката пред која презентира, колку и што веќе знаат
за темата која се презентира?;
- поводот – дали е формален или неформален? Дали презентацијата ќе биде
предавање, дебата или говор?
- целта – која е целта на презентацијата?
- Планирање на презентацијата
Првите чекори при планирање на презентација се да се знае колку долго таа
ќе трае и како ќе се воспостави целта на презентацијата. Дали целта е да се
информира публиката за нивна едукација или за да го провери нивното мислење.
Откако личноста ќе се одлучи за намената на презентацијата, полесно е да се најде
соодветниот контекст, структура и стилот на презентацијата.
Следен чекор е да се размисли за темите кои презентацијата треба да ги
покрие и тие да се постават по логичка подреденост, така што секој слајд да води
кон следниот. Ова ќе помогне публиката да ја следи личноста многу полесно.
Многу добра идеја е да се почне со вовед или преглед на презентацијата, така што
публиката ќе знае за што ќе се зборува во презентацијата. Личноста која презентира
треба да ѝ каже на публиката колку долго ќе трае презентацијата и кога ќе можат
да поставуваат прашања.
Завршетокот на презентацијата треба да биде заклучок или резиме. Ова ќе
му помогне на презентерот да ја повтори и зајакне главната цел на презентацијата.
Исто така, помага презентерот да остави последна позитивна импресија, бидејќи
последните работи кои ќе ги каже се најчесто единствените работи кои публиката
ќе ги запамети.
Презентерот треба да биде подготвен за можни прашаља кои ќе му бидат
поставени.
Со цел презентацијата да биде успешна, личноста која презентира треба да
размисли која ќе биде публиката. Од лекарите може да биде побарано да
презентираат на медицински сестри, лекари или фармацевти. Овие различни групи
ќе бидат заинтересирани за различни делови од темата. На пример, ако клинички
фармацевт презентира нов лек, лекарите ќе бидат заинтересирани најмногу за тоа
како да го препишуваат и кои се индикациите за употреба. Медицинските сестри
би сакале да знаат како најбезбедно да го аплицираат. Фармацевтите би сакале да
ги знаат сите овие работи и уште многу други.
-

Подготовка на слајдовите
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Повеќето луѓе денес користат компјутери за да ги дизајнираат и проектираат
нивните слајдови. Слајдовите треба да бидат:
- едноставни и јасни
- балансиран изглед
- да го покажуваат текстот на лесно примлив начин – подобро да се
употребат повеќе пократки слајдови, отколку неколку комплексни
- треба да бидат лесни за презентирање.
Има многу истражувања за тоа што е добро дизајниран, ефективен слајд.
Главниот наод е дека: слајд полн со потточки, поднаслов што не дава непосредна
поента, е слаб слајд. Ова е многу тешко за луѓето кои парават академски
презентации и сметаат дека добар слајд има едноставен наслов, а потоа следува
листа потточки за таа поента. Повеќето студенти само ќе ги видат презентациите
каде што поголемиот дел од слајдовите го користат тој формат, а повеќето и сами
ќе создадат презентации кои го користат тој слајд - формат.
На прашањето: „Дали Power Point е најдобриот начин за пренос на големи
количини текстуални информации?“, одговорот е: „Не, за тоа се книгите или
документите“. Луѓето не ги примаат најдобро информациите кога се во прашање
читањето и слушањето во исто време, што всушност се бара кога ќе присуствуваат
на повеќето Power Point презентации. Power Point е визуелен медиум; неговата цел
е да ѝ помогне на публиката да визуелизира што зборува говорникот. Целта на
презентацијата не треба да биде трансфер на информации, туку треба да овозможи
разбирање и поттикнување на понатамошни активности или истражувања.
Вештини поврзани со подготовката вклучуваат:
-

спроведување истражувања поврзани со темата
изработка на графици и графикони кои ги прикажуваат наодите од
истражувањето
истражување за публиката со цел подобро прилагодување на
презентацијата на нивните потреби
креирање слајдови на PowerPoint
делење на презентацијата во делови од разумна должина
користење статистички податоци за ефикасно убедување на публиката
вклучување конкретни примери и приказни за илустрирање на одредена
цел и задржување на вниманието на публиката
подготвување материјали или дигитални референци, за публиката да не
биде преокупирана со земање белешки

- употреба на белешки.
Некои луѓе употребуваат белешки со цел да го запомнат текот на
презентациите. Важно е да не се користат белешките премногу, бидејќи ќе влијае
на стилот на презентација, лекарот нема да може да одржува контакт со очите и ќе
ѝ даде до знаење на публиката дека нема доволно самодоверба. Лекарот треба да ја
вежба презентацијата неколку пати, особено ако не е навикнат на презентирање.
- Употреба на гласот
Гласот е основниот инструмент за комуникација, па е важно презентерот да
го употребува ефективно при презентирање. Гласот вибрира при стрес, па затоа
пред и за време на презентацијата личноста треба да остане смирена, да дише
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длабоко и да ги држи рамењата и рацете релаксирано. Добра идеја е при рака да
има чаша со вода во случај да му се исуши грлото.
На гласот влијаат иритантите на ларингсот, па затоа е добро да се
избегнуваат следните работи пред презентирање:
- пушење
- чај и кафе
- жешка зачинета храна и тешко сварлива храна
- металоиди
- сув воздух.
Презентерот треба да зборува јасно и гласно за да може
публиката да го слушне. За да се избегне мрморењето, треба додека се зборува,
устата добро да се отвара. Ако е можно, еден ден пред презентацијата би било
добро личноста која ќе презентира да отиде до просторијата каде што ќе
презентира, за да ја знае нејзината големина.
Би било корисно да се направат вежби на гласот за да се загрее и да му
помогне да зборува гласно.
Кога презентерот е нервозен обично зборува побрзо, што може да придонесе
публиката потешко да разбере што кажува тој. Личноста која презентира треба да
се погрижи секоја реченица да ја завршува јасно. Вообичаено е за гласот да се
намалува при крајот на речениците.
- Говорот на телото
Употребата на соодветен говор на тело ќе му помогне на презентерот да
одржи поефктивна презентација. Добрите презентери обично употребуваат
пријателски и отворен говор на телото, а лошите говорници не одржуваат контакт
со очите и побргу би се свртиле кон екранот отколку кон лицата на публиката.
При презентирање треба да се одржува контакт со очите со сите членови на
публиката, а не само со една личност, бидејќи таа ќе се чувствува непријатно.
Презентерот треба да користи отворена позиција на телото и постојано да има
насмевка на своето лице.
Без разлика колку е добра презентацијата, лош презентер може да ја уништи.
Во прилог се дадени 5 од најдобрите совети за самоуверен и релевантен говорник:
-

-

-

Не ги читајте вашите слајдови. Анкетите покажуваат дека публиката не
ги сака презентерите кои читаат од своите Power Point презентации.
Доколку е можно, користете далечински уред за менување на слајдовите.
Ова ви дозволува да се движите во просторијата и да се поврзете со
вашата публика.
Знајте го вашиот материјал и не гледајте во белешките кога тоа е можно,
за да може подобро да се поврзете со вашата публика. Идеално, сѐ што
би ви требало е брз поглед кон слајдот или белешките за да знаете што
сакате да кажете за да ја објасните вашата поента.
Вежбајте. Дури и искусните и професионални говорници ја вежбаат
својата нарација. Говорењето гласно е важно за да бидете самосвесни.
Бидете свои – доколку сте природен говорник, за вас ќе биде многу лесно
да одржувате презентации, доколку не, држете се до едноставни
презентации.
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3.3. Вештини за водење состанок
3.3.1. Ефективни вештини за водење состаноци
Ефективните состаноци се од суштинско значење за осигурување дека
тимот го следи дадениот распоред. Колку е попродуктивен состанокот, толку се
помали шансите тимот да се повлече. Ова е многу важно, бидејќи на состанкот
треба да се разгледаат гледиштата и да се стекне договор за општ курс на
дејствување. Најефикасен начин да се има добар состанок е да се постават и да се
следат насоки.1

Табела 1. Вид на состанок и неговите елементи
Елементи

Информативен состанок

Број на членови

Колку било

Кој треба да
присуствува

Оние кои треба да се
информираат

Процес на
комуникација
Поставување на
собата за
состаноци
Најефективен
стил на
лидерство
Акцентот треба
да биде на
Клуч за успех

Еднонасочен: од лидерот
кон членовите, со можности
за прашања
Членовите можат да бидат
насочени кон предниот дел
на собата, стил на училница

Одлучувачки состанок
Мал број, по можност 12 или
помалку
Оние кои се одговорни и
оние кои можат да
придонесат
Интерактивна дискусија меѓу
сите членови
Членовите треба да се
свртени еден кон друг, стил
на конференција

Авторитативен

Партиципативен

Содржината

Интеракцијата

Планирање и подготовка на
информациите што треба да
се презентираат

Поставување атмосфера која
поддржува отворена,
слободна експресија

1

Haynes M.E. (2006) Meeting skills for leaders, A practical guide for more productive meetings, Third
Edition.
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Видови состаноци според начинот на одвивање:
-

Лице в лице
Виртуелни
o Телекоференција – најстариот формат на виртуелен состанок, кој
постои од почетокот на телефонските линии. Овој вид состанок е
пожелен за едноставно споделување податоци и носење одлуки
за кои не е потребна визуелна презентација. Не е пожелна за
дискутирање на комплицирани проблеми;
o Видеоконференција – дозволува членовите да се гледаат додека
разговараат. Со вистинската опрема, видеоконференциите може
да бидат многу ефективни во пренос на информации и ја
подобруваат комуникацијата преку можноста членовите да се
гледаат меѓусебе;
o Компјутерска конференција – дава можност за скоро бесплатна
комуникација на географски дисперзирани луѓе за споделување
информации, колаборација и решавање на проблеми.

Ефективните состаноци имаат конзистентни карактеристики. Тие се
дисциплинирани, активно ги вклучуваат сите членови и резултираат со јасни
заклучоци. Има три фази на ефективните состаноци:
-

фаза на предсостанок – организација на датум, време и место.
Одредување на целите на состанокот;
фаза на состанок – самиот состанок каде тимот се фокусира на целите;
фаза на после состанок – членовите на тимот ги следат одлуките
донесени за време на состанокот. Чекорите се преземаат, се следат и се
разгледуваат.

Има 7 чекори во ефективните состаноци:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одредување на целите на состанокот
Поставување на улогите на членовите
Преглед на агендата на состанокот
Обработка на целите
Преглед на чекорите кои треба да се преземат
Одредување на агендата за следниот состанок
Евалуација на состанокот

Важно е да се разберат типичните однесувања кои доаѓаат до израз кога
тимот ќе се собере на состанок. Има три вида однесување во група:
-

однесување насочено кон целите – овој вид однесување е најпотребен за
да се достигнат целите од состанокот;
однесување насочено кон врските кои се вклучени – овој вид однесување
е потребен за одржување на комуникацијата во и надвор од тимот;
однесување насочено кон самиот себе - овој вид однесување е
деструктивен и објаснува зошто индивидуата се однесува на тој начин и
кои се мотивирачките причини за однесувањето.
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Ефективните состаноци имаат комбинација од првите два вида однесување,
со тоа што членовите од тимот искажуваат позитивно однесување насочено кон
себеси. Ова се однесувањата кои секој тим - лидер би сакал да го има за време на
состаноците. Лидерот треба да го поттикне ваквото однесување.
Многу е важно да се разбира однесувањето бидејќи укажува на тоа зошто
одреден член на тимот се однесува онака како што се однесува. Секое однесување
се учи. Единствената причина зошто некој ја прави работата погрешно е бидејќи
или така му било покажано или начинот на работа го увидел од другите. Така, секое
научено однесување се коригира. Правилното однесување може да се постигне со
правилни инструкции и позитивна мотивација. Обвинувањето само го проширува
недоразбирањето меѓу она што менаџментот сака да биде постигнато и она што
вработениот всушност го прави.

3.3.1.1. Вештини за слушање
Најефективниот начин за тимовите да функционираат во група е да се
разбере важноста на слушањето за време на дискусиите. Неопходно е да се има
само една дискусија едновремено. Така, членовите на тимот треба да се стекнат со
активни техники на слушање. Има три вештини за да станете ефективен слушач:
-

-

однесување – слушајте со целото тело директно завртени кон оној кој
разговара и одржувајте контакт со очите;
размислување – периодично се одразувате кон говорникот за она што
вие мислите дека го кажува (На пример: „Јас мислам дека слушнав дека
велите е...“)
режирање – надоврзување на зборовите на говорникот (На пример: „О,
гледам, ако го нападнеме овој проблем на овој начин, тогаш тоа значи
дека...“, итн.)

Слушањето е вештина која сите треба да ја научиме. Треба да знаеме дека
слаб слушач има тенденција предвремено да суди и да бара вина, што го попречува
разбирањето.

3.3.1.2. Вештини за дискусија
Дискусиите се неопходни за состаноците да бидат продуктивни. Секој
состанок треба да вклучува активности кои ја стимулираат средината за отворена
дискусија. Тим - лидерот е најефективен за водење на дискусијата и разбирање на
важноста за вклучување на сите членови во дискусијата.
1. Барање појаснување – доколку не ви е доволно јасна темата на која се
дискутира или логиката позади аргументот на друга личност, потребно
е да побарате појаснување. Употребата на аналози или примери, како и
парафразирањето е клучна.
2. Gate keeping – важно е секој да се однесува како чувар од време на време.
Ова ќе поттикне еднакво вклучување на сите членови на тимот и ќе ја
намали доминацијата на некои членови. Членовите треба меѓусебно да
се поттикнуваат за соработка и вклучување.
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3. Активно слушање – вештините за активно слушање се неопходни за
ефективен состанок. Членовите треба да ги разгледуваат своите идеи,
наместо да дебатираат или да ги бранат своите размислувања.
4. Заклучок – важно е повремено да се паузира и да се донесе заклучок за
она што се дискутирало, за да се осигури дека групата е во
синхронизација за проблемите кои се дискутираат.
5. Држење до темата – важно е да не се дозволат долги примери или
нерелевантна дискусија. Иако тим - лидерите имаат флексибилност да ја
контролираат дискусијата, многу е лесно групата да се фокусира само на
еден проблем.
6. Менаџирање на времето – бидејќи агендата на состанокот всушност ги
дава насоките, некогаш е пожено да се направи листа кој проблем ќе се
разгледува во специфичен временски период, со цел тимот да се држи
до темата.
7. Заклучок од дискусцијата – дискусијата на одредена тема е многу важна,
но тим - лидерот мора да знае дека секоја дискусија треба да заврши и
да има заклучок.
8. Добивање на коопределување – кога дискусијата ќе достигне степен на
заклучок, тим - лидерот ја резимира позицијата на групата и ги
поттикнува членовите да направат договор.
9. Евалуација на процесот на состанокот – при достигнување на заклучок
од состанокот, тим - лидерот треба да дозволи 5 минути во кои секој член
ќе може да коментира за неговата евалуација на состанокот. Ова е важно
за тим - лидерот да може да идентификува можности за подобрување, за
состаноците континуирано да имаат подобра ефикасност.

3.4. Вештини за писмена (пишувана) комуникација
Во електронската ера на денешницата, еден од главни начини на кои ние
самите се брендираме е преку нашите напишани зборови. Нашите пораки и
мислења на социјалните мрежи, откриваат многу за она што сме ние. Како сме
„видени“ од страна на луѓето влијае врз почитта која тие ќе ја имаат за нас,
влијанието кое ние го имаме врз другите и луѓето кои ќе ги привлекуваме понатаму
во нашиот живот. Овие работи играат важна улога во личните и професионалните
врски, вредноста која ја даваме на професионално ниво и како се чувствуваме во
врска со самите себе.
Неколку совети кои треба да се разгледаат при пишување на секоја порака:
-

-

Пишувајте кратки реченици. Кратките реченици се полесни за читање
во споредба со долгите.
Пишувајте кратки параграфи. Ограничете го параграфот на три
реченици, со што се олеснува читањето. Доколку параграфот изгледа
голем, размислете како можете да го поделите на два или три помали
параграфи.
Задолжително употребување голема буква со секоја нова реченица.
Употребување на имињата на луѓето кон кои се обраќате. Исто како што
луѓето забележуваат кога го изговарате нивното име, забележуваат и
кога го пишувате нивното име. Затоа, пожелно е при пишување на
порака да се употребуваат изрази како: „Здраво Никола,“ или „Здраво
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-

-

-

-

Марија“, со што на личноста ѝ се дава до знаење дека пораката е за неа
и се чувствува ценета.
Бидете јасни. При пишување на секоја порака, запрашајте се себеси:
„Дали оваа порака е јасна и има цел?“. Никој не сака да ја чита истата
реченица повеќепати за да разбере што сака да каже личноста.
Бидете концизни. Научете да комуницирате со што е можно помалку
зборови.
Прегледајте ги речениците за потенцијални недоразбирања.
Давајте целосни одговори. Кога ќе добиете порака со повеќе прашања,
одговорете на секое прашање. Не дозволувајте си луѓето повторно да ви
пишуваат порака за да ве прашаат она што не сте го одговориле првиот
пат.
Доколку одговарате на повеќе теми, нумерирајте ги.
Употребувајте пријателски тон.
Проценете кога е потребно да се јавите. Доколку нешто ве вознемирува,
подобро е да ѝ се јавите на личноста, отколку да пишувате емоционални
пораки.
Имајте доказ за сѐ. Никогаш не праќајте нешто за кое не сте сигурни.
Лекторирајте. Доколку вашиот документ е многу важен, размислете за
опцијата да го однесете на лектор.

3.5. Вештини за ИКТ (информациско - комуникациски техники),
вмрежување, електронска комуникација
3.5.1. Апликација на информатички и комуникациски тенхологии во
медицинската едукација
Медицинската едукација, како целина, има претрпено огромни промени.
Концептот на „настава“ е заменет со „учење“ и „самопознавање“. Студентите веќе
не ги „хранат со лажица“ давајќи им материјали, факти и информации кои треба да
ги апсорбираат. Со достапноста на информациите, студентите се насочуваат да
бидат трагачи, а не примачи на знаење. Сите потребни информации може да се
добијат со само еден клик.

Интернет и хипермедија/мултимедијална технологија
World Wide Web (WWW) и Graphical User Interfaces (GUI), како Netscape, го
направија Интернетот моќен медиум за инструкции и учење. Интернетот може да
има големо влијание за начинот на кој се дава и добива обуката. Хипермедиската
технологија се користи за креирање на поединечни групирања на сродни
информации и обезбедува можност веднаш да се разграни избраната содржина и
со еден клик да се врати на оригиналниот документ.
Придобивките од користењето на Интернетот се тоа што може да се збогати
знаењето на личноста. Собирањето информации е многу олеснето и за студентите
и за професорите.
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Недостатоците на Интернетот се постоењето на многу информации кои
студентите треба да ги разгледаат. Студентите мора да бидат насочени да го
одбираат вистинскиот материјал.
Мултимедијалната технологија инкорпорира различни технологии од
компјутери, CD-ROM, телекомуникација, видеокамери и ги комбинира во моќен
центар за комуникација. Интернетот овозможува брза и висококапацитетна
дигитална трансмисија на податоци, слики и видеа низ светот. Исто така,
овозможува и интерактивна комуникација меѓу студентите и професорите во
реално време.
Медицинските лица се доживотни студенти. Тие мора да се во тек со новите
информации со цел да ја извршуваат својата работа ефикасно. Има голем број
програми во различни области од медицината, кои овозможуваат учење на
далечина со достапност на книги и списанија за медицински информации. Учењето
на далечина може да придонесе за доживотно учење на медицинските лица и има
потенцијал да направи револуција во едукацијата.
Компјутерските вештини кои се потребни за медицинските лица вклучуваат
употреба на компјутер и неговите апликации, како механизам за менаџирање со
податоци, поддршка во донесување одлуки и комуникација. Исто така, вклучува и
знаење, вештини и однесување за истражување, манипулација и употреба на
биомедицински информации. Медицинската информатика треба да биде
инкорпорирана како рутински дел од секојдневните активности на студентите на
медицина.

Едукација на далечина
Едукацијата на далечина се дефинира како едукација која се одвива на место
каде далечината или технологијата го одделуваат професорот и студентот.
Едукацијата се одвива преку аудографика, инструментална телевизија,
видеоснимка, телеконференција, компјутерска конференција, електронска пошта и
слично. Начинот на кој ќе се одвива зависи од потребата и целта на едукацијата и
може да биде асинхрона, односно статична, и синхрона, односно динамична (во
реално време).
Асинхроната едукација значи дека студентите и професорите не мора да
бидат присутни во исто време. Студентите не мора да бидат собрани на исто место
во исто време, туку може да одберат свој временски период кога ќе го следат
предавањето. Асинхроната едукација се одвива преку електронска пошта, видео
или аудиоснимки, интернет - страници, факс или традиционална пошта.
Синхрона, односно динамична едукација вклучува сателитски и десктоп
видеоконференции. Предноста на синхроната едукација е тоа што помага во
стимулација на мотивацијата, поттикнувајќи кооперација и работење во групи,
како и можност за повратна информација.

Телемедицина
Телемедицината се дефинира како употреба на телекомуникациската
технологија за достава на медицинска дијагноза и грижа за пациентите до место
41

кое е оддалечено од медицинското лице. Ова вклучува давање здравствена грижа,
дијагноза, консултации, третман, едукација и трансфер на медицински податоци.
Телемедицината користи широк спектар на технологии за давање на медицинска
грижа и едукација, вклучувајќи телефонски линии, сателити, дигитална мрежа,
Интернет и слично. Покрај доставувањето на здравствена грижа, телемедицината
се користи и за учење на далечина и континуира медицинска едукација за
здравствените работници.
Познати примери за телемедицина се:
-

телерадиологија – трансфер на радиографски слики до радиолог за
интерпретација;
телепатологија – трансфер на микроскопски снимки до патолог, а во
некои случаи и контрола на микроскоп локализиран на далечина;
телепсихијатрија – телемедицинска апликација која дозволува
комуникација со пациентите во реално време.

Придобивки од телемедицината:
-

-

подобрен квалитет на грижата – телемедицината ја менува
професионалната изолација на многу рурални лекари, со тоа што им
овозможува пристап до колеги од академски медицински центри и
интерактивна комуникација и едукација со нив;
учење на далечина;
намалени трошоци.

Комуникација во болниците
Телемедицинските системи активно се користат меѓу болнички
специјалисти и примарната здравствена грижа. Слични проблеми постојат во
малите болници кои немаат пристап до високоспецијализиран персонал кој го има
во поголемите институции. Со порастот на субспецијализациите во медицината, не
е возможно секоја институција да има репрезентативец од секоја медицинска
субспецијализација.
Затоа,
многу
е
важно
да
се
споделува
високоспецијализираното мислење меѓу болниците, па дури и на голема далечина.
Со помош на телемедицинска технологија, специјалистите може да се
консултираат со други специјалисти или субспецијалисти од истата или од друга
болница, а со тоа се подобрува грижата за пациентот.
Информациската и комуникациската технологија нудат моќни можности за
реконструкција на многу процеси во давањето на здравствена грижа. Моментално
се зголемува бројот на каналите за комуникација, медиските и уреди со кои може
да се створи комуникациска врска. Во здравството, каде постојано се потсетуваме
и за потребата од подобрување и унапредување, потребни се цврсти докази за
насочување и употребување на новата технологија во вистинска насока.

Подобрување на здравствената
комуникациска технологија
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грижа

со

информациска

и

Факт е дека информациската и комуникациската технологија се основата на
денешниот систем за информации. Здравствените установи имаат голем бенефит
од употребата на ваквките технологии. Најголем бенефит има фармацевтската
индустрија, бидејќи сите достапни медицински информации помагаат во
проценката за медицинските потреби и ги прават свесни за слични истражувања
што се спроведуваат во други делови од светот.
ИКТ го овозможува е-здравството. Со овој концепт им се дозволува на
лекарите да имаат поголем пристап до информации за пациентите, дури и да се од
различни држави. Исто така, имаат побрз пристап до медицински картони, случаи
и лабораториски резултати. Оваа технологија исто така ја подобрува
комуникацијата меѓу лекарот и фармацевтот. Пациентите со хронични болести
може да ги следат своите параметри и да ги препраќаат кај лекарите, со што лекарот
секогаш е во контакт со пациентите. Со други зборови, не се потребни редовни
посети кај лекарот, а сепак здравствената состојба на пациентот постојано се следи.

3.6. Истражувачки вештини
Терминот „истражувачки вештини“ се користи за да се опишат различни
техники за собирање информации. Една од овие техники е анализа. Другите
вештини се критичко размислување, решавање проблеми и дисеминација.
Вештините кои се користат во фазата на анализа на спроведувањето на
истражувањата се аналитичките вештини.
Аналитичките вештини се однесуваат на пристапот и методите што се
користат за да се идентификува и процени ситуацијата. Процесот на евалуација
вклучува разгледување на ситуацијата од различни перспективи, истражување за
да се најдат повеќе податоци за ситуацијата, да се дискутира за ризиците и да се
донесуваат одлуки за ситуацијата со другите луѓе. Аналитичките вештини исто
така се однесуваат на испитување на резултатите и податоците, со цел да се најде
корисна информација. Со други зборови, аналитичките вештини се алатки кои
можат да им помогнат на оние кои често дејствуваат пред да размислат за
последиците од донесување одлука.

3.6.1 План на истражувањето
За успешно спроведување на одредено статистичкото истражување,
неопходно е најнапред да се направи план на истражувањето во кој мораат да бидат
дефинирани следните елементи:

1. Цел/и на истражувањето;
2. Предмет на истражувањето - дефинирање на
нејзината големина (големина на примерок);

статистичката маса и

3. Избор и дефинирање на статистичките единици (испитаници) според
одредени критериуми за вклучување во истражувањето;
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4. Одредување и дефинирање на потребните податоци/белезите на
статистичките единици;
5. Начинот и методите за собирање на податоците;
6. Методите на истражувањето и
7. Потребни финансиски средства.

1. Целите на истражувањето треба да бидат јасно поставени, добро
формулирани, да се директно поврзани со проблемот на истражувањето и да можат
да одговорат, односно да се остварат. Доколку целите не се јасно формулирани,
може да се случи да се собираат голем број непотребни податоци или, пак, да не се
опфатат сите податоци кои се неопходни за добивање на резултатите поради кои
се спроведува статистичкото истражување.
2. Дефинирање на статистичката маса - Изборот на статистичката маса
зависи од поставените цели во планираното истражување. Во неа треба да бидат
вклучени единиците (испитаниците) на кои испитуваната појава се манифестирала
или може да се манифестира. Но, без разлика за какво истражување станува збор,
статистичката маса треба да биде избрана така што ќе ги задоволува основните
барања на статистиката, а тоа се: хомогеност, диференцираност и комплетност на
масата.
Статистичката маса која е предмет на истражување, е хомогена доколку е
составена од истоветни, слични или сродни статистички единици (поединци), кои
меѓусебно се разликуваат според белезите што кај нив се испитуваат.
Статистичката маса е диференцирана доколку поединечните случаи од кои
таа е составена се разликуваат меѓу себе според одредени белези, како што се: пол,
возраст, место на живеење, степен на образование, професија, телесна тежина,
индекс на телесна маса и друго.
Статистичката маса е комплетна, ако ги опфаќа сите статистички единици
на кои одредената испитувана појава се манифестирала или може да се
манифестира.
3. Избор и дефинирање на статистичките единици - Во зависност од
карактерот и целите на истражувањето, потребно е да се одреди големината на
статистичката маса, односно точниот број на статистички единици што ќе бидат
набљудувани и анализирани. Изборот на статистичките единици (испитаниците) и
дефинирањето на испитуваните групи се врши според белезите (варијаблите) што
треба да ги поседуваат, а се од интерес за истражувањето (критериуми за
вклучување и исклучување на испитаниците во испитуваните групи).
4. Одредување и дефинирање на белезите на статистичките единици Статистичките единици меѓусебно се разликуваат според белезите, кои уште се
нарекуваат варијабли (англ. variable). Во зависност од тоа дали само се бројат или
се бројат и се мерат, белезите се делат на: квалитативни (описни, атрибутивни) и
квантитативни (нумерички, бројни).
Квалитативните (атрибутивни, описни) белези можат само да се бројат едноставно се пребројува колку статистички единици кои се вклучени во
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истражувањето, имаат одредена карактеристика. Пример за квалитативни белези:
пол (машки, женски), место на живеење (град, село), степен на образование (нижо,
средно, вишо, високо), болка (има, нема), појава на оток (има, нема), крварење
(нема, има слабо, има јако) и слично. По својот карактер овие белези се
дисконтинуирани.
Квантитативните (нумерички, бројни) белези можат и да се бројат и да се
мерат. Пример за квантитативни белези: возраст, телесна тежина, телесна висина,
период на инкубација во денови, коефициент на интелигенција, број на
еритроцити, концентрација на гликоза во крвта, индекс на дентален плак и друго.
Во однос на континуитетот, овие белези можат да бидат: континуирани и
дисконтинуирани.
5. Начин и методи за собирање податоци - За собирање на потребните
податоци можат да се изберат веќе постоечки статистички прашалници или пак, да
се состават нови кои ќе бидат соодветни за планираното истражување.
Прашалниците треба да содржат прашања за белезите на статистичките единици
кои се предмет на набљудување, односно за сето она што е од значење за
остварување на целите на истражувањето.
Сите прашалници можат да се поделат во две групи: - прашалници кои веќе
постојат како востановени обрасци, а се направени врз база на одредени прописи
за тековно собирање податоци: (пријава за новороденче, пријави за заразни
заболувања, ДЕМ-2 обрасци за пријава на починати лица, лекарски извештаи за
основна причина на смрт, пријави за несреќен случај на работно место, смрт поради
несреќен случај, убиство или самоубиство, како и многу други прашалници кои се
користат за потребите на статистичките заводи и - прашалници кои тековно не се
собираат или се собираат некомплетно, а се составуваат за собирање на одредени
податоци по пат на попис, регистрација или анкета.
При планирање на техниката за собирање податоци, треба точно да се
дефинира кој ќе ги дава податоците, како и кои лица и установи ќе ги собираат
потребните податоци.
Податоците можат да ги даваат: - самите испитаници (единици на
набљудување) кои се вклучени во истражувањето или лица од нивната околина (за
мали деца податоци даваат нивните родители; за лица со ментални нарушувања
податоци даваат лица од нивната фамилија) и - лекарите и другите здравствени
работници, обучени лица кои спроведуваат анкети, како и сите оние лица кои
според планот на истражувањето се вклучени за негово реализирање.
Во зависност од тоа кој ги собира податоците - лица или установи, тие се
делат на: - примарни податоци - ги собира лицето што го изведува планираното
истражување или сам или со своите соработници. Овие податоци можат да се
собираат со техника на интервју или со техника на прашалник и - секундарни
податоци - ги собираат установи и служби за одредени свои потреби, но лицето кое
го изведува планираното истражување може да ги користи доколку има потреба од
нив. Тука спаѓаат на пример, податоци кои се собираат во матичните служби, во
заводите за статистика, заводите за социјално и пензиско осигурување,
здравствените установи и многу други.
6. Mетоди на истражувањето - Без разлика дали планираното истражување
според дизајнот е опсервационо или интервентно, треба точно да се одредат
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методите кои ќе бидат применети за негово спроведување (епидемиолошки
методи, лабораториски, клинички и статистички методи). Ако е предвидена
употреба на апарати заради мерења на одредени варијабли од интерес или пак,
спроведување на одредени дијагностички или терапевтски процедури, потребно е
тие да се наведат, а пред отпочнување со собирање на податоци, треба да се
провери нивната исправност и точност/прецизност.
7. Финансиски средства - Врз основа на дизајнот, големината и опсежноста
на планираното истражување, неопходно е да се пресметаат и обезбедат
финансиски средства кои се потребни за негово реализирање. Потребно е да се
предвидат средства за потрошен материјал, набавување нова или докомплетирање
на постојната апаратура, реагенси, патни трошоци и сл.

3.6.2. Методи за собирање на податоци
Со дескриптивната статистика се собираат податоци за белезите кои се од
интерес за сите единици на статистичката маса и врз база на добиените резултати
бројно се опишува појавата. Бројниот (нумерички) опис, всушност, претставува
утврдување на постојните квантитативни разлики, односно варијации на
индивидуалните манифестации на испитуваната појава.
При истражувањата (набљудувањата), пожелно е да бидат опфатени сите
единици на статистичката маса, но тоа во практиката не е секогаш можно поради
големината на испитуваните појави. Во такви случаи се применува делумно
набљудување, односно набљудување на еден дел од статистичката маса. Делот од
масата кој се набљудува или испитува со цел заклучувањето за неа да се воопшти
и преку него да се донесе оценка за целокупната статистичка маса, се нарекува
примерок. За вакво воопштување, неопходно е примерокот да биде
репрезентативен за популацијата од која потекнува.
За комплетно статистичко набљудување на појавите постојат два основни
метода: метод на попис – при што се прави сумирање на статистичката маса во еден
точно одреден момент и метод на регистрација – при што се регистрираат одредени
настани според редоследот на нивното случување. Кај овие два начина на собирање
на податоци, истражувачот се вклучува во етапата кога е потребно да се прави
анализа.
Во случаи кога се прави делумно набљудување врз база на примерок, можат
да се применат и методот на попис и методот на регистрација, но сепак, најчесто
се користи методот на прашалник - анкета и методот на статистички експеримент.
Кај овој начин на собирање на податоци, истражувачот го планира истражувањето
и се вклучува од почетокот на истото.
Метод на статистички попис
Со методот на попис се собираат одредени податоци за целата статистичка
маса, односно, за сите нејзини статистички единици. На тој начин се прави попис
на населението на одредена територија, населените места, зградите,
индивидуалните куќи, фабриките, стопанските објекти, здравствените установи,
здравствените работници и др.
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Заради правилно собирање на податоците со методот на статистички попис,
потребно е однапред да се одреди т.н. „критичен момент“ на појавата која се
набљудува и „временскиот термин за собирање податоци“.
„Критичен момент“ на појавата претставува еден помал или поголем
временски термин од развојот на појавата. Помалку или повеќе, секоја појава се
наоѓа во движење, односно, постојано се развива и менува. Па затоа е неопходно
во еден критичен момент од тој развој да се соберат потребните податоци за сите
статистички единици. Должината на траење на критичниот момент зависи од
природата на набљудуваната појава и од интензитетот на нејзините промени со
текот на времето. Доколку набљудуваната појава е подложна на брзи измени,
критичниот момент мора да биде мошне краток, понекогаш и само момент. Ако
движењето, односно промената на појавата е послабо изразена, критичниот момент
може да трае подолго, дури и еден одреден временски период. При одредување на
критичниот момент, треба да се води сметка дека тој треба да овозможи добивање
претстава за масовната појава во нејзиниот вистински изглед и состојба. По
правило, собирањето на податоците треба да започне веднаш по критичниот
момент и да трае сè додека со собраните податоци не се добие целина за
набљудуваната појава.

Другиот термин што треба да се дефинира при спроведување на методот на
статистички попис е временскиот термин за собирање податоци. Должината на овој
термин зависи од природата и обемот на самиот предмет на проучување, како и од
целта и итноста на проучувањето.
За една држава најголемо значење има пописот на населението (census)
бидејќи од него може да се добијат низа податоци кои се од големо значење.
Пописот се изведува на сите лица кои во тој момент се живи, а промени во
популацијата настануваат по тој критичен момент. Заради тоа, во пописот се
вклучува секое дете што е родено пред критичниот момент, а не се вклучуваат деца
родени по него. Исто така, со пописот не се опфаќаат лицата кои починале пред
критичниот момент, додека пак, се опфаќаат оние што умреле по него.
Со пописот на населението се добиваат податоци за бројот на населението
и неговата територијална дистрибуција, како и за неговата структура според
демографски, географски, економски и социјални белези. Од резултатите може да
се измери квантитетот на некоја појава, на пример: природниот прираст на
населението, раѓањето, умирањето, миграциите и друго. Овие податоци се
користат и за статистички споредби во временскиот интервал помеѓу два пописа.
Пописот се изведува според упатството, при што од страна на обучен
персонал и на специјални пописни листи се запишуваат белезите на секоја
статистичка единица која претходно е дефинирана. Пописот на населението, како
и собирањето на другите податоци, во Република Македонија го спроведува
Државниот завод за статистика. Оваа институција ги средува податоците според
одредена методологија и ги публикува во вид на периодични публикации и
статистички годишници.

Метод на регистрација и изготвување извештаи
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Со методот на регистрација податоците за одредена појава постојано се
собираат, во моментот на нивното појавување или кратко време по него. Ваквите
податоци, како што се: раѓање, умирање, заболување од заразни болести,
бацилоносители, заболување од одредени хронични незаразни болести,
инвалидитет и друго, веднаш штом се добијат преку унифицирани пријави, се
внесуваат во регистри. На тој начин се следи менувањето на фреквенцијата на
некоја појава во одредени временски интервали, како што се: денови, недели,
месеци и години. Значи, пописот го покажува квантитетот на одредена појава во
еден одреден момент, додека податоците добиени со регистрација ги покажуваат
промените во квантитетот на некоја појава во текот на времето.
Регистрацијата на многу појави кои се значајни за здравството, е со закон
пропишана и воведена во практиката, така што се овозможува лесно и евтино
добивање на бројни неопходни податоци.
Нормативното регулирање на информативниот систем во здравствената
заштита е приспособено на две етапи на статистичкото истражување: - систем за
евиденција, со кој се организира евидентирањето на податоците и - систем со кој
се регулира доставувањето, собирањето податоци, нивната обработка и
публикување. Евидентирањето се изведува со впишување на податоците во
основната медицинска документација и во помошните средства за водење
евиденција.
Според Законот, основна медицинска документација е: здравствен картон,
протокол на болниот, протокол за регистрирање на резултатите од медицинската
работа, протокол на оперирани и умрени, матична книга на лица сместени во
стационарни здравствени установи, историја на болеста, температурнотерапевтско-диететски лист, отпусен лист со епикриза, лист за анестезија и картон
за употреба на лекови. Помошни средства за водење евиденција се: картотека,
дневна евиденција за посети и работа, тековна евиденција на утврдени состојби и
заболувања, како и дневна евиденција за движење на пациентите во стационарните
установи.
Во законот е пропишано кои здравствени установи се обврзани да водат
поединечни средства за евидентирање и документација, во зависност од видот и
обемот на здравствената дејност којашто ја вршат или здравствените услуги што
ги нудат.
Врз основа на евидентираните податоци, во здравствените установи се
прават дневни евиденции за посети и работа, како и тековни евиденци за утврдени
заболувања и состојби по истекот на секој календарски месец. Овие евиденции се
доставуваат до соодветните статистички служби и врз база на нив се подготвуваат
месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни извештаи, од кои дел се доставуваат
до регионалните Центри за јавно здравје, Институтот за јавно здравје или
Државниот завод за статистика заради понатамошна обработка.

Анкета
Анкетата претставува специјализиран прашалник кој е наменет за собирање
податоци за одреден специфичен проблем. При собирање на податоци по пат на
анкета, истражувачот сам ја подготвува целата анкета според своите потреби и
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цели кои ги поставил за реализација. Под негово раководство се собираат сите
податоци и се реализираат сите фази на истражувањето.
Епидемиолошката анкета претставува посебен вид на теренско испитување
и се состои од активно систематско собирање на податоци за еколошките фактори
кои се од интерес за одреден здравствен проблем. Со неа се опфатени не само
заболените лица, туку и сите релевантни фактори од живата и неживата средина,
кои можат да бидат одговорни за нарушувањето на рамнотежата на еколошкиот
систем. Овој тип анкета е погоден и при истражувања кај заразните и при
истражувања кај хроничните незаразни заболувања.
При спроведување на епидемиолошка анкета се користи т.н.
епидемиолошки прашалник, кој содржи прашања поврзани со заболувањето што
се испитува. Кога предмет на истражување се заразните заболувања, целта на
анкетата е да се открие изворот на зараза и патот на пренос/трансмисија на
предизвикувачот за да можат да се преземаат соодветни противепидемиски мерки.
Кога предмет на истражување се незаразните заболувања или пак, заболувањата со
непозната етиологија, анкетата има за цел да обезбеди податоци за нивните
епидемиолошки карактеристики, но и за присутноста на одредени фактори кои би
можеле да претставуваат ризик за нивно настанување.
Креирање, обем и изглед на анкетата/прашалникот
Анкетата се состои од серија прашања на кои треба да одговорат
испитаниците. За да ги собере успешно потребните податоци, истражувачот треба
многу внимателно да ја креира анкетата и да се придржува кон одредени правила:
А) Бројот на прашања треба да биде рационализиран и сведен на минимум,
но доволен да овозможи добивање релевантни податоци за процена на
испитуваната појава: ако прашалниците се преобемни, испитаниците потешко ги
прифаќаат и сите одговори не се еднакво сигурни поради намалување на интересот
и вниманието; се прават големи бази на податоци, за чија обработка се потребни
многу време и финансиски средства; ако обемот на прашалникот е многу мал,
постои голема веројатност за губење информаци кои можат да бидат клучни за
испитувањето;
Б) Прашањата треба да бидат кратки и јасно поставени, прилагодени на
интелектуалното и образовното ниво на испитаниците;
В) Поедноставните прашања треба да се на почетокот и на крајот, а
потешките / понепријатните кон средината на анкетата;
Г) Прашањата не треба да се сугестивно формулирани, да се навредливи и
да предизвикуваат страв и сомневање кај испитаниците;
Д) Ако анкетата содржи нумерички белези, потребно е, покрај прашањето,
да се означи и единицата мерка во која се бара одговорот;
Ѓ) Пожелно е анкетата да биде анонимна (заради добивање објективни и
точни одговори), а на крајот од истата, да има можност за давање на, евентуално,
постоечки сугестии од страна на анкетираниот.

Видови прашања
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Постојат два основни вида прашања - отворени и затворени.
1) Отворен тип прашања - по прашањето следува хоризонтална линија или
низа од точки на која испитаникот или испитувачот го запишува
податокот/одговорот. За овој тип прашања потребно е повеќе време, а понекогаш
се добиваат разновидни одговори кои тешко се групираат за понатамошна
статистичка обработка.
2) Затворен тип прашања - постои одреден број на понудени одговори (два,
три или повеќе): а) дихотомните прашања - имаат само два модалитета (да/не;
има/нема; знае/не знае и сл.) б) лист за проверка или контролен лист (англ. checklist) се состои од прашања и низа од понудени одговори (Дали за време на престојот
во природа пиевте вода? од чешма, од извор, од бунар, во угостителски објект,
купена флаширана вода и сл.); в) алтернативен тип прашања – понудени се повеќе
опции, од кои само една е правилна (Каква заштита обично користите при
сексуални контакти? никаква, кондом, вода и сапун и раствор на антисептик); г)
мерни скали - одговорите се рангираат според интензитет (Колку често земате
таблети за смирување? никогаш – 0; ретко – 1; повремено – 2; често – 3; редовно –
4).

Начин на употреба на анкетата
Анкетата
може да се спроведува со интервју или со самостојно
пополнување на прашалникот од страна на анкетираното лице.
1) Со интервјуто, податоците се собираат при усно поставувани прашања на
испитаникот, а регистрирањето на одговорите го прави испитувачот (анкетарот).
Интервјуата се разликуваат според степенот на структурираност на прашањата,
како и според пристапот кон испитаникот (лице в лице и преку телефон).
Според степенот на структурираност на прашањата, интервјуто може да
биде: - неструктурирано – кога содржи прашања кои не се однапред формулирани,
- делумно структурирано или полуструктурирано - кога содржи дел со прецизно
поставени прашања и слободен дел и - структурирано – кога испитувачот само
следи претходно утврдена група прашања.
Пример за неструктуриран тип на интервју кое има широка примена во
клиничката медицина е земањето на анамнеза на пациентите. Типот и редоследот
на прашањата се разликуваат, во зависност од одговори што ги дава испитаникот /
пациентот.
Пример за структуриран тип на интервју е најчестокористената постапка
при истражување на епидемии. Доколку на епидемиологот однапред му се познати
деталите, тој оди на терен со веќе подготвен типизиран прашалник за соодветното
заболување. Ако нема информации за појавеното заболување, тој започнува со
неструктуриран тип на интервју, но по разговорот со пациентите или нивната
околина, интервјуто добива структуриран облик. При овој облик на интервју,
испитувачот не може да го менува редоследот на прашањата, ниту начинот на кој
тие се формулирани. Но, ова претставува предност на структурираниот тип
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интервју бидејќи обработката на одговорите е едноставна и брза, а тоа е од посебно
значење при истражување на епидемиите.
Според пристапот кон испитаникот, интервјуто по правило се спроведува
лице в лице. Интервју преку телефон се прави кога е потребен брз контакт со лица
распространети на големи пространства.
2) Самостојно пополнување на прашалникот (англ. self-administered
questionnaire) се реализира со дистрибуирање на прашалникот до испитаниците
при што тие сами го пополнуваат. Овој тип на обезбедување податоци поретко се
применува, заради можноста од ниско ниво на писменост на испитаниците,
потребата да им се дадат дополнителни објаснувања за прашањата, како и
можноста за неодговарање на прашањата кои се клучни за истражувањето.

4. ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ
4.1. Способност за убедување и влијание
Првиот, и единствено исправен чекор за да поченте да го убедувате
соговорникот во исправноста на вашите ставови и мислења, е да препознае во вас
добар слушател. Денес, сѐ повеќе ја слушаме фразата „Нема кој да ме сослуша“.
Сите успешни комуникатори знаат дека треба и умеат да ги сослушаат
своите соговорници. Вистинска уметност и голема способност е да се има трпение
да се сослушаат другите додека ви зборуваат, а особено кога немате доволно време,
а тие ви кажуваат нешта кои ви се досадни, не ве интересираат или со кои не се
согласувате. Но, треба да се признае дека е многу тешко да се биде добар слушател.
За да се стане добар слушател, потребно е да се научите да го гледате соговорникот
во очи и да го слушате додека зборува емпатички (со сите сетилни органи), а тоа
значи внимателно. Не смеете да го прекинувате додека зборува, а кога прави паузи
поставувајте му прашања. Тоа е проверен рецепт којшто дава конкретни резултати
во пракса (отворање на гардот на противникот).
Следниот чекор што треба да го преземете е да делувате позитивно врз
другите луѓе. За да можете да влијаете врз другите луѓе да го прават она што вие
сакате, потребно е да откриете што тие сакаат и кои се нивните потреби и интереси.
Само така ќе стекнете сознанине за тоа што може да ги наведе да сакаат, да го
направат тоа што всушност вие сакате да го направат. Научете што ги мотивира,
што им се допаѓа, што им треба, што сакаат да чујат. Тоа се постигнува со разговор,
поставување прашања и внимателно слушање (откривање на слабостите –
„ахиловата петица“).
Покрај претходното, потребно е да го практикувате и чекорот којшто значи
придобивање на симпатиите на другите луѓе. Треба да се знае дека луѓето многу
спонтано реагираат на однесувањето на другите луѓе, односно на некој начин
несвесно го прифаќаат нивното однесување. На насмевката вообичаено одговараат
со насмевка, на сериозноста со сериозност, на ведрината со ведрина, на
ароганцијата со ароганција. Во најголем број случаи, во животот и работата, ви се
враќа она што го давате. Исклучоците, и она што е резултат на менталитетот и
транзицијата, не треба да ве обесхрабруваат. Ведрото расположение и пријатноста
51

е предуслов за да бидете прифатени од соговорниците. Затоа секогаш бидете ведри,
расположени за разговор и слушање и секогаш најдете повод и начин за широка
насмевка.
Здобивањето симпатии е во тесна врска со способноста да ги пофалите
другите, да им оддадете признание или да дадете комплимент. Но, треба да се знае
дека пофалбата не треба да звучи како куртоазија, туку да биде искрена и спонтана.
За таа цел е најдобро да се пофалува некоја постапка наместо самата личност. Што
ќе преземете зависи од личноста на соговорникот. За личностите кои се повеќе
суетни треба да се фали личноста, а за реалните луѓе постапката или направеното.
Упатувањето на убави зборови значи наоѓање на клучот за успех во
комуницирањето.
Во контекст на претходното е и способноста за изразување благодарност
кон другите луѓе. Користењето убави зборови за изразување благодарност
претставува еден добар манир на секој деловен човек. Тоа дава резултати и во
секојдневниот живот, но и во работата. Искрената благодарност се карактеризира
со тоа што се кажува јасно и гласно, со гледање право в очи, со назначување на
името – „Искрено ти благодарам Петар“.
Во комуникацијата треба да бидете уверливи. Природно е повеќето луѓе да
бидат скептични, од аспект на намерите и од аспект на способноста или
капацитетот на личноста со која тие комуницираат. Клучно е да се знае дека секој
исказ може да се „спакува“ на различен начин. Најчесто формата успева повеќе од
содржината или суштината. Праксата недвосмислено потврдува дека најголем
ефект имаат изјавите кои се наведуваат како нешто што некој некаде, во која
пригода го направил или кажал.
За да можете успешно да го промените мислењето на другите луѓе, потребно
е доста знаење и умеење. Најубедлив е оној кој добро слуша. Покрај сето ова што
претходно е наведено, потребно е да знаете дека луѓето треба да се доведат до
ситуација самите да кажат „да“ односно да прифатат ваш став или мислење. За таа
цел, потребно е да ги користите нивните аргументи, да поставувате прашања од
затворен, а не од отворен тип (наместо прашањето „Што ви одговара?“, поставете
го прашањето „Дали ова ви одговара повеќе од...?“). Подобро е да го поставите
соговорникот во ситуација да избира меѓу два потврдни одговори и притоа да му
дадете до знаење дека очекувате од него потврден одговор.

4.2. Интегритет
Интегритетот е еден од најважните и најчесто цитирани термини за доблест.
Тоа е, исто така, можеби најмногу збунувачки. На пример, иако понекогаш се
користи речиси како синоним со „моралот“, ние понекогаш разликуваме морално
постапување од интегритет. Лицата со интегритет всушност можат да дејствуваат
неморално - иако обично не знаат дека дејствуваат неморално.
Кога се користи како доблест, терминот „интегритет“ се однесува на
квалитетот на личноста; сепак, постојат и други употреби на терминот. Може да се
зборува за интегритетот на дивината или за екосистем, компјутеризирана база на
податоци, систем за одбрана, уметничко дело, итн. Кога се применува на предмети,
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интегритетот се однесува на целовитоста, недопреноста или чистотата на нештото
- значења што понекогаш се пренесуваат кога се применува на луѓето. Регионот на
дивината има интегритет кога не е корумпиран од развојот или од несаканите
ефекти од развојот, кога останува непроменет како дивина. Базата на податоци го
задржува својот интегритет сè додека не остане непречено од грешка; систем за
одбрана сè додека не се прекрши. За музичко дело може да се рече дека има
интегритет кога неговата музичка структура има одредена комплетност која не е
вткаена од некоординирани, неповрзани музички идеи; односно, кога поседува
еден
вид
музичка
целост,
непропустливост
и
чистота.
Интегритетот исто така се припишува на различни делови или аспекти на животот
на една личност. Зборуваме за атрибути како професионален, интелектуален и
уметнички интегритет. Сепак, најфилозофски важно значење на терминот
„интегритет“ се однесува на општиот карактер. Филозофите се особено загрижени
да разберат што е за човекот да покаже интегритет во текот на животот. Што е тоа
да се биде личност со интегритет? Обичниот дискурс за интегритет вклучува две
фундаментални интуиции: прво, тој интегритет првенствено е формална релација
која мора да се има себеси, или помеѓу делови или аспекти на самото себе; и второ,
тој интегритет е поврзан на важен начин да делува морално; со други зборови,
постојат некои суштински или нормативни ограничувања на она што треба да се
однесува со интегритетот.
Како овие два вида интуиција можат да бидат вградени во конзистентна
теорија за интегритет не е очигледно, а повеќето сметки за интегритет имаат
тенденција да се фокусираат на една од овие интуиции на штета на другиот. Голем
бројвидувања се напреднати, од кои најважни се: (I) интегритетот како интеграција
на себеси; (II) интегритет како одржување на идентитетот; (III) интегритет како
стожер за нешто; (IV) интегритетот како морална цел; и (V) интегритет како
доблест.

-

Интегритетот како интеграција на себеси

На самоинтегративното гледиште за интегритетот, интегритетот е прашање
на лица кои ги интегрираат различните делови од нивната личност во хармонична,
непроменета целина. Сфатено на овој начин, интегритетот на лицата е аналог на
интегритетот на нештата: интегритетот првенствено е прашање на задржување на
самото непроменето и некорумпирано. Интегритетот како интеграција на себеси го
прави интегритетот формален однос кон себе.
Што е формална врска со себе? Еден одговор е дека формалниот однос може
да му се припише на лице без да ги оцени компонентите на односот. Силата на
волјата веројатно е формална врска што мора да се има со себеси. Многу грубо, би
можеле да речеме дека приказот на силата на волјата е посебна врска помеѓу
намерата на една личност и соодветното дејство: станува збор за постапување по
намера со оглед на сериозни пречки за акцијата. Ова е формална поврзаност со себе
во смисла на којашто сме, бидејќи не треба да ја оценуваме соодветноста,
вредноста, правдата, практичната мудрост и така натаму, било од намерата или
соодветната акција, со цел да се идентификува целата работа како случај на силата
на волјата. Можеме да помислиме дека сите прикажувања на силата на волјата се
вредни, па затоа би можеле да имаме одредени про-ставови за акција, едноставно
затоа што тоа е обид да се исполни намерата во пресрет на сериозни пречки. Сè
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што треба да направите е да ја испитате кореспонденцијата на намерата и акцијата,
со оглед на тешкотијата на делување на намерата. Ние не треба да оцениме дали
намерата е насочена кон нешто вредно. Џон Бигелоу и Роберт Паргеттер (2007)
тврдат дека силата на волјата е суштината на интегритетот (и дека алтернативните
концепции на интегритет имаат тенденција да го збунат интегритетот со
автентичност). Интегритетот за самоинтеграција ја зема оваа формална
карактеризација на интегритетот чекор понатаму. Самоинтеграцијата е
достигнување наместо квалитет или диспозиција, како што е силата на волјата иако силата на волјата најверојатно ќе биде важен квалитет кај оние кои ќе
постигнат самоинтеграција.
Еден обид да се опише целосно интегрираното „јас“ е на Хари Франкфурт.
Франкфурт експлицитно не се осврнува на проблемот на дефинирање на
интегритетот, но сепак тој опишува важен и влијателен дел за самоинтеграција.
Според Франкфурт, желбите и намерите (акти на волја) се подрдени по хиерархија.
Желбите од првиот ред се желби за разни стоки; желбите од вториот ред (намерите)
се желби за желбата за одредена стока или да се дејствува по желба од прв ред, а
не од друга. Слично на тоа, може да се случи некое конкретно дејствие (волја од
прв ред) или еден може да има волја на првиот ред од одредена сорта (волја од втор
ред). Желбите и желбите од втор ред (намерите) го отвораат патот за желбите и
волјата од третиот ред и така натаму. Според Франкфурт, целосно интегрираните
лица ги носат овие различни нивоа на волја и желба во хармонија и целосно се
идентификуваат со нив на највисоко ниво. Постојат различни идеи за тоа што значи
да се идентификуваат целосно со основните желби и желбите на повисоките нивоа.

-

Интегритетот како одржување на идентитетот

Еден пристап кон интегритетот е да се мисли на тоа првенствено во смисла
на одржување на личноста што е цврсто верна на своите обврски, наместо да
нарачува и одобрува желби. „Посветеноста“ се користи како широк термин кој
опфаќа многу различни намери, ветувања, убедувања и односи на доверба и
очекување. Може да биде, и обично е, извршено на многу различни начини на
многу различни работи: луѓе, институции, традиции, причини, идеали, принципи,
проекти и така натаму. Обврските можат да бидат експлицитно, самосвесно, јавно
впишани или имплицитни, несебични и приватни. Некои од нив се релативно
површни и неважни, како што се обични - поддршка на спортски тим; други се
многу длабоки, како што е обврската имплицитна во вистинска љубов или
пријателство.
Бидејќи се наоѓаме со толку многу обврски, од толку многу различни
видови и бидејќи обврските неизбежно се судираат и се менуваат со текот на
времето, не значи дека ќе го дефинираат интегритетот на лицето бидејќи останува
верен на своите заложби. Тоа е важно за кои обврски очекуваме лицето на
интегритет да остане верно на тоа. Филозофите развија различни извештаи за
интегритетот како одговор на оваа потреба да се определат видовите обврски кои
се централно важни за интегритетот на една личност.
Една опција тука е да се дефинира интегритетот во смисла на обврските кои
луѓето ги идентификуваат како најважни, односно обврските кои го сочинуваат она
за што сметаат дека е основа за нивниот живот. Обврските од ваков вид се
нарекуваат „обврски за пренесување на идентитет“. Ова гледиште за интегритетот,
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поглед на идентитетот, најмногу се поврзува со Бернард Вилијамс. Тоа е
имплицитно во неговата дискусија за интегритетот и утилитаризмот, а исто така се
одликува и со неговите критики за Кантовата морална теорија. Идејата е дека за
луѓето да се откажат од обврската за пренесување на идентитетот, е да изгубат
контрола врз она што им дава на нивниот живот идентитет или индивидуален
карактер. Според Вилијамс, обврската за пренесување на идентитетот е „услов за
моето постоење, во смисла дека, ако не сум погоден од контактот на желба, проект
и интерес, не е јасно зошто воопшто треба да продолжам“.
Една очигледна последица на дефинирање на интегритетот како одржување
на обврските за пренесување на идентитетот е дека интегритетот навистина не
може да биде доблест. Ова е ставот на Вилијамс. Тој тврди дека интегритетот не е
поврзан со мотивацијата како доблест. Доблеста или го мотивира лицето да
дејствува по посакувани начини (како благонаклоност, го поттикнува лицето да
дејствува за доброто на друг) или му овозможува на лицето да дејствува пожелно
(како што храброста му овозможува на лицето да дејствува добро). Меѓутоа, ако
интегритетот не е повеќе од одржување на идентитетот, тој може да не игра ниту
една од овие улоги. За идентитетот на интегритетот, да дејствувате со интегритет
е само да дејствувате на начин кој точно го одразува вашето чувство за тоа кој сте;
да дејствувате од мотиви, интереси и обврски кои се длабоко ваши.

-

Интегритетот како стожер за нешто

Самоинтеграцијата и гледиштата за интегритетот на идентитетот го гледаат
првенствено како лично прашање: квалитет дефиниран од грижата на личноста за
себе. Чешир Калхоун тврди дека интегритетот е првенствено општествена доблест,
оној што е дефиниран од односот на лицето со другите. Калхоун тврди дека
социјалниот карактер на интегритет е прашање на правилното почитување на
личноста за сопственото најдобро расудување. Лица со интегритет не постапуваат
само конзистентно со нивната поткрепа, туку стојат за нешто: тие се залагаат за
најдобар суд во рамките на една заедница на луѓе кои се обидуваат да откријат што
е вредно за животот. Како што вели:
Лица со интегритет ги третираат своите сопствени забелешки како оние што
се важни или би требало да бидат важни за другите колеги. Постои посебен вид
приказна, лажење за нивните ставови, прикривање, нивно потценување под
притисок, нивна продажба за награди или избегнување казни и талкање кон она
што се гледа како лоши погледи на другите; сите укажуваат на неуспех да се
разгледа сопствената пресуда како онаа што треба да им е важна на другите“.
Според ставот на Калхоун, интегритетот е прашање на правилно
почитување на улогата на едно лице во процесот на разгледување на заедницата за
тоа што е вредно и што вреди да се прави.

-

Интегритетот како морална цел

Друг начин на размислување за интегритет става морални ограничувања врз
видовите на посветеност кон кои лицето со интегритет мора да остане вистинито.
Постојат неколку начини за тоа. Елизабет Ешфорд зборува за доблест што ја
нарекува „објективен интегритет“. Целиот интегритет бара агентите да имаат
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сигурно разбирање за нивните вистински морални обврски. Оттука, човекот со
интегритет не може да биде со погрешен морал. Сфатено на овој начин, правилно
му припишуваме интегритет на лице со кое се наоѓаме целосно во морален договор.
Меѓутоа, овој концепт на интегритет не одговара на обичната употреба на
терминот. Поентата на припишување интегритет кон друго лице не е секогаш да
сигнализира недвосмислен морален договор. Често е да се ублажат критиките на
нечиј морален суд. На пример, можеме да не се согласиме со ставовите на папата
за улогата на жените во црквата, да го земеме ова како значајна морална критика
за него, а сепак да признаеме дека тој е човек со интегритет. Во таков случај, во
голема мера е точка на припишување на интегритетот за да се отвори простор за
суштинско морално несогласување, без да се започне со голем напад врз моралниот
карактер на друг.
Марк Хамвон нуди поинаков начин на дефинирање на интегритетот во
смисла на морална цел. Halfon го опишува интегритетот во смисла на посветеноста
на личноста кон потрагата по морален живот и нивната интелектуална одговорност
во обидот да ги разбере барањата на таков живот. Тој пишува дека лицата со
интегритет:
...ја прифаќаат моралната гледна точка која ги поттикнува да бидат
концептуално јасни, логички конзистентни, известени за релевантни емпириски
докази и внимателни за признавање, како и за мерење на релевантни морални
размислувања. Лицата со интегритет ги наметнуваат овие ограничувања на
себе, бидејќи тие се засегнати, не само со преземање каква било морална позиција,
туку со извршување на обврска да го направат она што е најдобро.
Погледот на Halfon дозволува интегритетот да не биде нужно објективен,
како што тврди Ешфорд и е сличен во бројни погледи на Калхоун. Двете гледаат
на интегритетот како централно засегнат со размислување за тоа како да се живее.
Сепак, Halfon ја зацврстува оваа задача во посуштински морални рамки и го
поврзува интегритетот со личните интелектуални доблести остварени во потрага
по морално добар живот. Halon зборува за лице кое се соочува со „сите релевантни
морални размислувања“, но ова се покажува како формално ограничување. Она
што се смета за релевантно морално размислување, според Halfon, зависи од
моралната гледна точка на агентот. Затоа, лицата со интегритет можат да бидат
одговорни за постапките што другите ќе ги сметаат за грубо неморални. Она што е
важно, е дека тие дејствуваат со морална намена и покажуваат интелектуален
интегритет во моралното размислување.

-

Интегритетот како доблест

Ако интегритетот е доблест, клучните прашања се: Каков вид доблест е?;
Што е нејзиниот предмет и карактеристична мотивација? Бернард Вилијамс тврди
дека интегритетот не е доблест затоа што:
... додека е прекрасна човечка сопственост, таа не е поврзана со мотивацијата
како доблест. Тоа не е диспозиција која сама по себе дава мотивација како
великодушност и добронамерност; ниту пак тоа е доблест од тој тип, понекогаш
нарекувана ҆извршна доблест кои самите не даваат карактеристичен мотив, туку
се неопходни за таа врска со себе и со светот што овозможува да се дејствува
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од посакуваните мотиви на посакувани начини - типот што вклучува храброст и
самоконтрола.
Вилијамс исто така, тврди дека интегритетот не ги распоредува
сопствениците кон карактеристична мисла. Тој пишува: „Ако интегритетот мора
да биде обезбеден со карактеристична мисла, нема да има ништо за мислата да биде
само за себе - но не постои таква карактеристична мисла, само мисли поврзани со
проекти во извршувањето што човекот може да го прикаже како интегритет“.
Вилијамс го држи ова гледиште, бидејќи тој гледа на интегритетот како цврсто
одржување на обврските за пренесување на идентитетот.
Шеркоски сугерира дека интегритетот е епистематска доблест, широко
сфатена. Според него, ова објаснува зошто се чини дека интегритетот не му дава
на сопственикот свој карактеристичен вид на мотивација или мисла. Според
Шеркоски, епистемичните добродетели се разликуваат од моралните доблести
токму на овој начин: тие не располагаат со агенти за одредени мотиви или
карактеристични мисли. „На ист начин -како што епистемичните доблести
()точноста, отвореноста и аналитичката проникливост) не наведуваат одредена
содржина, интегритетот не дава карактеристична мисла“ (Scherkoske 2011, 201).
Меѓутоа, се чини дека епистемичните доблести даваат карактеристични
мотивации. Се чини дека епистемистичката доблесна личност е мотивирана да ја
открие вистината, најоправданото верување или нешто слично на ова. Виртуелно
отворениот ум, на пример, не е мотивиран да ги забавува новите идеи само затоа
што тие се нови, тие се мотивирани од можноста дека во новите идеи постојат нови
сознанија и нови можности за среќавање со вистината. Добродушен човек е
мотивиран од потребите на одредени други лица и карактеристично мисли на она
што ќе одговори на овие потреби. Епистематски виртуозната личност е мотивирана
од потрагата по вистината или оправдувањето и карактеристично размислува за тоа
што ќе одговори на оваа потрага.
Алтернативно гледиште е дека концептот на интегритет е кластерски
концепт, кој ги поврзува различните преклопувачки квалитети на карактерот под
еден поим. Кокс, La Caze и Levine тврдат дека интегритетот е доблест, но не и оној
што може да се придвижи на работата на еден морален капацитет (на начин кој, на
пример, е храброста) или целисходна потрага по препознатлив морален крај (на
начин кој, на пример, е добронамерноста). Според ова гледиште, интегритетот е
комплексен и дебел термин на доблест. Еден добива фер разгледување на
различните начини на кои луѓето правилно го користат терминот интегритет,
испитувајќи ги условите кои обично се прифатени да го поразат или намалат
интегритетот на лицето. Интегритетот стои како средство за разни ексцеси. Од една
страна имаме карактерни особини и начини на однесување и размислување кои
имаат тенденција да го задржат „статус кво“, дури и кога постапувањето со
интегритет бара промена. Тоа се нешта како ароганција, догматизам, фанатизам,
мономанија, драгоценост, посветеност и ригидност. Ова се сите особини кои можат
да го поразат интегритетот, сè додека ги поткопуваат и потиснуваат обидите на
поединецот за критичко оценување и балансирање на неговите желби, обврски,
менување на целите и други фактори. Оттука, одбивајќи да се признае таа обврска
во бракот или страствената желба да се напише роман, драматично се промениле
(од кои и да било причини), па истите можат да укажуваат на недостиг на
интегритет - на пример, оддавање на кукавичлук и одбивање да признаат нови или
најважни обврски. Истите фактори можат да го поразат интегритетот, или аспект
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на нечиј интегритет, без разлика дали некој одлучува да остане во брак или да го
напушти. Во еден случај останувањето може да укаже на недостаток на интегритет,
додека во друг случај, напуштањето на бракот ќе укаже на таков недостаток.
Од друга страна, различен сет на карактеристики го поткопуваат
интегритетот. Тие не ја поткопуваат „статускво“ состојбата онолку колку што им
прават невозможно да ги препознаат стабилните карактеристики во својот живот и
во односите со другите, кои се неопходни ако некој треба да дејствува со
интегритет. Во оваа категорија се каприциозност, безобѕирност, тривијалност,
дезинтеграција, слабост на волјата, самоизмама, самоигнорирање, хипокризија,
рамнодушност. Иако втората од овие особини доминира со современиот одраз на
природата на интегритетот, првата, исто така, може да претставува постојана
закана за нашиот интегритет. Лицето со интегритет живее во кревка рамнотежа
помеѓу секоја од овие човечки особини. Не е дека интегритетот стои како средство
помеѓу пороците кои се претставени во овие две листи. Напротив, лицето со
интегритет ќе најде средство меѓу ексцесите на секој од овие пороци или особините
или практиките што можат да го поткопаат/што го поткопуваат интегритетот.
Некои луѓе ќе бидат повеќе склони кон одреден сет на практики или карактерни
црти кои го поткопуваат интегритетот од другите. Победниците со интегритет се
роднини-личности, па дури можат да бидат и во однос на ситуацијата.

4.2.1. Медицинска етика
Етиката е филозофска наука за моралот и сè што е поврзано со човекот и
неговото морално однесување. Етиката е наука за моралот. Потекнува од зборот
„ethos“ - обичај и „ethikos“ -морален или на латински – mos, moris - обичај, природа,
карактер. За да можеме што подобро да го разбереме значењето и смислата на
медицинската етика, неопходно е да знаеме што е етиката како наука за моралот
воопшто. Моралот е збир на правила и норми на човековото однесување. Моралот
опфаќа широк дијапазон на човекови однесувања кои се манифестираат преку
постапките на луѓето, обичаите, навиките и општествената норма. Моралот мора
да се сфати како динамичен феномен на проценување на однесувањето во
интерперсоналните односи. Во сите постапки и односи кон општеството,
меѓусебно сите луѓе се придржуваат на обичаите, навиките, нормите или правилата
на однесување. Луѓето мора да се однесуваат во рамките на законските прописи
како би ги избегнале санкциите. Во тоа е суштинската разлика помеѓу моралните
и законските норми на однесувањето. Според Кант: „Моралниот закон е априорен
како и природните закони“. Моралот не е наука со која можеме да станеме среќни,
туку е наука која укажуава како да станеме достојни на среќата. Човекот како
свесно суштество е законодавец на надворешниот свет и како морално суштество
тој е личен законодавец и припадник во една иста личност.
Моралот не доаѓа однадвор, туку тој е облик на општествениот свет. Тој
означува правилно или неправилно однесување помеѓу луѓето и помеѓу
општеството, а објект на моралната оцена е човекот. Моралот на здравствените
работници е интегрален дел помеѓу општиот морал во општеството и означува
правила на однесување во професионалната пракса, топлина на меѓучовечката
комуникација, односот на здравствените работници со пациентите и односот кон
општеството. Во која мера поединецот ќе се најде самиот себе во кругот на
професионалната етика, зависи од неговото образование и воспитание, како и
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конституцијата на личноста и моралната изграденост како психичка функција.
Моралноста на личноста зависи од квалитетот на моралната интеракција, на
моралното разбирање од една страна и моралното однесување од друга страна.
Успешноста и квалитетот на индивидуалниот етички став зависи и од нивото на
свеста, интелигенцијата, емоционалната и нагонска активност на личноста, чувство
за одговорност, лична желба, обичаите и општествените норми кои се содржат во
законодавството.
Медицинската етика, лекарската етика и етиката на здрвствените работници
многу често се изедначуваат со деонтологијата, иако тие претставуваат различни
поими. Етиката е многу стара наука за односот на луѓето. Настанала во стара
Грција и првите почетоци се во Сократовото етичко учење. Сократ (469-399 пр.н.е.)
своето учење го базирал на етичкиот оптимизам и позитивното однесување на
личноста го гледал како резултат на сопственото размислување за човекот и
анализа на содржината на индивидуалната свест. Во сопствената морална свест
човекот постигнува и туѓо чувство за умереност, мудрост и воздржаност. Според
Сократ: „Неправдата е подобро да ја трпиш, отколку да ја правиш“. Тој го
застапувал гледиштето дека човек само со своето знаење ја постигнува можноста
да се оттргне од злото. Неговата изрека е „Nosce te ipsum“ („Запознај се самиот
себеси“).
Покрај Сократ, и многу други научници се занимавале со проблемот на
етиката и тоа: Платон, Аристотел, Епикур, Зенон, Сенека, Спиноза, Русо, Кант, Џон
Стјуарт Мил, Шопенхауер, Ниче, Фројд, Сартз, Хајдегер и други. Фројд го дал
првото психолошко размислување за моралноста. Тој го разбира моралот како
репресија, цензура над внатрешните импулси, желбите и навиките. Со моралноста
раководи свеста(суперего) која врши функција на цензура, ги контролира
постапките, мислите, желбите и нагоните при потполна хармонија на свеста.
Нагонот и желбата на личноста се невозможни зашто моралната норма се усвојува
само делумно и станува убедување на личноста. Моралноста е резултат на
компромис од страни кои се во конфликт. Според Паскал: „Човекот е слаба трска“
која мисли дека целото наше достоинство е во мислењето. Се трудиме правилно да
мислиме, а тоа е основа за моралот.
Медицинската етика е од исклучителна важност за медицинската струка,
пред сè за лекарите, заради специфичноста на медицината како научна дисциплина
и нејзината примена во праксата. Медицината се занимава со животот и здравјето
на човекот, што е врвна одговорност од хуманистичен и етички аспект на
доживување на најголемите вредности на оваа планета, а тоа е човекот.
Медицинската етика своето учење го заснова на општите етички принципи,
односно на принципите на етичкото учење.
Современата медицинска наука се занимава и со односот пациент-лекар во
секоја ситуација на примена во праксата на достигнатите знаења и откритија во
областа на медицината, односно давањето на медицинските услуги на болниот и
повредениот човек. Посебноста на медицинско-етичкото произлегува од
подредениот и зависен однос на пациентот во односот на лекарот и здравствениот
работник воопшто, значи можат да произлезат бројни облици на злоупотреба на
пациентите, но и обратно.
Современата медицинска етика денес е област на медицинското изучување
и нејзина вистинска задача е на лекарите и здравствените работници да им ги
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приближи проблемите од етичка природа за во секојдневната пракса и во својот
професионален живот да ги препознаат и соодветно да ги решат. Одамна е
забележано дека заради природата на односот лекар-пациент не може да биде
воспоставен надворешен надзор и контрола на тој однос за да се спречи
злоупотребата на односот пациент - лекар, како и лекар - пациент. Така,
медицинската етика почива на сознанијата дека значењето на внатрешниот надзор
и контрола во злоупотребата на односот пациент - лекар и лекар - пациент е битен
и на него почива и учењето на медицинската етика. Медицинската етика денес е
веќе профилирана како прва медицинска област или медицинска дисциплина во
глобалната научна медицина на нашето време. Медицинско-етичките принципи
денес се потпираат на етичките теории, пред сè на автономната етичка теорија и
утилитарната теорија. Лекарот, за да ги усвои современите медицинско-етички
принципи треба да ги знае овие етички теории:
1. Автономна етичка теорија: гледа на односите лекар и пациент како на
однос помеѓу две независни, одговорни и компетентни личности, а не како на
однос, да речеме, на релација дете - родител и слично. Оваа теорија се заснова на
Кантовото учење, автономната етичка теорија Односот и релацијата лекар-пациент
го поставува на моралните обврски и на лекарот и на пациентот имплицитно,
поаѓајќи од претпоставката дека возрасниот пациент е способен за донесување
рационални и одговорни животни одлуки и дека има право на донесување на тие
одлуки. Автономната етичка теорија тврди дека пациентот е независен во
одлучувањето за себе и управувањето со себе, што е неопходно да се почитува и
кога лекарот верува дека таквите одлуки на пациентот се спротивни на неговите
интереси. Пациентот е автономен во одлучувањето дали ќе се лекува или не.
Законски се уредени претпоставките за апсолутната компетентност, а со тоа и
правото на возрасните и ментално неоштетените болни да го прифатат, односно да
го одбијат лечењето. Овој принцип на односот лекар – пациент е втемелен на
автономната етичка теорија применета во медицинската етика, а со тоа и во
медицинската пракса и живот. Автономната етичка теорија ја поддржува идејата за
обврската на лекарот да се бори во секоја ситуација за доброто на својот пациент и
секогаш да се труди да се оттргне или намали неговото патење и болка како
последица од болеста или повредата. Според начелата на автономната етичка
теорија, забрането е експериментирање на пациентот без негова согласност за
остварување на претходната цел. Пациентот никогаш не треба да се третира како
објект, туку мора да се почитува неговата автономија, односно автономијата на
неговата личност. Автономната етичка теорија во рамките на медицинската етика
го намалува правото на лекарот на давање информација за другите, за болестите на
ментално болните личности, затоа што давањето информации би значело
непочитување на компетентноста, одговорноста и способнаста на самостојното
одлучување на пациентот за тоа. Утилитарните етички теории дозволуваат таква
постапка, дури тоа и го бараат, доколку лекарот процени дека тоа е добро за
пациентот или дека е во интерес на заедницата. Патерналистичкиот став на
лекарот, автономната етичка теорија го одобрува само ако личноста е
некомпетентна, неспособна да биде почитувана нејзината автономност, а тоа се
ментално ретардираните личности, психотичните, децата, итн.
2. Утилитарната медицинско - етичка теорија ја застапуваат при секое
одлучување на лекарот на релација лекар - пациент. Обврската на лекарот е
секогаш да води сметка за најдоброто на пациентот, но и она што е најдобро за
поголемиот број луѓе. Утилитарните медицинско-етички теории инсистираат при
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донесувањето на здравствената политика и програмите за здравствена заштита во
заедницата, во тие закони и одлуки за мерките и активностите кои се однесуваат на
заштита на здравјето, да се почитуваат интересите на општеството, односно
заедницата.
Утилитарните
медицинско-етички
теории
не
го
признаваат
фундаменталното право на пациентот „априори“ да дава согласност за своето
лечење, ниту пак овие етички теории го утврдуваат апсолутното право на тајност
на податоците за пациентот и неговата болест. Овие права на пациентот - болниот
утилитарно медицинско-етичките теории го признаваат само кога тие не го
загрозуваат нивниот основен принцип: најголема можна придобивка со најмала
можна штета за најголем број луѓе.
3. Медицинскиот патернализам ги поддржува утилитарно етичките теории,
а се појавува во два облика: како државен и индивидуален патернализам. А)
Државниот патернализам во медицинско-етичка смисла ги претставува законските
прописи кои ја регулираат материјата болниот да може да го лечи само овластен
лекар и во терапијата да ги применува само оние лекови кои ги пропишала
државата и нејзините институции. Б) Индивидуалниот патернализам во рамките
на медицинската етика поддржуван од утилитарните етички теории постои во
традиционалниот однос и традиционалните реалции лекар - пациент и е одржан до
денес и во нашата општествена заедница. Овој модел има аналогија со односот дете
- родител, затоа што лекарот е должен да се грижи за доброто на својот пациент,
како што родителот е должен да се грижи за доброто на своето дете. Основна
претпоставка е дека лекарот однапред знае што е за пациентот најдобро и со
прифаќањето на таквиот став, тој се ослободува од обврската на пациентот и на
неговите роднини да ја објаснува секоја своја одлука и намера во врска со
третманот и лечењето на пациентот и за нејзиното спроведување не мора да бара
дозвола. Лекарот значи, има право да мисли дека пациентот сам не е способен
соодветно да ја сфати потребата за преземање на одреден третман или
дијагностичките процедури, затоа што не ја познава научната медицина, а тој,
лекарот, апсолутно е компетентен да ја избере најдобрата опција за својот пациент,
при што нема обврска пациентот во потполност или делумно да го информира за
своето преземање.
Утилитарните медицинско-етички теории ги поддржуваат принципите на
односот на лекарот и пациентот, кои не се во најсакана релација со актуелните
ставови на хуманизираното и демократизираното општество на нашата
цивилизација, па сè повеќе се заменуваат со автономните етички теории во областа
на современата медицинска етика. Утилитарните етички теориски принципи,
сепак, и денес служат како основа за донесување одлуки на макроплан и тоа за
разработка на платформите на здравствената политика, програмите и плановите за
здравствена заштита, воспоставување мрежа на здравствените установи,
поставувањето норми за методологијата на работа на здравствените институции и
сл. Вонредните ситуации, катастрофалните земјотреси, масовните несреќи ги
провоцираат утилитарните етички теории, затоа што тие го форсираат принципот
за најголема можна придобивка за најголем можен број на луѓе.
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4.2.2. Професионална етика
Не може да се каже дека како професионалци, лекарите се потполно лишени
од основите на медицинската етика, бидејќи Хипократовата заклетва, покрај
архаичните ограничувањa во здравствената пракса, со векови наназад била основен
документ што служел како кодекс, не само на докторите, туку и на другите
здравствени работници. Можеме да кажеме дека здравствената етика, всушност, е
Хипократовата етика.
Овој кодекс започнува повеќе со наложени состојби што важат за
специјална група на професионалци (здравствени работници). Таа специјална
група поседува „опасни сознанија“ кои треба да ги употреби само за добри цели.
Лојалноста што треба да се покаже кон своите колеги, може да ги одведе
лекаритево големи дисторзии на лекарската практика. Сепак, мора да се запамети
дека контекстот за Заклетвата го содржи она што како практичари можеме или не
смееме да го направиме работејќи со луѓето, со цел да го подобриме нивното
здравје, но без појаснување околу потребниот тренинг или начинот на регулирање
на нашата практика. Уште повеќе, ако прифатиме дека здравствената грижа треба
да придонесе за добросостојба на пациентот, тогаш фундаментална црта на
етичката практика е да се зголеми основното знаење потребно за да се заштити или
подобри здравјето. Така, појдовна основа за сите индивидуалци би било добивање
акредитација, со што би се постигнало обезбедување на добро тренирани групи
професионалци, овластени за вршење на здравствената заштита. Ваквата
поставеност ќе овозможи професионален интегритет со јасни должности и
стандарди за она што треба да се направи.
Прво во Хипократовите правила ги подготвува индивидуалците да
почитуваат дисциплина и стандарди во медицината. Иако овие стандарди малку се
изменети од времето на Хипократ, сепак, една етичка анализа на проблемите значи
одговор на прашањето: „Дали една личност делувала во согласнот со важечките
стандарди на здравствената заштита?“ Ако тоа не е случај, тогаш личноста паѓа
уште на првиот чекор. Така, не смее да се одбие преглед на пациент, не смее да му
се направи оштетување, не смее да се занемари давање помош, или да се покаже
непрофесионално однесување.
Во современиот живот, стандардите на здравствената заштита се базирани
како на клиничка, така и на научна основа. Колегите треба да се третираат како
припадници на исто семејство, а притоа да се сочува рамнотежата меѓу
критицизмот и коректноста, а во здравствената професија солидарноста треба да
биде пред сè друго.
Хипократовата заклетва, понатаму, налага да се работи во најдобар интерес
за пациентите, да се внимава да не им се нанесе штета или неправда. Тоа значи дека
лекувајќи болен треба да се направи она што ветува најдобар исход. Притоа, мора
да се почитува првенствено желбата на пациентот. На пример, треба да се почитува
одлуката на болен од рак на црниот дроб да оди дома и мирно да чека што ќе му се
случи, да не се оперира по секоја цена, ниту да се подвргне на сите други
процедури.
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Хипократова заклетва:
Во часот кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија, свечено
се обврзувам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста.
Кон своите учители ќе покажувам должна благодарност и почитување.
Својата професија ќе ја извршувам совесно и достоинствено. Најголема грижа ќе
ми биде здравјето на мојот пациент. Ќе ги почитувам тајните на тие што ќе ми
се доверат. Со сета своја сила ќе ги одржувам честа и благородните традиции
на лекарската професија. Моите колеги ќе бидат мои браќа. Во вршењето на
должностите кон болните на мене нема да делуваат никакви обѕири, вера,
националност, раса, политичка или класна припадност. Од почетокот апсолутно
ќе го почитувам човечкиот живот. И под закана нема да дозволам моите
медицински знаења да се искористат спротивно на законите на хуманоста.
Ова го ветувам свечено, повикувајќи се на својата чест.

4.3 Креативност и иновативност (способност за воведување промени)
Кога се работи за креативноста, треба да се знае дека без неа лидерот не би
бил лидер и другите не би го следеле, а уште помалку поддржувале. Тоа е затоа
што самата иновативност води кон доаѓање до нови идеи, до нови решенија, кои
претходно никој друг не ги изнесол, па затоа го водат лидерот и неговите
поддржувачи да бидат секогаш пред другите и да го достигнуваат успехот. За
креативноста да излезе на површина, лидерот мора да ги поттикнува на
креативност и неговите поддржувачи. Да им даде слобода, да комуницира со нив
за тоа како да ги постигнат целите, да им помага постојано и да им укажува дека
тие придонесуваат за остварување на поставените цели.
Креативноста е тесно поврзана со иницијативата. Оној што го избрал
лидерството како животен принцип, ја избрал проактивноста како навика. Кога се
зборува за лидери во организација, создавањето на проактивна култура внатре во
самата организација е една од примарните задачи на лидерите. Успешните
организации не се во милост на опкружувањето и конкуренцијата, туку тие се такви
зашто преземаат иницијатива, ги комбинираат креативноста и разумот и создаваат
вредности. Оние што го избираат лидерството, треба да знаат дека од нив се
очекува да преземат иницијатива и да создадат нови вредности, да не дозволуваат
организацијата да подлегне на околностите и конкуренцијата.
Водењето на промени преку луѓето, вклучува стекнување поддршка од
другите, споделување лидерство, еднаквост, разновидност и отвореност и
вклучување на другите. На ниво на комуникација, како стандарди се наметнуваат:
развивање продуктивни односи со колегите и заинтересираните страни и водење
на промените. Оваа способност треба да придонесе за подобрување на услугите
преку охрабрување на иновативноста, имплементирање промени, поддршка за
подобрување на услугите на корисниците, охрабрување иновации, планирање и
водење промени, развивање на стратегиски план и ставање на стратегискиот план
во акција, развивање на организација насочена кон потрошувачите и подобрување
на организациските резултати. Водењето на промени преку луѓето не може да се
постигне без промовирање и развивање култура на еднаквост и вредности на
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разновидност, преку промоција на еднаквост на можности и разновидност во
организацијата и потесните области на одговорност.
Преку развивање на оперативни планови, охрабрување иновации и
развивање на култура во организацијата, водењето на промените преку луѓето
треба да придонесе вработените да учат и да се развиваат. На ниво на менаџирање
на вработените, оваа способност има значење во доменот на планирање,
доделување и супервизија на работата на тимот, како и во координирањето и
делегирањето на обврските и оценка на резултатите на вработените. Лидерските
стандарди на ова ниво се: обезбедување лидерство за својот тим и својата област
на одговорност.
Креативноста и иновативноста се гледаат како клучни елементи за
организацијата што одговара на одговорноста во менување и турбулентни
времиња. Прво, корисно е да се дефинираат концептите на креативност и
иновативност, а потоа да се испитаат суптилните разлики помеѓу двете.
Креативноста се состои од процесите што доведуваат до генерирање на иновации
со цел да се создаде вредност за поединци, организациите и самиот здравствен
сектор. За да се прави разлика помеѓу двата концепта, креативноста може да се
види како вклучување на интраиндивидуални когнитивни процеси, додека
иновацијата може да се смета дека опфаќа меѓусебни општествени процеси на
работното место.
За понатамошно елаборирање на иновативниот аспект, фокусот се
нагласува на иновација и ја дефинира како „идеја, пракса или објект што се смета
за нова единица од страна на поединец или друга единица на посвојување“. Многу
дефиниции од страна на раните истражувачи го нагласуваат фокусот и формата на
самата иновација.
На пример, Шумпетер (1934) го наведува постоењето на пет вида иновации:
- воведување на ново добро;
- отворање нов пазар;
- стекнување нов извор на снабдување;
- воведување нов метод на производство;
- (ре) организација на индустријата.

4.3.1. Креативност и иновативност во „носење“ на промени во
здравството
Голем дел од дискурсот на Светскиот економски форум во 2016 година се
фокусираше на преобликувањето на бизнисот и општеството од силите што се
движат од технологијата, што доведуваат до нови можности за раст и иновации.
Има фундаментални промени во бизнис - модели и организациски структури кои
бараат лидер и долгорочна стратешка перспектива. Здравствената заштита е во
првите редови на оваа промена. Притисок врз националните здравствени системи
за да се справат со растот кај стареењето на популацијата и хроничната болест, како
и порастот на побарувачката и нејзините трошоци во здравството, се зголеми. Како
резултат на тоа, вниманието се фокусираше на реформирањето на обезбедување на
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здравствена заштита и развој на ИКТ како средство за зголемување на ефикасноста
на обезбедување услуги и грижа за пациентот. На ниво на здравствениот систем
има реформи и иновации во дизајнот на здравствениот систем. Ова резултираше со
промени во одговорноста, аранжмани за управување и интегрирање на здравствени
услуги во организациите и преку нивоата во системот и слично. На организациско
ниво, промените вклучуваат развој- како што се мултидисциплинарни тимови
(МДТ), виртуелни одделенија и електронска евиденција на пациентот (EPRs) со цел
да се подобри и интегрира управувањето со пациенти. На здравствена испорака од
предната линија, иновациите може да се видат како промени во техниките за
дијагностицирање или превенција.
Некои модели на здравствена услуга се повеќе партиципативни и се повеќе
ориентиран кон лице, односно пациенти. Центрираната грижа кон лице бара
познавање на пациентот како личност и ангажирање на пациентот како активен
учесник во неговата или нејзината грижа. Агендите за здравствени реформи го
поддржуваат ова поголемо учество на пациентите во здравството како потенцијал
за поотворена услуга и добро клиничко управување, за да се спречат непотребните
трошоци и да се рационализираат здравствените услуги.
Како што веќе беше кажано, иновацијата е комплексна интеракција и на
ситуацијата и на вклучените луѓе. Ова никогаш не е поочигледно во здравството,
каде што „ за танго се потребни двајца “, со тоа што испораката на здравствена
услуга вклучува елементи на копроизводство. Копроизводството на услуга бара
пациентот да се усогласи со барањата на здравствениот работник за да имаат
корист од услугата (односно, напишани лекови или модифицирање на изборот на
начин на живот), колку што и здравствениот работник треба да биде свесен за тоа
што му треба на пациентот. Тоа бара здравствени професии кои треба да се справат
со секој пациент како индивидуа со специфични потреби и барања во испораката
на хетерогена услуга. Ова претставува предизвик за здравствените професионалци
на првата здравствена линија кога се трудат да им служат на клиентите на најдобар
начин на кој тие можат, во контекст на средина ограничена со буџетот и намалено
вработување.
Многу здравствени работници, кога се ограничени на овој начин, сакаат да
ја приспособат својата пракса да придонесат за нивната индивидуална сопственост
и лично разбирање. Тие играат лидерски улоги на линијата на фронтот за да влијаат
и имплементираат практики на промена, унапредувајќи со позитивни пациенти и
организациски резултати. Лидерството на тој начин, станува дел од дискреционото
однесување на линијата на фронтот, што не е наметнато од страна на социјална
структура, но произведено преку прагматична импровизација.
Друг концепт за решавање во овој дел е социјалната иновација која е често
опишана како кокреација. Ова се однесува на вклученоста на крајните корисници
во дизајнот и развој на нови стоки и услуги. Со цел да поттикнуваат иновации на
локално ниво, здравствените лидери можат да користат механизми за проценка на
тоа како корисниците на здравствени услуги ја ценат и гледаат иновацијата.
Кокреацијата додава вредност на копродукциска литература користејќи поинаква,
а сепак слична леќа за да ја видите интеграцијата на ресурси помеѓу организацијата
и клиентот. Клиентите се важни за извонреден извор на информации за една
организација, додека го користат производот или услуга. Мал број на емпириски
студии го истражуваат косоздавањето во здравството гледајќи во кореспонденција
на вредноста на услугите во обезбедувањето грижа за постари лица во заедницата,
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комбинирање на комплементарни терапии и ко-создавање на учење во
здравствената практика како и вредностите на кокреативност во услугите за рак.
Лидерите, менаџерите и креаторите на политиките во здравството ги
прогласуваат лица што се во центарот за лидерство на фронтот. Сепак, тие треба
да го постигнат ова преку поддршка, ветувајќи промена во праксата, наместо
наметнување на процесите одозгора. Многу здравствени работници се
заинтересирани за демо - модерен управувачки модел кој им овозможува да водат
од линијата на фронтот во смисла на промени во праксата, во тимови со своите
колеги, во силна поддршка на животната средина и со учество на повеќе чинители.
Креативноста и иновациите по својата природа бараат време, ресурси и
ангажман. Во поширокиот деловен и технолошки сектор, многу е напишано за
промена на дифузната пракса и иновации за развој на креативноста на вработените.
Како може креативноста на здравствените работници да се искористи? Оние
кои обезбедуваат услуги на линијата на фронтот се зафатени со луѓе кои се
соочуваат со голема побарувачка, зголемување на очекувањата на пациентите и во
ситуации со ограничени ресурси и поддршка. Тие имаат вредни сетови на вештини,
искуство и обука кои можат да се хранат со креативен и иновативен процес. Тие
бараат поддршка и позитивна работна клима, колегијалност и култура да ги
менуваат рутините, да иновираат, да соработуваат и потоа да прават иновации на
здравствени услуги. Според Амабиле (1997), креативноста е функција на три
компоненти во секој поединец: експертиза, вештини за креативно размислување и
мотивација. Експертизата ги опфаќа способноста на поединецот, знаењето и
вештините во својата област. Креативното размислување е способност да се
користи аналогија и да се видат проблемите на поинаков начин, а потоа постои
мотивација на поединецот. Лидерите и менаџерите можат да влијаат на
индивидуалните компоненти и мотивација. Mumford et al. (2002) истакнуваат дека
креативните луѓе по својата природа имаат тенденција да бидат суштински
мотивирани. Тие го поставуваат прашањето за тоа дали креативните луѓе воопшто
бараат лидерство, но нивната литература укажува на тоа дека за тоа е потребен
квалификуван лидер кој вработува голем број на директни и индиректни тактики
пропорционални со нивните потреби на вработените. Предизвикот од перспектива
на лидерство е да ја канализира креативноста на вработените преку создавање
услови со кои поединецот се фокусира на зададената задача и структурата на
вежбата. Ова мора да биде избалансирано со тоа што не дозволува врвната визија
за лидерство да спречи поединци од иницијација на сопствените уникатни идеи.
Лидерството, исто така, треба да ги ублажи притисоците како што е стрес на
работа. Следново нагласува како лидерите можат да создадат култура која ја
подобрува креативноста преку:
обезбедување насока и поттикнување структура каде што има малку
креативни напори;
да не се потпираат на позицијата, моќта и сообразноста на
притисокот за да ја насочат работата, бидејќи креативните луѓе ја ценат
нивната автономија, професионален фокус и внатрешна мотивација;
имајќи потребна техничка експертиза и креативни вештини за
решавање на проблемите, со цел да се има кредибилитет во иновативноста;
спроведување на ангажманот потребен за поттикнување на
ефективна работа, преку интелектуална стимулација и индивидуализирано
разгледување;
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врамнување визија во однос на работните цели и артикулирање на
оваа визија преку избор на проекти и евалуација на проектот;
користење на добро изработени вештини за планирање и чувство,
како и социјални вештини; конкретно лидерски тренинг и комуникациски
вештини;
знаејќи кога, кој, и како да убеди;
стимулирање и поддршка на креативни напори преку акции на
следбеници, како и користење на индиректни механизми за влијание за
интегрирање на активностите на луѓето и обезбедување навремено
производство на потребните резултати.
Иако многумина гледаат на иновациите како да се случуваат на високи
нивоа во здравството, доказите ќе ги поддржат иновациите од дното нагоре почесто
во јавниот сектор (вклучувајќи го и здравството). Borins сугерира создавање на
поддржувачка клима, награди и неформално признание за креативни иноватори и
иновации оддолу нагоре. Важно е дека врвните лидери на организацијата создаваат
клима поволна за иновации.
10 стратегии за зголемување на креативност и иновации
-

-

-

-

-

-

Особено креативни луѓе ја развија својата способност да ги набљудуваат
и да ги користат сите свои сетила и да „земат“ сè внатре.
Иновацијата се базира на знаење. Затоа, треба постојано да ја
проширувате вашата база на знаење. Прочитајте работи што вообичаено
не ги читате.
Вашите перцепции можат да го ограничат вашето размислување. Бидете
внимателни за тоа како гледате на работите.
Практикување на визуелизација за да видите како концептот ќе
„оживее“.
Нека вашите идеи „инкубираат“ со одвикнување од нив. На пример, кога
работите на голем бизнис - проект, една од најдобрите работи што
можете да ги направите за да се одморите од тоа е да свирите на гитара
или флејта неколку минути или да се прошетате. Тоа го поместува
вашиот мозок на друго место и помага да бидете поиновативен и
креативен.
Искусете колку што можете. Тоа става повеќе идеи во вашата потсвест.
Активно побарајте нови искуства за да го проширите вашето портфолио
на искуство.
Однесувајте се кон моделите како дел од проблемот. Препознавањето на
новиот модел е многу корисно, но бидете внимателни да не станете дел
од него.
Редефинирајте го проблемот целосно. „Вашиот проблем не е проблем;
има уште еден проблем. Кога го дефинирате вистинскиот проблем,
можете да го решите и да продолжите понатаму“. На крајот на
краиштата, ако сте имале правилно дефиниран проблем, ќе го решевте
многу одамна, бидејќи сите проблеми имаат решенија.
Гледајте каде што другите не гледаат, за да видите што другите не
гледаат.
Дојдете со идеи на почетокот на процесот на иновации ... и потоа
застанете. Многупати ќе излеземе со неколку идеи и ќе започнеме со
иновации, а потоа ќе дојдеме до повеќе идеи и никогаш нема да добиеме
67

една иновација. Во одреден момент треба да ја исклучите идејата за
генерирање на дел од процесот и навистина да работите на дел од
иновацијата и извршувањето со цел да се донесе проектот „во живот“.
На полето на медицината гледаме раѓање и смрт, радост и тага. Тоа е
неверојатно патување низ човечкото искуство кое сигурно не е доволно пресметано
или едноставно за едно решение навистина да се „излечи“. Во срцето на она што
многумина од докторите и научниците го презентирале во TED MED била
потребата да се преземат ризици во медицината и медицинското образование и
обука.
Еден од говорниците (кој исто така е онколог за радијација) ја изнел својата
точка - дека студентите по медицина се учат да се стремат кон совршениот успех,
високи оценки на нивните тестови и да ги следат правилата поставени пред нив.
Медицинското училиште е всушност произведување роботи.
Лекарите и лекарите кои се на обука не се охрабруваат да преземат ризици
во својата кариера и да го разберат човечкото искуство преку филозофија,
литература или патување во странство. Но, можеби треба само да се охрабрат.
Уште еден говорник истакнал дека од 30- те години додадени на очекуваниот
животен век, само околу 5 всушност може да се припишат на подобрена
медицинска нега. Останатиот дел е припишан на сите други човечки фактори кои
придонесуваат за другите 25 години додадени на очекуваното траење на животот
(на пример: подобрени санитарни услови, социјални норми, итн.) Совршениот
успех за влез на медицинско училиште не се грижи за истражување на овие други
огромни и важни опции.
Иновативни умови се потребни во секоја индустрија и, можеби најмногу од
сè, во медицината. Исто како што и понатаму постои потреба од иновации за да
помогне во решавањето на болестите во здравството, продолжува да постои
потреба од иновации и креативност во обликувањето на медицинските лидери веќе
од утре.

5. ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
До претходниот век, се сметаше дека интелигенцијата е строго поврзана со
когнитивните функции, како: меморија, учење и решавање проблеми. Сепак, во
1900 г., научниците откриле дека постојат некогнитивни аспекти од
интелигенцијата.
На пример, Е.L. Thorndike опишал вид на социјална интелигенција кој е
поврзан со менаџирање и разбирање на другите. Во 1940 г., David Wechsler
дополнително го развил концептот на некогнитивна интелигенција, со аргументот
дека не може комплетно да се дефинира интелигенцијата, сѐ додека не се
разгледаат аспектите кои не се поврзани со традиционалното мерење на
когнитивните вештини.
Така, во 1983 г. Howard Gardner објавил труд под името Frames of Mind: The
theory of multiple intelligences. Тој образложил дека луѓето имаат повеќе од еден
вид интелигенција и дека овие видови интелигенција, по природа, исто така се
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когнитивни, но не можат целосно да се дефинираат со сегашните модели на тестови
за интелигенција. Неговиот модел бил фокусиран на:
-

интраперсонална интелигенција – способноста да се разберат
сопствените чувства, мотивации и стравови;
интерперсонална интелигенција – способноста да се разберат другите и
нивните желби, мотивација и намери.

Емоционалната интелигенција како поим за првпат била употребена во 1985
година, за опишување на дополнителните видови интелигенција. Терминот бил
употребен во докторската теза на Wayne Payne, A study of emotion: Developing
emotional intelligence. Од овој момент па натаму, полето на емоционална
интелигенција станувало сѐ побогато со различни модели за дефинирање на истата.
Според литературата, има неколку дефиниции за тоа што претставува
емоционалната интелигенција и што всушност, вклучува тој концепт. Некои од
овие дефиниции на концептот на емоционалната интелигенција имаат недостиг на
суштински истражувачки докази за соодветно заменување на нивните погледи.
Теоријата за емоционалната интелигенција беше поставена од Ајман Саваф,
коосновач на Напредни технологии за интелигенција и претседател на Фондацијата
за образование во емоционална писменост, и Роберт Купер од Q-metrics Executive
EQ. Тие ја гледаат емоционалната интелигенција како „способност да се насети,
разбере и ефективно да се примени моќта на емоциите“ и укажуваат на тоа дека
постојат три широки аспекти на емоционална интелигенција со 14 фактори во нив:
1. Емоционална писменост (емоционална самосвест, емоционално
изразување и емоционална свест за другите);
2. Емоционални компетенции (интенционалност, креативност,
еластичност, интерперсонални врски и конструктивно незадоволство);
3. Вредности и бенефиции (сочувство, интуиција, вредносен радиус или
радиус на доверба, лична моќ и интегритет).
Психологот Даниел Големан (Daniel Goleman) ја формулира најпознатата
теорија за емоционална интелигенција во 1995 година. Според Големан,
„Емоционалната интелигенција се однесува на различен пристап кон тоа што значи
да се биде паметен. Тоа не е сопствениот IQ. Тоа е колку добро поединецот работи
во тим, неговата способност да води. Тоа е и капацитетот за препознавање на
сопствените чувства и чувствата на другите, за да се самомотивира секој поединец
за добро да ги управува емоциите во себе и во врските или интеракцијата со
другите луѓе“. Мошне е корисен пристапот во дефинирањето (посебно значајно за
менаџментот и лидерството – забелешка на авторите на книгата) на концептот за
емоционалната интелигенција што Големан го сублимира во верувањето дека
емоционалната интелигенција се однесува на следното:


поединецот да знае што е потребно за самомотивирање, со цел да се
завршат работите, да се биде креативен и да се има најдобра можна
изведба на она што се прави;



поединецот да биде во состојба да почувствува што чувствуваат другите
и да биде способен за ефективно справување во односите со другите
луѓе.
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Поконцизна дефиниција од претходната дава авторот Мануел Мартинез Понс (Manuel Martinez-Pons), според која, „Емоционалната интелигенција
претставува избор од некогнитивни вештини, способности и компетенции кои
влијаат на способноста на личноста да се справи со барањата и притисоците на
средината“. Значи, емоционалната интелигенција, за разлика од другите
традиционални концепти на интелигенција, не се третира како чисто когнитивна,
туку се однесува на вештини кои помагаат во справувањето со работата и
секојдневното живеење во светот. Емоционалната интелигенција е она „нешто
неопипливо во секоја личност“ кое влијае врз тоа како личноста управува со своето
однесување, како владее со општествената комплексност и сложеност, како
донесува лични одлуки кои водат кон успех во животот и работата.
Истражувањето на Даниел Големан и Ричард Бојазис, поранешен главен
извршен директор на „Hay Mc Ber“, идентификува постоење на четири димензии
на емоционалната интелигенција и дваесет фактори во нив:
1. Самосвест (емоционална самосвест, прецизно самооценување и
самодоверба);
2. Самоуправување (самоконтрола, доверба, совесност, прилагодливост,
ориентација кон постигнување и иницијативност);
3. Социјална свест (емпатија, организациска свест и услужна
ориентираност);
4. Социјализирачки вештини (развој на другите, лидерство, влијателност,
комуникативност, флексибилност, менаџирање со конфликти, чувство
за обврски, тимска работа и соработка).
Самосвеста е значајна за да се согледа објективно својата ситуација и тоа е
способност точно и прецизно да се регистрираат своите емоции во даден момент и
ситуација, како и своите генерални тенденции: контрола на сопствените типични
реакции. Тоа често може да биде фрустрирачко и болно, но важно е човек да може
да си ги признае и препознае тие свои емоции. Емоциите секогаш служат за
определена цел и секогаш доаѓаат од некаде. Ситуациите кои создаваат силни
емоции секогаш бараат повеќе размислување.
Штом си признае и оддели време за да разбере што чувствува, човекот ги
има потребните информации за да ја направи вистинската промена во животот или
работата, односно да се поттикне акција. Тоа не е ништо друго, туку владеење со
себе или потреба да се направи добар план што успешно ќе се имплементира.
Владеењето со себе, значи преземање нешто или непреземање ништо. И
непреземањето ништо е одлука! Владеењето со себе е способност да се употреби
свеста за сопствените емоции, за да се остане флексибилен и позитивно да се
насочи сопственото однесување.
Кога човек е во состојба да ги анализира работите како изгледаат од аспект
на другите луѓе, како тие гледаат на работите и акциите што ги преземаат, тогаш
тој поседува општествена свест. Општествената свест е способност да се
регистрираат емоциите на другите луѓе и да се сфати што точно со нив се случува
и како тие размислуваат.
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Но, многу важно е да се поседува вештина на општење со другите или
способност за воспоставување на добри меѓучовечки односи. Тоа обезбедува јасна
комуникација и ефикасно постапување во конфликтни ситуации. Потребно е да се
покажува доверба и почит кон соговорниците.
Според Виц Дулевич и Малком Хигс од „Хенли менаџмент колеџот“,
постојат 7 димензии на емоционална интелигенција:
1. Самосвест;
2. Емоционална еластичност;
3. Мотивација;
4. Интерперсонална чувствителност;
5. Влијание и убедување;
6. Решителност;
7. Совесност и интегритет.
Луѓето со повисок коефициент на емоционална интелигенција се:
комуникативни, влијателни, уживаат доверба и почит од другите луѓе, мотивирани
се, посветени и креативни. Ставањето фокус на емоционалната интелигенција
отвори многу прашања, па и дилеми. Така на пример, едно такво прашање е: „Дали
емоционалната интелигенција е само рециклирање на она што вообичаено се
нарекува ҆меки҆ вештини на менаџментот и лидерството?“ Односно: „Не е ли ова
старо вино во нови шишиња?“
Овие т.н. „меки“ вештини (анг. soft skills) се однесуваат на интерперсоналната
интелигенција во однос на другите луѓе, а емоционалната интелигенција покрај
оваа, исто така вклучува и интраперсонална интелигенција – себепознавање, нешто
што ѝ е потребно на една личност за да може да ги разбере другите. Последната
работа на емоционалната интелигенција го смени фокусот на она што се знаеше за
местото на емоцијата во човековото однесување. И затоа што човековото
однесување е во фокусот и исходот на лидерството, тогаш се доаѓа до заклучок
дека лидерството не е само интелектуален, когнитивен процес, но е исто така,
социјален, однесувачки и емоционален процес. Клучно во сето ова е самосвеста.
Познато е дека човекот лаже најгласно тогаш кога се лаже себеси. Имено,
како може некој човек да ги препознае и да одговори на чувствата на другите луѓе,
ако не ги препознава и не одговора на своите чувства? Се верува дека, како лидери,
луѓето мора да се познаваат прво самите себе и да умеат да се самоконтролираат,
пред да можат да ги водат и оспособат другите, односно разбирајќи се себеси,
луѓето си помагаат подобро да ги разберат другите луѓе.
Со истражувања е покажано дека менаџерите со високи перформанси се
значително повеќе самосвесни од просечните менаџери. Самосвеста е основата на
емоционалната интелигенција. Самосвеста им дава на поединците поголема
перцепциска контрола врз интерперсоналните односи со луѓето и настаните.
Познато е дека т.н. трансформациски лидери кои се самосвесни покажуваат високи
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нивоа на самодоверба. Самосвеста е почетна точка за саморазвојот на секој
поединец.
Што ја карактеризира самосвеста?
Најпрво, тоа е сопствениот или т.н. „личниот инсајд“. Станува збор за
сопствената свест за тоа како се чувствува и зошто се чувствува на тој начин некоја
личност. Тоа е неговата свест за однесувањето кое е управувано од страна на
неговите чувства и, што е уште поважно, тоа е неговата свест за неговото влијание
врз другите. За да се постигне тој личен увид во себеси, потребна е искреност кон
самите себе или висок степен на објективност. Имено, точното самооценување
придонесува за личен увид и подразбира разбирање на своите предности и
ограничувања, како и на своите емоционални потреби. За да се постигне вакво
разбирање на луѓето им требаат постојани повратни информации за нивниот
лидерски стил и нивното влијание врз другите. Ефективните лидери ја креираат
културата на отвореност и повратна врска, без разлика дали неформално или
формално преку процеси од 360 степени .
На некои менаџери им е тешко да понудат извинување, верувајќи дека тоа
ќе ги изложи на критицизам или губење на образот и авторитетот. Всушност,
разговорот може да ја докаже вистината. Менаџерите можат да стекнат
кредибилитет и почит за нивната „сопственост на подредените“ кои тогаш се
чувствуваат дека правдата е задоволена и како резултат на тоа се подготвени да се
фокусираат на решавање на проблемот. Лидерите кои се самосвесни ја преземаат
одговорноста за нивните постапки. Во оваа смисла, тие покажуваат почит.
Способноста да се каже „не бев во право“ (згрешив), „не знам“, „тие се во право“ и
„мислам дека треба да го сменам начинот на кој го гледам ова“ не е признавање
слабост, туку веројатно, во очите на другите, сила. Почитта кон себе и кон другите,
е основата за развој на самодовербата.
Клучниот дел на самосвеста е сфаќањето на тоа кој си и што сакаш од
животот: својата лична визија. Кога луѓето се прашуваат кои се, тогаш тие
всушност, се прашуваат кои се нивните вредности и кон што тежнеат. Ако не се
знае ова, тогаш како луѓето ќе имаат било што против судењето кон самите себеси?
Еден начин на сфаќање на својата лична визија која се користи во „лидерството
базирано на доверба“, е да се постави прашањето: „Какво наследство сакам да
оставам како лидер?“
Самосвеста е неопходна како основа за емоционалната интелигенција, но
самата по себе не е доволна. Емоционално интелигентниот лидер ја вежба
самоконтролата. Важноста на самоконтролата е истакната во една студија на случај
Gravital Public Relation во Челтенхем. Додека персоналот имаше високо ниво на
„среќа“ како тим, нивната импулсна контрола беше слаба. Согледувајќи го тоа и
нагласувајќи ја самоконтролата кога компанијата регрутира ново лице, се покажа
поефикасно. Луѓето можат да развиваат значајна самосвест со одење на курсеви и
преку повратна информација. Но, тие никогаш нема да се развијат и пораснат, ако
немаат желба и храброст да го променат своето однесување. Ова значи дека е
потребно луѓето понекогаш да се тргнат од својата „удобна или комфорна зона“ и
да го развиваат т.н.агилен и иновативен ум. Во овој контекст, Голиман мисли на
способноста да се менаџираат своите емоции, а Купер мисли на нивната ефективна
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примена. Тоа е способност да се ефектуира личната промена, и навистина да се
влијае на другите луѓе.
Во случај на некаква промена, вообичаено кај повеќето луѓе ќе настане
несигурност или дури и хаос. Начинот на кој некоја личност ќе ги води другите
луѓе низ промената ќе зависи од тоа како тој ќе се води самиот низ тоа. Ако на
пример, некој тешко го прифати фактот на промената, тогаш неговата состојба на
умот ќе биде незадоволство. Почнува да зборува на огорчен начин: „Не би требало
да ми го прават ова мене“; „Би можел да правам одлични нешта овде, само ако
мојот шеф би дозволил“. Тоа е само мал чекор од личното помирување: „Ништо не
можам да направам“, „Која е користа од обидувањето?“, „Тие и онака не ме
слушаат“. Во најдобар случај тоа ќе води кон постигнување на ситуација на „статус
кво“. Ова всушност, ќе доведе до онеспособување на личноста, со велењето дека
не може да направи ништо за да ја промени или да влијае врз ситуацијата.
Спротивно на тоа, прифаќањето на ситуацијата, веднаш носи внатрешен мир.
Само од оваа појдовна точка може да се создаде амбиција, да се преземе контролата
врз ситуацијата и да се види како тоа влијае врз индивидуата. Само тогаш кога ќе
се прифати оваа аксиома, може да се направи нешто околу тоа. Добар заклучок за
тоа каде е „интерното“ на некој поединец, е да се погледнат надворешните, видливи
знаци. Треба да се слуша јазикот кој се користи во комуникацијата со другите,
односно треба да се замоли некој колега да даде „фидбек“.
Самоконтролата прво бара самосвест, односно препознавање на своите
сопствени емоции, а потоа бара контролирање на своето сопствено однесување. На
пример, во вежбањето ваква самоконтрола, важно е личноста да се справи со
својата емоционална реакција, пред обидот да се реши проблемот. Она што може
да се добие на ваков начин е „неконструктивно поврзување на расположението“,
што е она што се случува со личноста кога ќе се најде во емоционална состојба која
е слична со таа во која се нашла друга личност, со негативни последици. На пример,
покажување гнев кон некого, затоа што тој е лут на некој друг. Самоконтролата
значи спречување на употребата на емотивни вербални изрази и негативен говор
на телото, кој ќе ги влоши негативните емоции на друго лице. Самоконтролата
вклучува самосвест, покажување интегритет, самооспособување и агилност во
однесувањето.

Самосвеста и самоконтролата се критични предуслови за да се успее во
третиот голем натпревар за емоционалната интелигенција-свест за другите луѓе.
„Интерперсоналниот инсајд“ се карактеризира со разбирање на: мотивациите,
аспирациите, потребите, интересите, преференциите, допаѓањата и недопаѓањата и
чувствата на другите. Клучот за свеста за другите е емпатијата. Питер Дракер вели:
„Број еден на практична компетенција за лидерите е емпатијата. Денес, перцепцијата
е многу поважна од анализата“.
Есенцијата на емпатијата е чувството што другите го имаат без да го искажат.
Чувствата на другите луѓе не се изразуваат преку зборовите што ги користат, туку
низ нивниот говор на телото - нивниот тон на гласот, изразот на лицето и на други
невербални начини. Според Нелсон Мендела: „За да го видиш светот низ очите на
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еден човек, мора да изодиш километар во неговите чевли“. Емпатијата или
сочувствувањето е основа за социјалните компетенции, а тоа е разбирање на
потребите и чувствата за другите, било тоа да се колеги, надредени или клиенти.
Емпатијата не подразбира согласување со луѓето. Таа покажува разбирање на
нивните чувства и потреби. И перцепцијата на свеста и разбирањето за другите
гради доверба. Во однос на лидерството, довербата се дефинира вака: „Некој да му
даде некому нешто што му е вредно на некој друг и да знае дека тоа ќе биде
сигурно“. Примери на нешто вредно се пари, значење, слобода, информација и
тајна.
Довербата мора да биде едно од главните прашања во човечките односи. Ако
нема чувство за доверба во некоја организација, ако луѓето се преокупирани со
заштита на нивниот грб, креативноста ќе биде една од првите жртви. Повеќе од
половина од дневните бизнис - активности може да бидат потрошени или
компромитирани поради недоверба. Довербата е клуч на иновацијата,
делегирањето, самодовербата и ефективноста во виртуелните тимови, каде нивните
членови се географски дисперзирани. Учењето за емоциите и нивното влијание врз
луѓето е од клучно значење за секој кој сака да го добие најдоброто за себеси и за
својот тим. Тоа е учење на вредноста на довербата меѓу менаџерите и нивниот
персонал - нешто што ќе биде начин да се испорачаат високи стандарди на
производство или услуга.
Довербата е „емоционално лепило“ што ги врзува односите и организациите.
Роберт Купер вели дека, градењето односи на доверба е една од трите водечки сили
на конкурентската предност. Ова води кон проширување и одржување на радиус
на доверба на некоја личност со клиентите, вработените и колегите.
Лидерството е користење на личната моќ да се освојат срцата и умовите на
луѓето за да се постигне заеднички предлог во однос на некоја работа, проблем или
задача. Освојувањето на нивните умови е интелектуална задача: луѓето мора да
бидат убедени дека организациската визија и стратегии се рационални и валидни.
Освојувањето на нивните срца, сепак, бара емоционално вложување. Визијата и
стратегијата се импотентни без лидерство кое води грижа за емоциите.
Емоционалната интелигенција е „срцето“ на лидерството.
Емоционалната интелигенција е скриена компетитивна предност. Ако се води
грижа за „нежниот“ персонал, „потешкиот“ персонал води грижа за себе.
Емоционалната интелигенција со тоа го поткрепува моделот на водство кое
предлага ефективни лидери:






зацртување на една голема визија;
креирање и промовирање заеднички вредности;
развивање и комуницирање на рационални стратегии;
оспособување на луѓето да бидат во можност да ја сфатат визијата:
инспирирање и мотивирање на луѓето да сакаат да ја достигнат визијата.

Многу студии покажаа дека компетенциите на емоционалната интелигенција,
строго се поврзани со достигнувањата и линијата на дното. Според Големан:
„Висок IQ те прави брилијантен фискален аналитичар, додавањето на висок EQ те
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прави главен извршен директор“. Но, случајот за емоционална интелигенција е
можеби најдобро поставен од Ворен Бенс, еден од најголемите светски мислители
и пишувачи во полето на лидерството: „Емоционалната интелигенција е многу
помоќна од рационалната интелигенција во одредувањето кој ќе успее како лидер.
Рационалната интелигенција е праг на надлежноста. Ви треба, но тоа нема да ве
направи ѕвезда. Емоционалната интелигенција, може да ве направи.“
Интелектуално - вербалните, нумерички и размислувачки вештини се важни
за ефективно лидерство, но не се доволни. Емоционалната интелигенција е
суштинскиот услов за успех. Рационалната интелигенција е потенцијал што некој
го поседува, но колку од тој потенцијал ќе биде искористен, зависи од
коефициентот на емоционална интелигенција (Коефициентот на емоционална
интелигенција претставува коефициент на корисно дејство на рационалната
интелигенција). Еднаш кога рационалниот, аналитичкиот ум е контролиран
(заразен) од емоции, може да работи уште поефективно. Ефективното лидерство,
навистина ги ангажира срцето и главата - емоциите, исто како и интелектот и
причината.
Во последно време се равиени голем број начини за мерење на емоционалната
интелигенција . Главните инструменти кои се познати:


Инвентар за емоционалната надлежност (ECI) - објавен од страна на Hay
Mc Berво САД и Велика Британија (развиена од Големан и Буазис);



Прашалникот за емоционална интелигенција-објавен од страна на ASE
во Велика Британија (развиен од Дулемиц и Хигс);



SMSEQ профил, специјално дизајниран за мали и средни претпријатија објавен од страна на „Симонс менаџмент системи“ во САД, претставен
во В.Британија од страна на Buckholdt.

Менаџерското учење е емоционално, а традиционалниот когнитивен пристап
ова го иритира. Разбирањето кое сега постои за важноста на емоционалната
интелигенција во лидерството (всушност, во сите аспекти на ефективните
интерперсонални врски) доведе до нови и докажани развојни програми за
лидерството. Ова може да се види не само во приватниот сектор, туку и во јавниот
сектор исто така (на пример, во развојот на постарите службеници во јавната
администрација).
Предизвикот е да се осмислат курсеви за обука кои ќе ја сменат свеста во
однос на застарената парадигма на „наредби и методи на контрола“ користени од
страна на некои менаџери, во стил кој ќе вклучува самознаење и емпатија.
Доказите од истражувањата цврсто укажуваат дека емоционалната
интелигенција може да се подобри со учење - обука. На пример, студијата на
„Лендмарк форумот и фондацијата за талентирани“ покажуваат дека тоа е можно
(100 луѓе кои присуствувале
на неколкудневна обука за емоционална
интелигенција споредени со 100 луѓе кои не присуствувале, покажуваат значајно
повисоко ниво на мотивација, самопочит и доверба од оние во контролната група).
Обуката за емоционална интелигенција на супервизори во фабрика за
производство во САД резултираше со намалување на изгубеното време и несреќи
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за 50%, намалување на формалните поплаки од просечно 15% годишно на 3%
годишно и надминување на продуктивните цели од 250.000 долари.
Емоционалната интелигенција се подобрува со возраста. Асоцијацијата
Buckholdt откри дека, додека рационалната интелигенција го достигнува својот врв
во доцните тинејџерски години, дотогаш емоционалната интелигенција покажува
значително зголемување од 1930-тите до 1950-тите години, а потоа благо опаѓа.
Истражувањата покажаа дека постарите луѓе се, генерално, повеќе свесни за
чувствата на другите луѓе и се општествено поодговорни. Мажите и жените имаат
различни профили: жените се повеќе свесни за своите чувства, исто како и за
другите луѓе и се поврзуваат подобро со другите, отколку мажите. Но, мажите
имаат повисоко мислење за себеси и се подобри во итно справување со стресни
ситуации. Мажите треба и можат да ја развијат нивната емпатија, за да ја
балансираат нивната независност.
Што е потребно за да се научи емоционалната интелигенција?
Не
постои директна врска помеѓу самосвеста и самоконтролата. Имено, самосвесните
луѓе, исто така, може да покажуваат ароганција и недостиг на понизност. Таквите
луѓе може да не сакаат или да не бидат способни да ги менаџираат своите емоции
или да го прилагодат нивното однесување, без оглед на повратните информации
што ги примаат. Последица може да биде интелектуален гигант кој не може да води
и развие тим со високи перформанси поради недостиг на емоционална
интелигенција.
За креативните луѓе на пример, вообичаено се смета дека имаат недостиг на
емоционална интелигенција: за нив се вели дека се често чувствителни,
темпераментни, арогантни и себични. Се верува дека емоционалниот развој заедно
со кривата на емоционалното учење се поважни дури и од интелектуалното
разбирање за тоа што се сака да се постигне. Ова значи дека не може да се научи
да се биде емоционално интелигентен само со користење на интелектуален модел
или да се направи тоа со читање на предметот. За емоционално интелигентните
луѓе се поврзува атрибутот снаодливи.
Четирите вештини на емоционалната интелигенција имаат тенденција да се
групираат во парови по две во т.н. примарни компетенции: лична компетенција и
општествена компетенција.
Примарни компетенции на емоционалната интелигенција
ЛИЧНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

Самосвест

Владеење со
себеси

ОПШТЕСТВЕНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

Општествена
свест

Меѓучовечки
односи

Овие четири вештини, всушност, претставуваат блокови кои се надградуваат
еден врз друг. Според Големан, ова не значи дека не мора да се земат предвид
традиционалните идеи за интелигенција бидејќи тие се исто релевантни за
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дневните животни вештини и работната изведба на поединецот. Наместо тоа,
потребно е подеднакво да се обрнува внимание и да се гледа на традиционалниот
концепт на когнитивната интелигенција, како и на концептот на емоционалната
интелигенција.
Според Маер, Саловеј и Карузо (Mayer, Salovey и Caruso), емоционалната
интелигенција вклучува:





способност да се забележуваат, проценуваат и изразуваат емоциите
точно и прилагодливо;
способност да се разберат емоциите и емоционалното значење;
способност да се користат и произведуваат чувства таму каде што тие ги
олеснуваат когнитивните активности и прилагодливите дејства;
способност да се регулираат емоциите кај себе и кај другите.

Ова всушност, значи дека „емоционално интелигентна личност” е личност
која е во состојба да преработи информации оптоварени со емоции и потоа да ги
користи овие информации во когнитивни задачи и други однесувања. Со други
зборови, „емоционално интелигентната личност” има способност да се снајде во
непозната и проблем - ситуација.
Исто така, се верува и дека емоционалната интелигенција ѝ дозволува на
личноста да користи и други начини на делување и однесување споредено со оние
нагласени преку традиционални идеи на интелигенција. Затоа е можно секоја
личност да ги развие овие алтернативни начини за да стане поефективна и
поефикасна, како во секојдневниот живот, така и на работното место. Оние луѓе
кои ќе ја развијат емоционалната интелигенција стануваат способни да успеат таму
каде што другите не можат.
Според некои сознанија, корените на емоционалната интелигенција може да
се пронајдат во работата на Чарлс Дарвин, а се однесуваат за важноста на
емоционалната експресија за опстанок и адаптација. Тоа значи дека концептот на
емоционална интелигенција не е нов. Се смета дека Аристотел е на некој начин
зачетник на таа идеја. Според него, оние луѓе кои ги поседуваат ретките вештини
да бидат лути со вистинскиот човек, до вистински степен, во вистинско време, за
вистинска цел и на вистински начин, имаат предност во секоја област од животот.
Но, можеби првата реална теорија за емоционалната интелигенција дошла од
напишаното на Торндајк (Edward Lee Thorndike) во 1920 година, кој верувал дека
постојат различни видови интелигенција и тој ги именувал како:


Апстрактна интелигенција - типот на интелигенција мерен со тест на
интелигенција;



Конкретна интелигенција - типот на интелигенција што се користел за
разбирање и манипулирање со објекти и форми;



Социјална интелигенција - типот на интелигенција што го
идентификувал како способност на некоја индивидуа да ги разбере
луѓето и да се поврзе со нив. Овој трет тип на интелигенција е тоа што
е денес познато како емоционална интелигенција.
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Од наведеното може да се согледа дека Торндајк го користел терминот
социјална интелигенција за да ја опише вештината на разбирање и менаџирање на
другите луѓе. Според него, социјалната интелигенција претставува „способност за
разбирање на мажите, жените, момчињата и девојчињата и за управување со нив –
способност за адекватно однесување во меѓучовечките односи“.
Ова значи дека емоционалната интелигенција има корени во концептот на
Торндајк за „социјална интелигенција“ од 1920 година, кога тој извлекол важна
разлика помеѓу три класи на интелектуално функционирање. Имено, стандардните
тестови за интелигенција ја мереле само „апстрактната интелигенција“. Исто така,
според него, важни биле: механичката интелигенција или способноста да се
визуелизираат односи меѓу предметите и да се разбере како функционира
физичкиот свет, но и социјалната интелигенција или способноста да се
функционира успешно во интерперсоналните ситуации. Влијанието на овој
концепт на пошироката култура и академската заедница, оттогаш било брзо и
широко.
Како што е познато, емоциите се основен дел од она што луѓето се и играат
важна улога во нивните односи со другите луѓе. Тие не можат да се занемарат или
заобиколат. Само што, повеќето од луѓето, традиционално се настроени ,,емоциите
да си ги остават дома“ и живеат со уверувањето дека, за да се биде поефективен,
потребно е сите планови и одлуки да се базираат само на „студената“ и логичка
интелигенција. Всушност, таквиот став гарантира дека потиснатите емоции кога и
да е ќе експлодираат, ќе предизвикаат зголемување на конфликтите и негативно ќе
влијаат врз расположението на поединецот.
Врз база на спроведеното истражување од Гарднер и Хеч (Gardner и Hatch),
ја развиле идејата за повеќекратна интелигенција или „мултипла интелигенција“,
различна од когнитивната. Гарднер истакнува дека интраперсоналната и
интерперсоналната интелигенција се исто толку важни колку и типот на
интелигенција типично мерен со коефициент на интелигенција и другите поврзани
тестови (когнитивната или рационална интелигенција). Во 1983 г., Гарднеровата
книга „Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences“ ја претставила токму
теоријата на многукратна интелигенција. Тој, наместо тогашната дефиниција:
„Интелигенцијата е капацитет или потенцијал што секој човек го поседува во
поголем или помал степен и е мерена со вербални инструменти“, ја дефинира како
„способност да се решаваат проблеми или да се креираат продукти кои се
вреднувани во една или повеќе културни поставки“. Таа била согледана како
„манифестација или врска меѓу две компоненти“:
I. индивидуите, кои се способни да ги користат своите компетенции во
различни домени од знаењето;
II. општества кои одгледуваат развој на индивидуата преку можностите
што ги нудат.
Гарднер опишал седум типа интелигенција: математичко - логичка, вербално
- лингвистичка, невербално - кинестетичка, музичка, визуелно - просторна,
интерперсонална и интраперсонална.
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Треба да се има во вид дека темелот за појава на концептот на емоционалната
интелигенција се наоѓа во Гарднеровата теорија за повеќекратна интелигенција,
поточно во поделбата на социјалната интелигенција на интерперсонална и
интраперсонална и во Штернберговата (1985) триархичка теорија за
интелигенцијата (практична интелигенција).
Интерперсоналната интелигенција Гарднер ја дефинирал како: „...знаење за
внатрешните аспекти на личноста: пристап кон своите чувства, распон на
емоциите, можност за разликување на тие чувства и, евентуално, именување на
чувствата и барање значење во нив и разбирање на причините за сопственото
однесување“.
Интерперсоналните знаења ѝ овозможуваат на личноста откривање,
симболизирање и добро разликување на сложените чувства. Но, тие не вклучуваат
само општа смисла за проценка на себе и на другите, туку и способност на
воочување и следење на своите и туѓите расположенија и темпераменти, па
формирање познавања за нив, што ќе ѝ користи на личноста за предвидување на
идните однесувања.
Мотивиран од резултатите на своите истражувања, Штернберг (Sternberg)
заклучил дека снаоѓањето во секојдневните ситуации бара поинакви способности
од оние кои ги мерат класичните тестови на интелигенција. Па така, тој, покрај
аналитичката и креативната, во својата теорија ја вклучува и практичната
интелигенција.
Гарднер, во својот модел на повеќекратна интелигенција, меѓу седумте
основни типови на интелигенција, ги сместил и двата облика на лична
интелигенција: интерперсонална, која означува способност на прикладно
реагирање во односите со другите луѓе и интраперсоналната која ја означува
суштината на самоспознавање и способноста со управување со сопствените
чувствата.
Својата популарност, концептот на емоционалната интелигенција ја бележи
со појавата на книгата на психологот Даниел Големан. Имено тој, поимот на
емоционална интелигенција го спротивставил на поимот академска интелигенција,
ја нагласил супериорноста на емоционалната интелигенција во прогнозата на
различни облици на успешност во секојдневниот живот на поединецот.
Големановата книга „ЕQ –поважна од IQ” две години била бестселер во САД.
Во осумдесеттите години од минатиот век, резултатите од спроведените
истражувања над членовите на „Менса“ (клуб на „најинтелигентните”) покажале
дека членовите на „Менса“ не покажуваат поголем вкупен успех во животот од
просечно интелигентните поединци. Значи, високото ниво на когнитивната
интелигенција - IQ, очигледно, не е единствен предуслов за успешност во
секојдневието и во животот воопшто. Дали предуслови за успешност може да се
побараат во концептот на емоционалната интелигенција - EQ?
Внимателно менаџираните емоции водат кон: доверба, лојалност и
обврзување, но ја зголемуваат и продуктивноста, иновативноста и постигнувањата
на поединецот, тимот или пак во организациската сфера.
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Повеќе автори констатирале дека емоционалната интелигенција е суштинска
за ефективното лидерство. Се верува дека дури и ако некој ја има најдобрата обука
на светот, како и високо ниво на когнитивна интелигенција, без емоционална
интелигенција, сепак, нема да биде добар лидер. Треба да се забележи дека, иако
когнитивната интелигенција и емоционалната интелигенција се два различни
конструкти, тие сепак работат или делуваат во комбинација.
Студиите изведени од Големан покажале дека емоционалната интелигенција
е далеку поважна во сите нивоа на работното место од стручните вештини и
когнитивната интелигенција. Студиите покажуваат дека емоционалната
интелигенција ја олеснува адаптацијата и промената на поединецот. Друго
истражување покажува дека емоционалната интелигенција е поврзана со
ефективни исходи како поголем оптимизам, помала депресија и помала
импулсивност. Откриено е дека емоционалната интелигенција е позитивно
поврзана со мајсторството на управување и извршување на задачите како и со
животното задоволство, а негативно е поврзана со симптомите за депресија.
Додека когнитивната или рационална интелигенција е доминантно генетска,
дотогаш емоционалната интелигенција се стекнува со искуството, а се моделира со
воспитувањето на поединецот, како домашното, така и она на училиште.
Коефициентот на рационална интелигенција, всушност, го мери нејзиниот
потенцијал. Тоа е она што секој поединец го поседува до определено ниво, но тоа
не значи по автоматизам дека тој поединец и целосно ќе го искористи тој
потенцијал. Она што всушност, го детерминира искористениот потенцијал е
коефициентот на емоционална интелигенција. Според тоа, коефициентот на
емоционална интелигенција (ЕQ), може генерално да се означи и како коефициент
на корисно дејство на рационалната интелигенција, кој е помал или еднаков на 1,
односно 100%.

Важноста на чувствата
Како што Дарвин теоретизирал, научниците научиле дека чувствата имаат
биолошка улога. Тие ни даваат сигнали кога нешто не е во ред или кога нашите
потреби не се исполнети. Кога ни треба нешто што не го добиваме, ние чувствуваме
негативна емоција. Ова може да биде страв, разочарување, депресија и слично.
Има социјални, ментални, па дури и физички последици по нашата
способност да се справуваме со емоциите. Бидејќи емоциите се начин на кој нашето
тело разговара со нас, нивното игнорирање нѐ става во опасност. Игнорирањето на
чувствата, доведува до несреќност, но и до физичка болест, па дури и до прерана
смрт. Докажано е дека луѓето со висока емоционална интелигенција се повеќе
успешни во нивната кариера, поздрави се и посреќни и повеќе уживаат во врските
со другите.
Луѓето со висока емоционална интелигенција имаат баланс од чувства,
како: мотивација, пријателство, фокус, исполнетост, мир, сознание, баланс, самоконтрола, слобода, автономност, задоволство, благодарност, конекција и желба.
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Луѓето со ниска емоционална интелигенција повеќе чувствуваат:
осаменост, страв, фрустрација, вина, празнина, огорченост, депресија,
нестабилност, летаргија, разочарување, обврзаност, незадоволство, зависност,
виктимизација и неуспешност.
Така, за нашата среќа и квалитет на животот, потребно е да научиме и да ја
развиеме својата емоционална интелигенција.
Емоционалната интелигенција се јавува во повеќе форми и има различни
влијанија на работното место. Компаниите кои биле фокусирани на вработување
врз основа на степенот на интелигенција, осознале дека тоа не е доволно за да
загарантира успешност. Начинот на кој луѓето се однесуваат, начинот на кој се
експресираат и начинот на кој влегуваат во интеракција со другите, се исто така
важни, ако не и повеќе од резултатите од тестовите за интелигенција.
Емоционалната интелигенција влијае врз начинот на кој вработените
разговараат меѓусебно, стратегиите кои ги користат за справување со конфликти,
стрес и секојдневните работни цели.
-

-

-

-

Значењето на оптимизмот – Во една студија спроведена од Martin
Seligman, било откриено дека оние луѓе со висока емоционална
интелигенција исто така имале и високо ниво на оптимизам. Во овој
случај, се однесува на способноста за справување со неуспесите.
Авторот открил дека оптимистите гледаат на пречките како на нешто
надворешно и привремено, додека пак, песимистите ги гледаат како
нешто предизвикано од нив или нивниот перформанс. Вработените со
високо ниво на оптимизам, продавале 37% повеќе, за разлика од
песимистите, во првите две години од работењето.
Намалени трошоци – Друг пример се Американските воздухопловни
сили. Кога владата регрутирала, употребила тест за емоционална
интелигенција како дел од процесот. Подоцна било откриено дека
регрутите со најдобри перформанси биле оние со највисоко ниво на
емоционална интелигенција – особено во делот за емоционално
себеосознавање, емпатија, среќа и асертивност.
Емоционално интелигентни лидери – Голем број студии потврдуваат
дека најдобрите и најуспешните лидери имаат поголемо ниво на
емоционална интелигенција од останатите. Не само тоа, туку и поголема
е можноста дека ќе останат на местото на лидер, во споредба со оние кои
не поминале тренинг за емоционална интелигенција. Една студија
испитувала 300 лидери во 15 интернационални организации.
Најуспешните имале 6 силни емоционални компетенции: нагон за успех,
лидерство, тимско лидерство, самодоверба, организационо сознание и
влијание.
Емионалната интелигенција и побезбедно, посреќно работно место –
Друга студија покажала дека емоционалната интелигенција има
влијание врз безбедноста и односите меѓу вработените. Во фирма,
надзорниците биле тренирани за слушање на вработените и помагање
истите да имаат самодоверба и да ги решаваат проблемите сами.
Резултатите биле импресивни и неочекувани. Поплаките биле намалени
за 80%, производната норма била постигната предвреме и несреќите на
работното место биле намалени за половина.
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5.1. Самодоверба
Концептот на самодоверба е самоувереност во личното расудување,
способност, моќ, итн. Самодовербата на еден човек се зголемува од искуствата на
совладување на одредени активности. Позитивно е верувањето дека во иднина,
генерално може да се постигне она што се сака да се направи. Самодовербата
поспецифично е доверба во способноста да се постигне одредена цел. Абрахам
Маслоу и многу други по него, ја нагласија потребата да се прави разлика меѓу
самодовербата како генерализирана карактеристика на личноста и самодовербата
во однос на одредена задача, способност или предизвик (т.е. самоефикасност).
Самодовербата обично се однесува на општа самодоверба. Ова е различно од самоефикасноста, која психологот Алберт Бандура ја дефинира како „верување во
способноста за успех во одредени ситуации или остварување на задача“ и затоа е
термин кој попрецизно се однесува на специфичната самодоверба. Психолозите
одамна забележаа дека едно лице може да поседува самодоверба дека може да
заврши одредена задача (самоефикасност., На пример, да подготви добар оброк или
да напише добар роман), иако тоа лице можеби нема општа самодоверба или, пак,
да биде самоуверено, иако нема само-ефикасност за да постигне одредена задача
(На пр. да напише роман). Меѓутоа, овие два вида самодоверба се меѓусебно
поврзани и поради тоа може лесно да се поврзат.
Луѓето кои имаат високо ниво на самодоверба:
-

имаат голема сигурност за својата вредност и способности;
имаат силно присуство;
имаат високо ниво на самоувереност;
се борат за нешто што е правилно;
не им пречи да го кажат своето мислење;
способни се да донесат брзи одлуки во тешки ситуации;
веруваат дека можат да ја контролираат насоката на својот живот – и го
прават тоа.

Може да се сумира дека самодовербата е друго име за личната моќ. Луѓето
со висока самодоверба знаат дека контролираат поголем дел од работите што им се
случуваат во животот. Колку поголема самодоверба има една личност, толку
поголема контрола има врз својот живот.

5.2. Способност за контролирање на сопствените емоции
Самоконтролата се однесува на способноста за контролирање и преземање
одговорност за сопствените емоции. Кога ја преземаме одговорноста за начинот на
кој се чувствуваме, тоа ни дава алатка да носиме одлуки кои го поддржуваат
нашето ментално и емоционално здравје. Ова ни помага во успешно самомотивирање за постигнување на нашите цели. Ни дозволува да ги искусиме своите
емоции без да бидеме контролирани од нив и ни дава способност за градење на
силни врски во и надвор од работното место.
Самоконтролата е способност да се размисли пред да се дејствува и да се
одбере најдобриот чекор во одредена ситуација, без влијание на чувствата. Ова
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вклучува знаење на она што е најбитно за нас, она што не е, и како сето ова да се
пренесе во активностите и однесувањето.
Еден начин за да се зголеми самоконтролата е да се разбере зошто се
чувствуваме како да сме излезени од контрола. Научниците пронашле дека
најголемите емоционални реакции доаѓаат од две големи чувства – желба и страв.
Степенот со кој овие чувства влијаат врз нас е индивидуален. Кога ќе го разбереме
нашиот страв или желбата која предизвикала силна емоционална реакција кај нас,
треба да размислиме колку е сериозна ситуацијата, која е нашата најдобра опција
и што треба да направиме за да ја избереме таа опција.
Друг начин за зголемување на самоконтролата е да бидеме доверливи кон
самите себе, односно да бидеме искрени сами со себе во врска со тоа што сме
способни да направиме, а што не. Денес, кажуваме „да“ на премногу обврски и
задачи, и поради недостаток на време и посветеност, не ги исполнуваме целосно.
Друг начин да се објасни доверливоста е интегритетот. Наједноставно кажано, тоа
значи да се однесуваме на начин кој додава на нашата вредност. Па доколку ја
цениме својата работа, доверливоста ќе резултира во работење најдобро што
можеме.
Совесноста исто така е дел од самоконтролата и емоционалната
интелигенција, односно значи дека сме посветени на практикување на самоконтролата и дека преземаме одговорност за своите емоции, своите дејства,
работата и квалитетот што го даваме. На пример, кога една личност не е совесна,
кажува работи како:
-

„Тие многу ме налутија“.
„Тој многу ме навреди“.
„Таа многу ме иритира“.

Во овие изјави одговорноста е оставена на другите луѓе, но кога една
личност е совесна, ќе каже работи како:
-

„Јас сум налутен“.
„Јас сум навреден“.
„Јас сум изиритиран“.

Другата личност можеби била поттик за реакцијата, но само ние сме
одговорни за тоа што ќе се случи следно. Со тоа што сме совесни и преземаме
одговорност за своите чувства, имаме повеќе можности и не сме контролирани од
другите луѓе, туку ние сме тие кои ја имаат контролата. Ова ни дава моќ да
одлучиме што ќе направиме или што ќе кажеме следно.
Друга способност која укажува на самоконтрола е способноста за
адаптација. Најлесната дефиниција за адаптабилност е кога личноста не дозволува
чувствата за промената да станат извор за емоционални блокади и блокади во
перформансите. Работите постојано се менуваат. Луѓето си заминуваат од
организациите, настанува реорганизација на работните позиции и работните
задачи. Ова се само внатрешните промени, надворешните промени како
економијата, трендовите и технолошкиот развој се само некои примери кои влијаат
врз нашата работа. Адаптабилноста е добра способност за секој кој сака да
напредува во својата кариера.
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5.3. Способност за невербална комуникација
Невербална комуникација е начин со кој луѓето комуницираат меѓусебе без
зборови, било тоа да е намерно или ненамерно. Невербалното комуницирање се
користи за изразување емоции, покажување ставови, одржување на особините на
личноста и поттикнување или менување на вербалната комуникација. Оваа
комуникација се одвива со знакови и тоа: изрази на лицето, тон на гласот, гестови,
положба на телото и движење, допири и погледи.
Чарлс Дарвин верувал дека сите луѓе на ист начин ги изразуваат и ги
толкуваат емоциите, односно со помош на изразите на лицето. Истражувањата
покажале дека Дарвин бил во право за шесте главни експресии: среќа,
изненадување, страв, гадење, тага и срам.
Тонот на гласот, спуштање или подигнување на гласот, забрзан или успорен
говор, нагласување на одредени зборови, паузи и сл., ни служат за остварување на
сите наведени функции на кои им служи невербалното однесување.
Контактот со очите и погледите се исто така многу моќни невербални
знакови: широко отворени очи и проширени зеници се показател за допаѓање;
насмевка и длабок поглед покажуваат на интерес и емоции и ни помагаат во
вклопување во комуникација со друга личност; сокривањето на погледот често е
знак на неискреност, но може да биде и знак на неугодност.

Гестовите или движењата со рацете исто така ја олеснуваат комуникацијата.
Постојат различни видови гестови:
-

-

амблеми – невербални гестови кои заменуваат вербална порака (можат
да се користат самостојно) и имаат добро познато значење во одредени
култури, но помеѓу културите може да предизвикаат несогласувања;
илустратори – гестови кои се користат за илустрација или појаснување
на некоја вербална порака и немаат значење ако се користат самостојно.

Допирот покажува наклоност, блискост, удобност и понекогаш
доминирање. Одреден е со три фактори: степен на допаѓање и привлекување,
степен на познавање и блискост и моќ и статус.
Користење на меѓусебен простор е невербално однесување кое многу
варира помеѓу културите. Се разликуваат неколку зони:
-

интимна зона – до 45cm
лична зона (семејство и пријатели) – до 1.2m
социјална зона (друштвени и работни односи) – од 1,2 до 3m
јавна зона (непознати) – повеќе од 3m.
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Држењето на телото – начинот на кој стоиме или седиме може да биде многу
јасен показател за она што го чувствуваме:
-

раце и нозе во релаксирана положба – наклоност,
раце и нозе во свиткана згрчена положба – несигурност, претпазливост.

Изгледот, односно облеката што ја носиме на себе и стилот ни служат за
самопретставување. Покажуваат како ние самите се перципираме и како би сакале
другите да нѐ гледаат.
Сите овие невербални знаци се поделени во две групи:
-

статични: далечината на телото, меѓусебната положба, ставот на телото
и телесниот контакт,
динамични: изразот на лицето, гестовите, контакт со очите.

5.3.1. Толкување на знаците на невербална комуникација
Фацијална експресија (движења и изрази на лицето и очите)
Изразите на лицето ги користиме во широк спектар на социјални ситуации
и тоа кога сакаме да покажеме некакви емоции, особини, интелигенција и слично.
Главната улога на лицето во нашето користење на говорот на телото е изразување
емоции.
Среќа – изразувањето среќа е универзално и лесно препознатливо, а се
интерпретира преку порака која се поврзува со уживање, задоволство, позитивни
чувства и пријателство.
Тага – мислењето кое го делат повеќето од психолозите е дека тагата
претставува форма на лице кое плаче, но со намален интензитет. Солзите се
заедничка појава на сите тажни состојби, иако можат да бидат видени и во состојба
на голема среќа.
Лутина – знаците на лутина вклучуваат: вкочането тело, намуртени веѓи,
стисната уста, раширени ноздри и очи кои блескаат. Лутината јасно се гледа во
долниот дел на лицето под веѓите.
Страв – емоцијата страв кај некој може да се препознае по забрзаното
дишење, зголеменото потење, плачење, често трепкање со очите, вкочанетост,
сушење на устата, проширени зеници и запрепастен израз на очите.
Гадење – е пропратна експресија, односно телесен одговор на објектите кои
ни се гадат, кои нѐ тераат на повраќање и многу нѐ вознемируваат. Се
карактеризира со искривен израз на лицето.
Изненадување – израз кој скоро секогаш се јавува во ситуации кога ќе се
појави нешто неочекувано. Изненадувањето е карактеризирано со отворена уста,
отворени очи, моментална вкочанетост на телото, забрзан пулс и губење на здивот.
Говор на тело
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Како што кажавме претходно, говорот на телото е посебен канал на
невербална комуникација кој е најмногу проучуван, на кој му се дава најголема
практична вредност и кој во повеќето случаи претставува синоним на она што е
невербална комуникација. Друг израз за ова подрачје е кинезика, односно kinesiz,
што означува движење.
Секој човек во текот на комуникацијата со другите зазема различни ставови
на телото, а сите тие ставови имаат одредено значење и претставуваат основни
знаци според кои другите луѓе можат да донесуваат заклучоци за нас, но и ние за
нив.
Знаци на бариера – тоа се сите движења со кои човекот го штити своето тело
кога е во друштво. Имено, кога ќе се најдат во некоја чудна ситуација, во која на
кој било начин се чувствуваат загрозено, луѓето околу себе прават еден вид
физичка бариера. Кога мало дете ќе се најде пред некоја непозната личност и се
чувствува загрозено, на тоа реагира така што се крие зад телото на својата мајка.
Како што човекот расте и созрева, стравот од непознати ситуации и понатаму е
присутен, но начинот на кој се прави бариерата се менува. Така, во секојдневните
ситуации можеме да видиме луѓе како прават ситни телесни движења кои всушност
претставуваат „криење зад мајчиното здолниште“. Најпопуларен облик на такво
криење е „телесниот крст“. Тоа е кога рацете се држат прекрстени под градите.
Исто така кога некоја позната личност ќе излезе од лимузината и се чувствува
загрозено од странците кои трчаат накај него, личноста се преправа дека си го
поправа копчето од палтото.
Исклучување – тоа е начин кога луѓето во текот на разговорот наоѓаат начин
на момент да се исклучат и да залутаат во свој свет, односно да одморат доколку
почувствуваат преголем притисок од страна на друштвото во кое се наоѓаат.
Најчесто тоа е во моментите кога луѓето не сакаат отворено да кажат дека сакаат
малку мир и тишина, па преку тие исклучувања ни покажуваат дека повеќе би
сакале да бидат на друго место отколку со нас.
Потези, движења и преместувања – ПДП – движењата се ситни, наизглед
безначајни потези кои луѓето ги прават кога се наоѓаат во состојба на внатрешен
конфликт или фрустрација. Така, нервозна девојка која чека повик за важен
разговор, седи и постојано го отвора и затвора паричникот. Разни видови на ПДП
активности се несвесни вршења на некоја работа со цел да се маскира внатрешниот
емоционален немир.
Контрадикторни знаци – се оние знаци кога истовремено се даваат два
потполно спротивни знаци. На пример, кога човек седи со гушната перница барајќи
мир, дава потполно спротивен знак дека сака разговор. Неговото расположение е
сосема спротивно од неговата вербална порака, а ние сме склони да им веруваме
на неговите телесни знаци повеќе, отколку што тој самиот верува во нив.
Автоконтактно однесување (самодопирање) – се јавува кога и да го допреме
нашето тело. Кога се допираме самите себеси, не размислуваме многу за тоа,
бидејќи го сметаме за нормално, па воглавно тоа е и несвесен чин. Најчест облик
на автоконтакт е самоблискост, што може да се дефинира како низа од движења и
допири кои ни обезбедуваат удобност. Луѓето со ниско себепоимање, кои немаат
доверба во себе, го допираат своето тело почесто од оние со високо себепоимање.
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Постојат три облици на автоконтактно однесување, кои ни обезбедуваат
олеснување во моментите на напнатост:
-

раката притисната на устата потсетува на безбедноста на мајчините
гради;
раката притисната на брадата симулира на милување;
прегрнување на самиот себеси претставува екстремен облик кога телото
самото себе се прегрнува како да се две личности споени во прегратка.

5.3.2. Значење на невербалната комуникација кај здравствените
работници
Невербалната комуникација се користи за искажување и комуникација со
мисли и чувства, воспоставување и одржување врски, како и влијание врз другите.
Во рамките на здравствената професија, невербалната комуникација е особено
важна во воспоставување и одржување на врската меѓу лекар и пациент и влиание
врз пациентот за да се придржува до третманот.
Невербалната комуникација на лекарот е многу важна за пациентот. Таквата
комуникација влијае на здравствените исходи, како адхеренција кон терапијата,
опоравувањето на пациентот и слично. Пациентите се особено чувствителни за
невербалната комуникација на здравствените работници, бидејќи честопати
пациентите се нервозни и несигурни. При барање информации за својата
здравствена состојба и прогноза, пациентите многу обрнуваат внимание не само на
дадената информација, туку и на начинот на кој таа е дадена. Промена на тонот на
гласот, премалку или премногу контакт со очите, може да резултира со различна
интерпретација на пораката од страна на пациентот. Така, начинот на кој е дадена
информацијата ќе резултира во доверба или недоверба, или наклонетост и
ненаклонетост на пациентот кон лекарот.
5.4 Способност за градење добри меѓучовечки односи
Интерперсоналните вештини се вештините што ги користиме секој ден кога
комуницираме со другите луѓе, поединечно и во групи. Луѓето со силни
интерперсонални вештини честопати се поуспешни и во нивниот професионален и
личен живот.
Меѓучовечките вештини вклучуваат широк спектар на вештини, иако
многумина се центрирани околу комуникацијата, како што се слушање,
испрашување и разбирање на говорот на телото. Тие, исто така, ги вклучуваат и
вештините и атрибутите поврзани со емоционалната интелигенција, или се
способноста да ги разберат и управуваат со сопствените и другите емоции.
Луѓето со добри интерперсонални способности имаат тенденција да можат
добро да работат во тим или група, и со други луѓе. Тие можат ефикасно да
комуницираат со другите, без оглед дали се семејство, пријатели, колеги или
клиенти. Затоа, меѓучовечките вештини се од витално значење во сите области на
животот на работа, во образованието и во општеството.
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Преку свеста за тоа како ќе комуницирате со другите и со практиката,
можете да ги подобрите вашите интерперсонални вештини.
Добрите интерперсонални вештини често се сметаат за основа за добри
работни и социјални односи, како и за развивање на многу други области на
вештина. На пример, добри лидери имаат тенденција да имаат многу добри
интерперсонални вештини и да развијат други области од нивните лидерски
вештини со тоа што ќе ги градат овие. Без добри интерперсонални вештини, често
е потешко да се развијат други важни животни вештини. Затоа, вреди да се троши
време за развој на добри интерперсонални вештини.
За разлика од специјализираните и техничките вештини („хард“ вештини),
интерперсоналните вештини („меки“ вештини) се користат секој ден и во секој дел
од нашиот живот.
Подобрувањето и развивањето на вашите интерперсонални вештини
најдобро се прави во чекори, почнувајќи од најосновните, но од витално значење:
1. Идентификувајте ги областите за подобрување. Првиот чекор кон
подобрување е да го развиете своето знаење за себе и за вашите
слабости. Можеби веќе имате добра идеја за области кои треба да ги
развивате. Сепак, вреди да се бараат повратни информации од други
луѓе, бидејќи е лесно да се развијат „слепи точки“ за себе.
2. Фокусирајте се на вашите основни комуникациски вештини.
Комуникацијата е многу повеќе од зборовите што доаѓаат од вашата
уста. Некои дури ќе одат толку далеку што ќе сугерираат дека постои
причина зошто имате две уши и една уста и дека затоа треба да
слушате двапати колку што зборувате! Слушањето дефинитивно не
е исто како слухот. Можеби една од најважните работи што можете
да направите за некој друг е да одвоите време внимателно да го
слушате она што го велат, со оглед на нивната вербална и невербална
комуникација. Кога зборувате, бидете свесни за зборовите што ги
користите. Вежбајте јасност и научете да барате повратна
информација или појаснување за да ја разберете вашата порака. Со
ефективно користење прашања, можете и да го проверите
разбирањето на другите, а исто така да научите повеќе од нив.
Можеби мислите дека изборот на вашите зборови е најважниот дел
од добивањето на пораката, но невербалната комуникација всушност
игра многу поголема улога отколку што многумина се свесни. Некои
експерти сугерираат дека околу три четвртини од пораката се
соопштуваат преку невербални сигнали како што се говорот на
телото, тонот на гласот и брзината со која зборувате. Овие
невербални сигнали ја зајакнуваат или противречат пораката на
нашите зборови и се потешки од лажни зборови.
3. Подобрете ги вашите понапредни комуникациски вештини. Откако
ќе бидете сигурни во вашата основна вербална и невербална
комуникација и слушање, можете да се префрлите на понапредни
области околу комуникацијата, како што станувате поефективни во
начинот на кој зборувате и разбирате зошто може да имате проблеми
во комуникацијата. Комуникацијата е ретко совршена и може да
пропадне поради низа причини. Разбирањето повеќе за различните
бариери за добрата комуникација значи дека можете да бидете
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свесни за - и да ја намалите веројатноста за неефективна
интерперсонална комуникација и недоразбирање. Проблеми со
комуникацијата може да се појават поради повеќе причини, како што
се: физички бариери, на пример, неможност за правилно гледање или
слушање
на
говорникот
или
јазични
тешкотии;
емоционални бариери, кога лицето не сака да слушне што се зборува,
или да се вклучи во таа тема; и очекувања и предрасуди кои влијаат
врз она што луѓето го гледаат и слушаат. Постојат и околности во
кои комуникацијата е потешка: на пример, кога треба да имате
непријатен разговор со некого, можеби за неговиот стандард на
работа. Овие разговори можат да бидат или планирани или
непланирани. Има две тенденции кои ги отежнуваат разговорите:
емоции и промени. Различни емоции можат да стигнат до начинот на
комуникација, вклучувајќи го и гневот и агресијата или стресот.
Малкумина од нас можат ефикасно да комуницираат кога се бориме
да управуваме со нашите емоции, а понекогаш и најдоброто нешто
што може да се направи е да го одложиме разговорот сè додека не се
смириме. Тешките разговори често се однесуваат на потребата за
промена.
4. Погледнете навнатре. Интерперсоналните вештини можеби се
однесуваат на тоа како се поврзувате со другите, но тие почнуваат со
вас. Многу ќе се подобрат, ако работите на вашите лични вештини.
На пример, многу е поголема веројатноста да ги привлекувате луѓето
да ве доколу можете да одржите позитивен став. Позитивниот став
исто така се претвора во подобрена самодоверба. Исто така, сѐ
помала е веројатноста дека ќе можете ефективно да комуницирате
ако многу нагласувате или се заземате за нешто. Затоа е важно да
научите да препознавате, да управувате и да го намалите стресот врз
себе и другите. Можеби најважната сеопфатна вештина е развивање
на емоционална интелигенција. Емоционалната интелигенција е
способноста да ги разберете вашите сопствени и емоциите на
другите и нивниот ефект врз однесувањето и ставовите. Затоа,
можеби е најдобро да се сметаат за лични и интерперсонални по
својата природа, но нема сомневање дека подобрувањето на вашата
емоционална интелигенција ќе помогне во сите области на
меѓучовечки вештини.
5. Користете ги и практикувајте ги вашите интерперсонални вештини.
Постојат неколку ситуации во кои треба да ги користите
интерперсоналните вештини. Свесно ставајќи се на тие позиции и
практикување на своите вештини, а потоа одраз на резултатите, ќе ви
помогне да ги подобрите. На пример: Интерперсоналните вештини
се од суштинско значење кога се работи во групи. Групното
работење е исто така честа ситуација, и дома и на работа, што ви дава
многу можности да работите на своите вештини. Може да биде
корисно да разберете повеќе за динамиката на групата и начините на
работа, бидејќи тие можат да влијаат на тоа како вие и другите се
однесувате. Интерперсоналните вештини, исто така може да бидат
особено корисни ако треба да преговарате, да ги убедите и да
влијаете врз другите. Ефективните преговори, односно, онаму каде
што барате победнички исход, наместо победа-загуба, ќе го отворат
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патот кон заемно почитување, доверба и трајни интерперсонални
односи. Само со барање решение кое работи за двете страни, наместо
да барате победа по секоја цена, можете да воспоставите добра врска
што ќе ви овозможи да работите одново и одново.
6. Размислете за вашето искуство и за подобрување. Конечниот, но
никако најмалку важен елемент во развивањето и подобрувањето на
вашите вештини, е да се развие навика за саморефлексија. Времето
да се размислува за претходните разговори и други интерперсонални
интеракции ќе ви овозможи да научите од своите грешки и успеси и
да продолжите да се развивате. На пример, можеби ќе ви биде
корисно да водите дневник или дневник за учење и да пишувате во
него секоја недела.

6. ВЕШТИНИ ЗА ВОДЕЊЕ И РАБОТА ВО ТИМ
Работна група и работа во тим, се два различни поими. Работните групи
вклучуваат работење на различни делови од ист проект со мала колаборација меѓу
членовите на групата. Тимовите се колаборативни единици од луѓе кои работат
заедно за да постигнат заедничка цел. Крајниот исход на целиот тим е поголем од
исходите на индивидуалните членови.
Ефективните тимови се наградени и имаат слични карактеристики. Почитта
кон другите членови од тимот е неопходна за ефективноста на тимот. Ценење на
предностите на членовите и минимизирање на нивните слабости, придонесува за
кохезија на тимот. Работата во тимот бара доверба, фокус и верување по крајната
цел, повеќе истражување и помалку конфликти.
Има пет клучни работи за продуктивен тим: позитивна меѓузависност,
индивидуална одговорност, промотивна интеракција, соодветна употреба на
социјалните вештини и групна работа.
-

-

-

-

Позитивна меѓузависност – се постигнува кога членовите на тимот се
потпираат еден на друг во остварување на проектот. Тие разбираат дека
нивниот индивидуален успех е поврзан со оној на нивните членови и со
вкупниот успех на тимот како целина. Членовите на тимот се
фокусираат на две цели за да постигнат позитивна меѓузависност:
максимизирање на својата продуктивност и максимизирање на
продуктивноста на другите членови на тимот.
Индивидуална одговорсност – ова значи дека секој член од тимот се
смета за одговорен за неговиот или нејзиниот придонес во
комплетирањето на проектот.
Промотивна интеракција – ова значи дека членовите на групата го
препознаваат придонесот на другите членови во тимот и даваат
позитивна повратна информација за нивните постигнувања.
Соодветна употреба на социјалните вештини е неопходна бидејќи
интерперсоналните и вештините за работа во мали групи се клучни за
тимот да биде успешен. Вештините за комуникација во група
придонесуваат за градење позитивни врски меѓу членовите на тимот и
промовираат поголема успешност и продуктивност.
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-

Групна работа – техниките за групна работа се одразуваат на
функционалноста на тимот и на тоа како членовите ги користат своите
социјални вештини да им помогнат на сите членови во тимот да
соработуваат. Целиот тим е посветен на успешноста на тимот и знае дека
ефективен тим е резултат на вложување, посветување и континуирано
одржување на тимот.

Улоги во тимот
Одредување улоги во тимот води до подобра организација и продуктивност.
Како што се зголемува големината на тимот, потребата за диференцијација на
улоги се зголемува. Со текот на времето, улогите кои членовите ги преферираат ќе
излезат на виделина. Сепак, на почетокот на развојот на тимот, продуктивноста
може да се промовира со одредување и ротирање на улогите во тимот. Неделно
менување на улогите дозволува сите членови да научат нови вештини и да ги ценат
предизвиците во секоја улога. Рефлектирање на искуството од секоја улога, го
зацврстува разбирањето меѓу членовите и комуникацијата.
-

-

-

-

Тим - лидер – тим - лидерот има најголемо влијание врз тимот и е
одговорен за организацијата на проектот. Ефективните лидери се
менуваат како што се менуваат потребите на тимот. Корисно е за тимот
да има различен лидер за секој состанок и да го ротира лидерот на
неделно ниво. Одговорностите на тим - лидерот се:
o одредување на агендата на состанокот и нејзино доставување,
најдоцна еден ден пред состанокот;
o потсетување за времето и местото на состанокот;
o осигурување на членовите кои се фокусирани на агендата на
состанокот;
o вклучување на сите членови;
o поставување средина која поттикнува креативност и каде
членовите се почитувани, преземаат ризици и се чувствуваат
безбедно во изразување на своите идеи;
o продлабочување на целите и објективите на тимот.
Записничар – записничарот ги документира дискусиите и одлуките.
Тимот треба да одреди записничар за секој состанок, а неговите
одговорности вклучуваат електронско објавување и доставување на
заклучоците и одлуките донесени на состанокот.
Олеснувач – оваа улуга вклучува осигурување дека мислењата на сите
членови од тимот се експресирани и евалуирани. Олеснувачот внимава
на временската рамка на состанокот и распоредот на агендата. Исто така,
и олеснувачот треба да се менува за секој состанок
Член за врски – овој член е задолжен за комуникација со организации
надвор од тимот.

6.1. Тимска работа во здравството
Во медицината, голем процент од грешките настануваат поради пречки во
комуникацијата и недостаток на ефективно тимство. Иако здравствените
работници вообичаено работат во тимот за координација и менаџирање на грижата
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за пациентите, тие не се тренирани за вештините како комуникација, сознавање на
ситуацијата, носење одлуки и тимска работа. Ова може да доведе до инциденти
поврзани со безбедноста на пациентите и медицински грешки.
-

-

Комуникација – Има два пристапи кои ја дефинираат комуникацијата:
информациско инженирање и социјална конструкција. Според
информациското инженирање, ефективна комуникација е точна и
непрекината трансмисија на информации кои резултираат во разбирање.
Физичката и психолошката бучава претставуваат бариери на
ефективната комуникација. Овој модел ја третира комуникацијата како
дефиниран процес кој се одвива во веќе створен социјален контекст.
Пристапот на социјална конструкција, нагласува дека тимската
комуникација создава динамичен контекст во кој луѓето работат. Ова
гледиште тврди дека комуникацијата не е само неутрален канал, туку
примарен општествен процес преку кој се гради значаен заеднички свет.
Во тим, ефективната комуникација може да создаде „центрипетална
сила“ со која ги повлекува членовите заедно преку градење на
зааедничко сознание за ситуацијата.
Тим – Тимовите најчесто се организирани според хиерархија и
честопати се дисперзирани географски. Тие мора да интегрираат, да се
координираат и да соработуваат за исполнување на целта. Примери за
медицински тимови се тимовите на итната медицинска помош, тимовите
од службата за интензивна нега и оперативните тимови.

6.2 Способност за прифаќање на туѓо мислење
Секогаш кога се согласувате со ставовите, мислењето и однесувањето на
другите луѓе, покажете го тоа јасно со фрази од типот: „Апсолутно сте во право“,
„Целосно се согласувам“, „Во потполност ве разбирам“, „Имам разбирање за вас и
...“, „Ве поддржувам..“, „Да, така е...“, но и со климање со главата додека тие
зборуваат. Но, многу е важно да научите да се согласите со мислењето на другите,
дури и тогаш кога знаете или претпоставувате дека вие сте во право. Имено, со
користењето на една фраза од типот: „Можеби сте во право“, „Ако велите дека е
така, тогаш...“, „Мислев дека е тоа така, но се оградувам од...“, вие сигурно го
заштитувате својот кредибилитет, а не ги повредувате другите луѓе и нивните
чувства.
Ако не се согласувате со она што соговорникот ќе го каже, најдобро е да
преминете преку тоа или да го премолчите. Но, ако навистина тоа е неопходно,
тогаш бидете многу вниманителни и тактични. Не реагирајте веднаш, одберете го
вистнскиот момент и начин. Обидете се да го направите тоа користејќи некоја шега,
со насмевка и ведрина, а никако со строг и сериозен настап. Луѓето не ги сакаат
оние кои не се согласуваат со нив и им противречат.
Човечки е да се згреши. Затоа, секогаш кога ќе згрешите, треба се издигнете
над вашата суета и да признаете. За таа цел, користете ги фразите од типот:
„Згрешив“, „Не бев во право кога..“, „Бев во заблуда кога...“, „Мислев дека сум во
право, но...“, „Не мислев дека...“ Запомнете дека луѓето ги почитуваат и им се
восхитуваат на оние кои умеат да ги признаат своите грешки. Погрешно е да се
измислува алиби или да се обидувате грешката да ја припишете на друг.
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Голема умешност е да се воздржите од расправии со други луѓе. Постои
една голема вистина дека никој никого нема да го убеди во исправноста на својот
став и мислење, ако другиот со тоа не се согласува. Битно е да се воздржите од
провокации, да знаете „да изброите до десет“, затоа што потоа станувате
„попаметни“. Имајте секогаш во вид дека воинствените и незгодни соговорници
сакаат судир, конфликт, па дури и војна во вистинска смисла на зборот. Научете се
да пливате со ајкулите. Ајкулите нема да ве нападнат сѐ додека не видат крв. Затоа
не крварете. Кога работат емоциите, тогаш не работи разумот. Затоа, ниту
најсилните аргументи не успеваат да го променат туѓото мислење, тие едноставно
не допираат до другата страна. Квалитетната комуникација се засновува врз заемна
доверба и почит.
Тоа не значи дека вие не треба да го искажете вашиот став и мислење, туку
дека не се обидувате да им го наметнете на оние кои тоа отворено не го прифаќаат.
Времето ќе покаже кој бил во право. Неприфаќањето на натпревар и расправија не
значи дека ја прифаќате и тезата која на нашите простори се промовирала со
години, а тоа е дека „паметниот попушта“. Паметниот не треба да попушта. Тој
треба да се бори со разумни средства и да го промовира и афирмира својот став и
мислење секогаш и секаде. Но, не и „слепо да се држи до него“ и да се обидува да
им го наметнува на другите. Со сила ништо не може да се постигне. Паметниот не
се расправа, туку докажува со дела.

6.3 Способност за менаџирање конфликти
Конфликтите се составен дел од животот и работата на луѓето. Се појавуваат
како дел од сите меѓучовечки односи, па дури и меѓу поединци кои си значат едни
на други: меѓу блиски роднини, пријатели и соработници. Општа тенденција е на
кофликтот да се гледа како на закана за добрите меѓучовечки односи.
Самиот збор конфликт поттикнува некои асоцијации: нетрпеливост,
караница, омраза, недоразбирање, загуба, лутина, гнев, болка, безизлезност, судир,
насилство, пропаст, стравување, недоверба, непријателство, пораз, уништување,
тепачка, војна и др. Конфликтите се меѓусебни спротивставувања на различните
потреби, желби, интереси, односи и дејствувања.
Ако се побара значењето на овој комплексен феномен на човечката
интеракција или заемност, во некој речник или лексикон, тогаш ќе се наиде на
некои депресивни поими како „долга битка или судир“, односно „спротивставеност
не меѓусебно исклучувачки импулси, желби или тенденции“.
Дефинициите за конфликтот дадени во стручната литература се базираат на
различни аспекти на конфликтот:
-

однесувањето на учесниците во конфликтот (било да се работи за
прикриен отпор или за отворена агресија);
изворите на конфликтот (ограничени средства, ресурси или
спротивставени интереси);
ставовите и чувствата што се јавуваат во конфликтот (какви што се
стереотипите, непријателството и нетрпеливоста).

Дефиницијата што би ги обединила сите битни аспекти на конфликтот,
треба да укаже на трите негови компоненти:
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-

страните во конфликтот,
конфликтното однесување,
конфликтните интереси.

Конфликтите можат да бидат:
-

-

-

Интерперсонални – Овие конфликти се случуваат меѓу поединци, на
пример: колега-колега, претпоставен-подреден, лекар-пациент.
Интраперсонални – Тоа се конфликтите што се јавуваат кај едно лице
како спротивставени интереси кои, по правило, водат кон
некоординирани активности, како на пример, дилемата дали да се оди на
семинар за време на викендот или да се биде со семејството.
Интергрупни – Тие се јавуваат како резултат на спротивставените
интереси меѓу групи со различна големина и природа, на пример: меѓу
две одделенија, меѓу работни групи, меѓу организации и слично.
Интрагрупни – Станува збор за конфликти што се јавуваат внатре, меѓу
припадниците на групите, на пример, меѓу различни комисии и работни
групи, во рамките на едно одделение.

Способноста за разрешување на конфликтите е од суштинско значење за
секој менаџер и лидер. Разни автори нудат различни пристапи, од теоретска или
практична гледна точка. Професорот Дадли Викс предлага осум основни чекори
кон разрешување на конфликтите:
-

-

-

Првиот чекор кој треба да се направи е да се создаде ефективна
атмосфера која ќе обезбеди конструктивен пристап кон разрешувањето
на конфликтот. „Луѓето често создаваат, понекогаш несвесно,
неефективна атмосфера и потоа се изненадени од тоа што не успеале да
добијат ефективен резултат. И, како што им е тешко на дрвата да
пораснат во атмосфера без неопходни состојки, така е тешко ефективно
разрешување на конфликтите во атмосфера што повеќе ја попречува
отколку што ја унапредува позитивната интеракција“.
Вториот чекор е расчистување на перцепциите. „Перцепциите се леќи
низ кои ние се гледаме себеси, другите, нашите врски и ситуациите со
кои се соочуваме“. Треба да се знае дека перцепциите се формираат под
влијание на многу фактори, како на пример: формалното и
неформалното учење, семејството, улицата, но и институционалниот
образовен систем на општеството, како резултат на одредени потреби,
желби, интереси, обичаи на општеството или културата, религијата,
традицијата, менталитетот и друго.
Третиот чекор е фокусирање врз индивидуалните и споделените
потреби. За овој чекор значајни се неколку клучни точки:
o Потребите се еден од базичните делови на врската. Сѐ додека со
не се справиме ефективно со двете, со потребите на страните во
врската и со потребните на врската сама по себе, врската не може
да се оствари во својот полн обем.
o Честопати се мешаат потребите и желбите. Да се разбере
разликата меѓу нив е важна компонента на ефективното
разрешување конфликти.
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-

-

-

-

-

o Во врските, личните потреби на поединците треба во себе да ги
вклучат и потребите на врската.
o Честопати, конфликтите се појавуваат кога се игнорираат или
попречуваат потребите, односно кога се смета дека тие се
некомпатибилни.
Четвртиот чекор е градењето на споделена позитивна моќ. Секоја врска
вклучува моќ. Бидејќи луѓето, групите и општествата честопати го
ограничуваат начинот на кој се доживува и користи моќта – како
средство за контрола или манипулација на некој друг – моќта се
согледува како валкан збор. Дека моќта честопати се перципира
негативно, покажува и изразот дека „моќта корумпира“. Но, таа сама по
себе ниту е, ниту пак, може да корумпира. Луѓето избираат начин на кој
ќе ја искористат моќта и дали ќе дозволат да бидат корумпирани. Моќта
може да се користи позитивно или негативно. Конфликтното
партнерство ја искористува позитивната моќ за ефективното справување
со конфликтите и подобрување на врските меѓу страните во конфликтот,
па затоа не претставува пасивно бегство од соочување кое само ги
принудува страните да бидат добри, една со друга. Процесот на
конфликтното партнерство е активен, креативен, постојан и моќен.
Во петтиот чекор, насловен како „Поглед кон иднината, потоа учење од
минатото“, е содржаната идејата за ефективното разрешување на
конфликтите, поаѓајќи од фактот дека секоја врска и секој конфликт
имаат свое минато (историја), сегашност (актуелност) и иднина
(перспектива). „Минатото, сегашноста и иднината се поврзани и
нивното спојување во динамичниот процес на подобрување ја дава
основата на постоењето“.
Во шестиот чекор се генерираат можностите. Како што вели професорот
Викс: „Нашата способност да откриваме нови можности во врските и да
разрешуваме конфликти често се влошува со ҆спакувани҆ вистини и
ограничени визии до кои се придржуваме во време на стрес, несигурност
и конфликт. Генерирањето можности може да направи пробив низ
поставени ограничувања што ги носиме со нас во процесот на
разрешување конфликти“.
Претходните шест чекори, како компоненти на процесот на конфликтно
партнерство, според Викс, придвижуваат кон најважната задача:
практична имплементација на овие чекори која можат да ја преземат
страните во конфликтот, заради подобрување на нивната врска и
разрешувањето на конфликтите во врската. Познато е дека секое
патување започнува со првиот чекор, но секој водич треба да знае дека
првиот чекор е несигурен и не е добро по него да следува крупен чекор
или прескок, што во контекст на конфликтите, би значело неможност да
се пристапи веднаш кон конкретни решенија. За оваа намена е потребен
план за акција и спроведување на потребните активности, којшто Викс
го нарекува „развивање на скалило за дејствување“.
Последниот чекор е создавање договори од заемна корист. „Договорите
за разрешување конфликти мораат да бидат реалистични и доволно
ефективни за да преживеат и можеби уште повеќе, да се развијат онака
како што се соочуваат со предизвиците на иднината. Со употреба на
чекорите на конфликтното партнерство, може да се донесе одлука и да
се направи договор што има добри шанси да остане ефективен и да се
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направи договор што има добри шанси да остане ефективен и во иднина.
Ефективните и трајните договори што се од заедничка корист за
страните мора да бидат изградени врз јасни перцепции за конфликтот,
за партнерите вклучени во него и за конкретните чекори што секој од
нив се согласил да ги направи, заради подобрување на врската“.

6.4 Способност за решавање проблеми и носење одлуки
Од лидерот се очекува да ја заврши работата. За да го стори тоа, тој или таа
мора да научат да планираат, да анализираат ситуации, да ги идентификуваат и
решаваат проблемите (или потенцијалните проблеми), да донесуваат одлуки и да
поставуваат реални и остварливи цели за организација. Овие активности
обезбедуваат визија, цел и дефиниција на цел.
Тие се очите на организацијата кон иднината, и тие се од суштинско значење
за развој на дисциплинирана, кохезивна и ефективна организација. Одлучувањето
и решавањето на проблемите се основни состојки на раководството. Повеќе од сè
друго, способноста да се прават звучни, навремени одлуки го одделува лидерот од
нелидерот. Одговорноста на лидерите е да донесуваат квалитетни одлуки кои се
прифатени и извршени навремено.
Лидерите мора да бидат способни да размислат под најкритичните услови и
брзо да одлучат кои акции ќе ги преземат. Ако одложуваат или избегнуваат да
донесат одлука, оваа нерешителност може да создаде двоумење, губење на
довербата и конфузија во рамките на организација. Бидејќи лидерите често се
соочуваат со неочекувани околности, важно е да се биде флексибилен - лидерите
мора да бидат способни веднаш да реагираат на секоја ситуација. Потоа, кога
околностите диктираат промена во плановите, брза реакција гради доверба во нив.
Како лидер, ќе донесувате одлуки кои ве вклучуваат не само вас, туку
моралот и благосостојбата на другите. Некои одлуки, како на пример кога да се
одмори или каде да се одржи состанок, се едноставни одлуки кои имаат мал ефект
врз другите. Другите одлуки честопати се посложени и можат да имаат значително
влијание врз многу луѓе. Затоа, со процесот на донесување одлуки, процесот на
решавање проблеми може да биде корисна алатка. Таквиот процес може да ви
помогне да решите различни ситуации.
Во бизнисот, лидерите на сите нивоа користат одредена форма на
донесување одлуки, процес на решавање проблеми. Постојат неколку различни
пристапи (или модели) за донесување одлуки и решавање проблеми. Најчестиот се
состои од седум чекори за решавање на проблемите и процесот на донесување
одлуки.
Решавање на проблемот за седум чекори, процес на одлучување
Имајќи логичен процес на размислување, помага да се осигурите дека нема
да ги занемарите клучните фактори кои би можеле да влијаат на проблемот и на
крај, на вашата одлука. Всушност, секогаш треба да се применува јасен, логичен
мисловен процес за сите лидерски ситуации со кои се соочувате. Процесот од
седум чекори е одлична алатка која може да ве води во решавањето на проблемите
и да ги правите тие звучни и навремени одлуки. Седумте чекори се:
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Идентификувајте (препознајте / дефинирајте) го проблемот
Соберете информации (факти / претпоставки)
Развивање курсеви за акција (решенија)
Анализирајте и споредете ги курсевите за акција (алтернативи /
решенија)
5. Донесувајте одлука; одберете го најдобриот курс на дејствување
(решение)
6. Направете план
7. Спроведување на планот (оценете ги резултатите)
1.
2.
3.
4.

Идентификување на проблемот
Да се биде способен точно да се идентификува природата на проблемот е
клучен потфат. Сите лидерски проблеми, без разлика дали вклучуваат ситуација
поврзана со работата или советувачка сесија, се пресудни по природа - односно
лидерите не секогаш ја идентификуваат вистинската причина за проблем или го
развиваат најдобриот план. Всушност, две од најчестите грешки на лидерите се
идентификување на погрешен проблем и идентификување на погрешни причини
за проблемот. Дополнително, тенденцијата на лидерите да направат ментални
грешки се зголемува со зголемување на нивното ниво на стрес. Сите правиме
грешки. Ако на лидерите им се дадат лажни информации, тоа може да доведе до
неправилна идентификација на проблемите и до неточни претпоставки за
причините за проблемот. Потоа, ако лидерите не успеат да го одредат вистинскиот
извор на проблемот, тие можат да развијат несоодветен план.
Научете како да ги идентификувате вистинските проблеми. Размислете од
сите агли. Научете како да барате само точни информации што доведуваат до
вистинските причини за проблемот. Со други зборови, лидерите мора да ги земат
точните информации што ги имаат, да го искористат најдоброто од нив и да
направат едуцирани претпоставки за причините за проблемот. Потоа, тие мора да
ги разгледаат тековите на дејствување кои најверојатно ќе успеат.
Иако лидерите можат да го користат вистинскиот процес на решавање на
проблемите, неточната идентификација на проблемот може да доведе до погрешна
одлука. Заблуда е да се мисли дека користењето точна формула или сет на чекори
ќе ве доведе до вистински проблем и до успешен тек на дејствување. Вашите
вредности, карактер, знаење и начин на размислување имаат директно и витално
влијание врз проблемите што ги идентификувате како важни. Овие внатрешни
квалитети влијаат на тоа како гледате, собирате и анализирате информации кои се
однесуваат на идентификуваниот проблем.

Соберете информации
Во овој чекор, лидерите мора да ги соберат сите достапни информации кои
се однесуваат или може да влијаат на ситуацијата (идентификуваниот проблем) од
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извори како што се повисоки, странични и подредени нивоа на команда, како и
информации примени од надворешни агенции. Иако некои од информациите не
можат да водат до проблемот, мора да бидат достапни за водачите да размислуваат
кога развиваат и анализираат курсеви за акција.
Количината на расположливото време во ситуација на лидерство може да
биде ограничувачки фактор за тоа колку време лидерот троши на разните чекори
на решавање на проблемите и процесот на донесување одлуки.

Развивање курсеви за акција
Со утврдениот проблем и собраните достапни информации, сега сте
подготвени да развиете можни курсеви за акција. Имајте отворен ум низ овој чекор
и бидете подготвени да предвидите промени. „60% од можноста за добро решавање
на проблемот лежи во способноста да се предвиди; 40 проценти е способноста да
се импровизира, да се отфрли однапред претставена идеја и да се владее со акција,
наместо да се постапува според правилата“. (С.Л.А. Маршал).
Размислете за што е можно повеќе „Штоако?“ и да се подготвите за нив - не
бидете изненадени. Развивајте активности за борба против настани кои би можеле
да го попречат остварувањето на вашата мисија. Спроведувањето на сесиите за
„колективен напад“ е добра техника за употреба кога има потешкотии во развојот
на курсеви за акција. Бура на идеи (бреинсторминг) е креативна техника која ќе
охрабри неколку луѓе да предложат колку што е можно повеќе решенија за
проблемот. Општо земено, пожелно е да имате најмалку две или три можни
активности – дури и повеќе ако дозволува времето.

Анализирајте и споредете ги курсевите за акција
Следниот чекор е да се одреди кој начин на дејствување најдобро ќе го реши
проблемот. Затоа, лидерите треба да развијат што повеќе предности и недостатоци
за секој курс на дејствување. Потоа, тие мора објективно и логично да ги
анализираат предностите и недостатоците на секој против предностите и
недостатоците на другите.
Друга заблуда е да се мисли дека текот на акцијата со најмногу предности
или најмалиот недостаток е оној кој треба да го препорачате или да го користите.
Во повеќето случаи тоа може да биде вистина, но со тоа што ќе се процени
важноста на секоја предност и недостаток, може да има моменти кога „најдобриот“
чекор на дејствување има помалку предности (сите критични за постигнување на
мисијата) и еден или повеќе недостатоци од друг избор, но повеќето се
незначителни.
До оваа точка во решавањето на проблемите, процесот на донесување
одлуки, лидерите треба да вклучат членови на тимот да го истражат проблемот, да
соберат информации и да ги развијат и анализираат различните насоки на
дејствување. Подредените имаат поголема веројатност да поддржат план или
одлука ако учествуваат во неговиот развој. Оваа техника ќе се исплати во смисла
на зголемен интерес, повисок морал и подобра ефикасност од страна на членовите
на тимот.
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Донесување одлука
Откако внимателно ќе ги анализирате можните курсеви за дејствување
користејќи ги сите достапни информации, размислете за вашата интуиција и
емоции. Процесот на донесување одлуки не е чисто објективна математичка
формула. Човечкиот ум не функционира така, особено под стрес. Наместо тоа, умот
е рационален и интуитивен, и бидејќи процесот на донесување одлуки е мисловен
процес, тој е и рационален и интуитивен. Вашата интуиција е тој аспект на вашиот
ум кој ви кажува што се чувствува правилно или погрешно. Вашата интуиција
потекнува од вашите инстинкти и искуство.
Меѓутоа, никогаш не правте грешка во донесувањето одлуки целосно
водени од емоции или интуиции и веднаш да го правите она што го чувствувате за
вистинско. Ова е рецепт за катастрофа. Следете го процесот за решавање на
проблемите што е можно порационално и објективно. Соберете информации; потоа
развивајте, анализирајте и споредувајте курсеви за акција. Размислете за вашата
интуиција или лоши емоции и вредности. Обидете се да идентификувате најдобар
курс на дејствување кој е логичен и кој исто така го чувствувате за вистински во
однос на вашата интуиција, вредности и карактер. Тој најверојатно ќе успее.
Конечно, направете ја вашата одлука, направете план и преземете акција.

Направете план
Направете план кој вклучува кој ќе направи што, кога, каде, како и зошто.
Бидете конкретни како што дозволува времето, но не оставајте ги виталните
информации што би можеле да го спречат извршувањето на мисијата.
Дополнително, осигурајте се дека одредувате што, кога, каде, како и зошто за
целиот персонал или елементи под ваша надлежност. Конечно, вклучете ги
непредвидените ситуации во вашиот план за решавање на можни неочекувани
ситуации или акции. Развијте ги овие непредвидени ситуации врз основа на
претпоставките направени во моментот кога го идентификувавте проблемот и
собравте достапни информации.
Како што правите кога развивате курсеви за акција, бидете подготвени и да
предвидите промени. Способноста да се направат соодветни промени во
деликциите и плановите бара одредена флексибилност на умот - клучна
карактеристика на добар решавач на проблем, одлучувач и планер.

Спроведување на планот
Откако ќе се донесе одлука и план, време е да се делува. Во овој последен
чекор, мора да се стави планот во акција, а потоа да се оцени за да се осигури дека
се постигнуваат саканите резултати. Евалуацијата е често занемарен чекор во
процесот на донесување одлуки.
Клучот за евалуација е постојано да се бара повратна информација за тоа
како се прави вашиот план. Добијте повратни информации од подредените. Одете
до точката на акцијата и одредете од прва рака дали планот функционира или не.
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Ако не, утврдете зошто не и преземете итни мерки за да се поправи планот.
Менталната флексибилност е од витално значење.

7. ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ
Денес во организациите се потребни посветени вработени кои се полни со
енергија и целосно се препуштаат на работењето, кои се насочени единствено кон
постигнување на крајната цел. Организациите од своите вработени очекуваат
проактивност (иницијатива и лична одговорност) за сопствениот развој. Со еден
збор, потребно е вработениот да биде целосно ангажиран во она што го прави.
Ангажираните вработени се целосно внесени во она што го работат и се
ентузијастички расположени во однос на исходот од работењето.
Во англиското говорно подрачје од каде и да потекнува овој збор,
ангажираноста (анг. engagement) е опишана како „емоционална вклученост или
посветеност“ или како „состојба да се биде во брзина“. Сепак, потребно е да се
направи разлика помеѓу термините „работна ангажираност“ (анг. work engagement)
и „ангажираност на вработениот“ (анг. employee engagement). Работната
ангажираност се однесува на вработениот и неговиот однос кон работата, додека
пак, ангажираноста на вработениот може дополнително да го вклучува неговиот
однос кон организацијата.
Ангажираноста има три димензии:
1. Когнитивна – верба во и поддршка за достигнување на целите и
вредностите на организацијата;
2. Афективна – чувство на припадност, гордост и приврзаност за
организацијата;
3. Бихејвиорална – намера да се остане во организацијата.
Ангажираните работници константно покажуваат три типа однесување:
1. Зборуваат – константно им кажуваат добри работи за организацијата на
своите соработници и на клиентите;
2. Остануваат – имаат интензивна желба да останат во рамките на
организацијата и покрај можностите да работат на друго место;
3. Вложуваат напор – употребува екстра време, напор и иницијатива за да
придонесат за успехот на организацијата.
Работната ангажираност се смета за афективна состојба што ја рефлектира:


перцепцијата на вработениот за неговото задоволство од работата;



чувството на инспирација и афирмација што го добива работејќи и со тоа
што е дел од организацијата.

Работната ангажираност што, исто така, се нарекува и „посветеност“ и
„мотивација“, се однесува на психолошка состојба при која вработениот чувствува
личен интерес во успехот на организацијата и работата ја изведува по највисоки
стандарди што можат да ги надминат претходноодредените побарувања на
неговата работна позиција.
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Заинтересираноста на организациите за унапредувањето на работната
ангажираност примарно е поврзана со зголемувањето на продуктивноста на
вработените, како и зголемување на нивното задоволство од работата. Покрај
објаснувањата и заклучоците на компаниите дека со зголемување на работната
ангажираност се зголемува и продуктивноста преку зголемување на
перформансата и задоволството од работа, анализите на „Галуп“ (Gallup) покажаа
емпириски докази за позитивната корелација помеѓу овие две.
Во денешно време, организациите сериозно му пристапуваат на концептот на
ангажираност на работникот во однос на појавата на ретенција (напуштање на
работното место).
Постојат исто така, повеќе академски толкувања на концептот на работна
ангажираност. Ангажираноста како поим често се сретнува во психолошката
литература, поконкретно во позитивната психологија, каде што се опишуваат
состојби и појави што ги уважуваат силните страни на поединецот, наспроти
старата психологија што е насочена кон нефункционирањето, патологијата и
болеста на поединецот. Кога се ангажирани, луѓето се ставаат во служба и се
изразуваат себеси на физичко, когнитивно и ментално ниво. Вработените се
целосно внимателни, интегрирани и насочени кон извршувањето на задачите. Како
спротивност на личната ангажираност, на скалата на континуум стои целосната
неангажираност. Личната дезангажираност се определува како целосна лична
одвоеност од работните улоги, луѓето се повлекуваат и се бранат себеси на
физичко, когнитивно и емотивно ниво за време на вршење на работните задачи.
Малку поинаков пристап се забележува кога конструктот на работна
ангажираност се определува како позитивна антитеза на поимот прегореност од
работа или „burn out“. Спротивно на оние што страдаат од синдромот на
прегореност од работата, ангажираните вработени имаат чувство на енергична и
ефективна поврзаност со нивната работа. Својата работа ја опишуваат како
предизвикувачка наместо стресна, напорна и комплицирана. Работната
ангажираност се карактеризира со енергичност, вклученост и ефикасност, што се
всушност, спротивности на трите клучни карактеристики на синдромот на
прегореност, односно на поимите истоштеност, цинизам и неефикасност. На тој
начин, авторот Maslach Burn конструира и мерен инструмент (Maslach Burn Out
Inventory, MBI) според кој, ниските вредности на исцрпеност и цинизам
покажуваат високо ниво на работна ангажираност.
Леитер и Бакер ја дефинираат работната ангажираност како мотивациски
концепт. Кога се ангажирани, вработените се принудени да се стремат кон
определена цел што ја сметаат за предизвикувачка. Како состојба, таа го надминува
моменталното пресретнување на определени ситуации, односно се однесува на
долгорочното стремење кон остварување цели. Работната ангажираност се
однесува и на енергијата што вработените ја поседуваат при вршење на работата.
Вработените, тогаш кога се работно ангажирани, не само што се енергични во
својата работа, туку и ентузијастички ја применуваат таа енергија во извршувањето
на работата. Нивната енергија не ја повлекуваат и чуваат за нешто поважно, туку
ја применуваат овде и сега, придавајќи ѝ висока важност на задачата што ја работат.
Работната ангажираност подразбира и вклученост во работењето. Вработените
посветуваат целосно внимание, ги земаат предвид важните детали при
препознавањето на суштината на предизвикувачките задачи.
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Како карактеристика на работната ангажираност, жестината се дефинира
како состојба во која се постигнува високо ниво на енергичност, издржливост и
упорност, дури и кога вработениот е соочен со тешкотии. Тоа е состојба во која
вработениот поседува внатрешна желба да вложи (екстра) напор во неговата работа
и притоа да не дојде во состојба на замор за кратко време.
Посветеноста во работата се однесува на состојба во која вработениот е
целосно вклучен во она што го работи, со цел да ги оствари претходнозададените
цели. Вработениот ја доживува својата работа како значајна и инспиративна. На
посветеноста се гледа како начин или степен на идентификација на вработениот со
работата што ја извршува. Придавајќи им целосно значење и внимание на
работните задачи, тој е потполно вклучен во она што го работи. Работејќи,
доживува позитивни емоции како среќа и ентузијазам. Посветениот вработен ѝ
придава целосно значење на работата, ги препознава крајните цели од работењето
и им пристапува со целото свое битие. Достигнувањето на целта ја доживува како
лично вредна и значајна, ја поврзува со сопствениот вредносен систем. Кога
постигнува успех или добива повратна информација дека се движи во правилна
насока, се чувствува горд на своето работење. Позитивните емоции и значајноста
на целта за него се инспирирачки. Насетувајќи ги крајните резултати што може да
ги постигне, вработениот е инспириран за поставување на уште повисоки цели.
Работата ја доживува како предизвик, особено кога е соочен со тешкотии и
препреки.
Внесеноста во работењето се постигнува кога поединецот е целосно
концентриран во она што го работи. Изворниот термин што се користи за да се
опише оваа состојба е апсорпција (анг. аbsorption) што буквално би значело
поединецот да биде апсорбиран, односно обземен од својата работа.
Високото ниво на концентрираност подразбира окупираност од работата при
што се доживуваат позитивни емоции. Вработениот не е пренатрупан со работа и
незадоволен од безбројните задачи со кои не може да се справи. Тој е обземен и
среќен од работата што ја извршува, без притоа да ги доживува работните задачи
како товар што мора да го преброди. Кога е целосно посветен на својата работа,
поединецот има тешкотии да се повлече или „откачи“ од работата, при што времето
му поминува брзо и секогаш има потреба да помине уште малку време во она што
го работи. Често се случува вработениот да заборави на сè останато околу себе.
Овие карактеристики се сретнуваа и во претходноопишаниот поим за посветеност
во работата, што во својата содржина ја вклучува и внесеноста. Но, клучната
разлика помеѓу овие две карактеристики е тоа што посветеноста на работата се
однесува на краткотрајна состојба исполнета со максимално доживување на
предаденост кон активноста, додека внесеноста се однесува на една силна, но
потрајна состојба.
Целосната посветеност и внесеност во работата, како и високата енергичност
при нејзиното извршување, не треба да се поистоветат со состојбата на зависност
од работа. Воркохолизмот претставува патологија што не предизвикува позитивни
чувства кај поединецот и лицето не ги остварува секогаш целите онолку
продуктивно колку што има потенцијал. Работно ангажираните поединци
искусуваат добросостојба на целосното свое постоење, исполнетоста и
позитивната афективна состојба во која се наоѓаат им се пресликува во останатите
сегменти на живеењето. Енергијата што ја покажуваат на работното место, ја
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презентираат и во секоја друга активност што ја работат и притоа се на ист начин
посветени и внесени во таа активност. Додека пак, лицата кои се зависници од
својата работа, целосно ја трошат својата енергија на работното место, а
единствено значајно за нив е исполнување на работните цели, при што останатите
сегменти од нивното постоење се во голема мера занемарени.
Задоволството од работа наједноставно може да се определи како состојба на
уживање, исполнетост, позитивна емоција предизвикана од работата.
Задоволството од работа се случува тогаш кога индивидуата придава позитивно
значење на својата работа, ужива додека работи и се чувствува добро поради
успешно завршената задача.
За разлика од работната ангажираност, задоволството од работата го
покажува расположението на поединецот, неговата афективна состојба во
определен момент што е насочена кон работата, односно се определува преку
работата. Додека пак, работната ангажираност како конструкт го покажува
трајното расположение на вработениот што не мора да биде врзано за
моменталното изведување или завршување на задачата. Уште повеќе,
ангажираноста во себе вклучува и афективни состојби како што се ентузијазмот,
возбудата, напрегнатоста и сл., што имаат улога на активатори на поведението.
Од друга страна, задоволството од работата вклучува состојби какви што се:
исполнетост, смиреност, релаксираност и сл., што се всушност, состојби на
афективна заситеност. Позитивната поврзаност помеѓу задоволството од работа и
работната ангажираност покажува дека без чувства на моментална исполнетост,
задоволство насочено кон задачата што во моментот се реализира, не може да
постои трајна состојба на работна ангажираност, како генерално расположение за
работа.
Кога вработениот е задоволен од својата работа, покажува слични
однесувања со оној што е работно ангажиран. Позитивните емоции што ги добива
преку работењето му даваат енергија и му овозможуваат да ја зголеми својата
перформанса. Но, уживањето и позитивните чувства го енергизираат за определено
конкретно однесување насочено кон определена задача, за која ќе се постигне и
поголем успех од очекуваниот. Додека пак, преку работната ангажираност,
поединецот се доведува во состојба што трае подолго време или е трајна и не е
врзана за конкретна, моментална задача. Вработениот кој е високо работно
ангажиран, покажува упорност и кога извршува задачи што не се моментално
задоволувачки, а сепак, на нив го посветува целото свое внимание.
Интересно е да се одговори на прашањето: „Зошто високоангажираните
вработени имаат подобра изведба од другите?“ Одговорот на ова прашање може да
се најде во најмалку три причинители:
1. Позитивни емоции – работно ангажираните индивидуи почесто
доживуваат позитивни емоции што придонесува за нивната повисока
продуктивност. Среќните вработени се почувствителни на приликите во
работата, се подружељубиви и им помагаат на колегите, имаат поголема
самодоверба и оптимистички гледаат на работите. Според теоријата за
градење и проширување на позитивните емоции, одредени позитивни
емоции како што се радоста, задоволството и интересирањето, имаат
способност да го рашират и репертоарот на мисла-акција и да ги зајакнат
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личните ресурси на поединецот (вклучително емоционалните и
социјалните ресурси), преку ширење на редоследот на мисли и акција што
му доаѓаат на памет. На пример, радоста го проширува дијапазонот на
ресурси преку создавање силна потреба за игра и креативност, додека
интересот пак, создава желба за истражување, асимилирање на нови
знаења, искуства и развој. Пренесено во контекст на организацијата, сето
ова придонесува кон подобрување на изведбата на вработените.
2. Добро здравје – лицата кои се работно високоангажирани имаат подобра
општа состојба, ментална и физичка, отколку останатите вработени.
Истражувајќи го синдромот на прегореност и зависноста од работа и
нивната поврзаност со работната ангажираност, Шауфели (Schaufeli)
добил податоци дека вработените кои се работно високоангажирани
покажуваат помалку поплаки во однос на нивната психосоматска состојба.
Ангажираните вработени страдаат помалку од главоболки, стомачни
болки, па дури и кардиоваскуларни болести. Сепак, сè уште не можат да се
пронајдат сериозни наоди за поврзаноста помеѓу работната ангажираност
и стресот, како и некои други психолошки индикатори.
3. Вкрстување (пренесување) на ангажираноста – во повеќето организации
перформансата е резултат на заедничкиот напор на вработените. Трудот
што го вложува секој вработен поединечно може јасно да биде виден кога
ќе се спои со вложениот труд од останатите членови на тимот и ќе се
процени групната перформанса. Оттука произлегува дека пренесувањето
на работната ангажираност помеѓу членовите на тимот ја зголемува
изведбата. Пренесувањето, односно заразувањето со позитивни емоции се
определува како трансфер на позитивни (или негативни) искуства од еден
на друг вработен. Ако вработените, пренесувајќи искуства, можат меѓу
себе да влијаат во однос на работната ангажираност, тие можат да работат
подобро и попродуктивно како тим. Во однос на ова, направена е студија
помеѓу 85 тимови на полицајци во Данска, при што се добиени податоци
за позитивната поврзаност помеѓу нивото на работна ангажираност помеѓу
тимовите и работната ангажираност на индивидуите кои се членови на
тимот. Работната ангажираност е мерена во однос на трите
карактеристики: жестина, посветеност и внесеност во работата.
Ангажираните вработени, кои преку комуникација го пренесуваат својот
оптимизам, позитивен став и проактивно однесување на своите колеги,
креираат позитивна клима во тимот, независно од барањата на работата и
тешкотиите на кои се изложени. Тоа покажува дека ангажираните
работници влијаат на своите колеги и со тоа имаат повисока перформанса
кога работат како тим.
Многу добри сознанија може да се добијат од моделот на работна
ангажираност што е преземен од делото на Арнолд Бејкер и неговите соработници
кои при конструирање на моделот се водат од две базични претпоставки:
1) Работните ресурси, како што се поддршката од колегите и претпоставените,
„фидбекот“ за остварената изведба, различните способности и автономијата, го
почнуваат мотивацискиот процес што води кон работна ангажираност и
последователно кон висока изведба;
2) Работните ресурси стануваат уште повеќе значајни и го добиваат својот
мотивациски потенцијал кога вработените се соочени во високи барања во
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работата, на пример, преоптовареност со работа, емотивни и ментални барања
и сл.
Дополнително, кон моделот се додаваат и личните ресурси што се меѓусебно
зависни со работните ресурси и влијаат на ангажираноста и перформансата. Лицата
кои имаат високо ниво на оптимизам, самоефикасност, ментална отпорност и
висока самодоверба, се поспособни да ги мобилизираат работните ресурси и,
генерално, се повеќе ангажирани во својата работа. Оттука произлегува следниов
шематски приказ на моделот:
Барања од
работата:

Работни ресурси:
- автономија
- фидбек на
изведбата
- поддршка

- притисок при
работа
- емоционални
барања
- ментални
барања
- физички
барања

- внесеност во
работата

Лични ресурси:
- оптимизам
- себеефикасност
- отпорност

Работна
ангажираност
- жестина
- посветеност
- внесеност во
работата

Перформанса
- во рамките на
работната
улога
- екстра од
работната
улога
- креативност
- финансиски
пресврт, итн.

Модел на работна ангажираност
Извор: A. Baker and Demerouti E. Towards a model of work motivation, Career
development international, 2008, vol. 3 no. 3, 209-223.
Иако личните и работните ресурси можат да бидат меѓусебно зависни, од
моделот се гледа дека тие можат заедно, но и независно да влијаат врз работната
ангажираност, односно да ја предизвикаат. Личните и работните ресурси имаат
големо влијание кога постојат високи побарувања од работата. На тој начин,
работната ангажираност има позитивно влијание врз перформансата во
работењето. Конечно, работниците кои се работно високоангажирани и имаат
висока перформанса, имаат способност самостојно да ги креираат и менаџираат
сопствените ресурси, што во континуитет ја зголемува работната ангажираност и
перформансата на долгорочен план. Од моделот може да се забележи дека
придобивките од работната ангажираност креираат круг на покачување на
перформансата, ресурсите и ангажираноста, што спинално е во пораст.
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Често може да се сретне мислењето дека ангажираните вработени се
природно такви, односно зависно од нивните лични карактеристики и условите
што им се даваат, тие покажуваат висока, односно ниска работна ангажираност.
Ова размислување, особено карактеристично за нашите организации, е сосема
погрешно. Иако личните карактеристики играат значајна улога, сепак, улогата на
лидерот е незаменлива. Ефективното и ефикасно водење подразбира поседување и
користење на вистински лидерски карактеристики и вештини. Клучно за
успешноста на лидерот е потребата од унапредување на сопствената ангажираност
и посветеност во работата, за да послужи како позитивен модел кај своите
вработени.
Во стручната и академската литература постојат повеќе класификации на
типот на лидер и лидерски стил што се применува. Битно е да се определат
карактеристиките на оној тип на лидер кој придонесува кон зголемување на
работната ангажираност кај вработените во компанијата. За да се постигне
праволиниско пренесување на енергијата на ангажираност, почнувајќи од врвот на
пирамидата па надолу, на секоја организација ѝ се потребни лидери кои
предизвикуваат трајна промена кај вработените, кај нив влеваат доверба, ја делат
визијата, погледите и разбирањето, ги споделуваат и поддржуваат верувањата и
принципите. Во литературата овој модел се определува како трансформациско
лидерство. Лидерите кои поттикнуваат и водат кон ангажираност внимателно
прават спојување на индивидуалните карактеристики или јаки страни на секој
поединец со типот на работата или работната задача што е потребна за
организацијата. Енергијата на вработениот доаѓа од сознанието за неговото
значење, за важноста на работата што ја извршува и сознанието дека дејствува во
средина што ги поддржува и негува неговите интересирања и страста што ја
покажува. Лидерот кој е високоангажиран и пасиониран за работата, ќе ги
дискутира овие нешта со соработниците кои понатаму добиваат чувство на
задоволство, наградувачки фидбек и зголемена лична ангажираност.
Концептот на трансформациско лидерство може наједноставно да биде
опишан како процес што ги менува и ги трансформира индивидуите преку
способноста на лидерот да ги насочи индивидуите да посакаат да се менуваат, да
се подобруваат и да бидат водени. Лидерот пристапува до вистинските мотиви на
работниците, нивно вреднување и задоволување. Хармонизирајќи ги
соработниците и нивните односи, подигнувајќи ја нивната одговорност и
предаденост на организацијата, трансформацискиот лидер придонесува за
зголемување на ангажираноста и продуктивноста на компанијата во целост.
Познато е дека енергијата на ангажираноста се шири, односно е заразана, а
клучно за нејзино успешно пренесување е развивање на личноста и способностите
на менаџерот, односно лидерот. Интернационалната компанија Development
solutions, во нејзиниот извештај за ангажираноста, посветува внимание на моделот
на трансформациско лидерство и особеностите на лидерот кои влијаат врз
останатите вработени. Покрај другото, нивните заклучоци укажуваат дека
лидерството може да се научи преку добиениот фидбек, сопствениот личен развој
насочен кон целта, учењето од другите и нивното искуство, како и со критичко
рефлектирање. Овие заклучоци соодветствуваат и со истражувањата на AlimoMetcalfe и Alban-Metcalfe, кои се спроведени во рамките на лонгитудиналното
акциско истражување насловено како „Shaping the future“ и се однесуваат на
ангажираност и лидерството во организациите. Тие конструирале модел на
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лидерство што води кон ангажираност и тој вклучува четири групи димензии,
односно скали за мерење:
1. Ангажирање на индивидуите каде што се содржани: покажување
вистинска грижа, овозможување, достапност и охрабрување на прашања;
2. Ангажирање на организацијата или тимот, во што спаѓаат: инспирирање
на другите, фокусирање на тимската работа, одлучност и поддржување
на развојна култура;
3. Заедничко придвижување кон напред подразбира: вмрежување, градење
на споделена визија, разрешување на комплексни прашања,
овозможување на промена и сензитивност;
4. Лични квалитети и суштински вредности
постојаност и дејствување со интегритет.

каде клучни се: чесност,

Авторите го диференцираат овој модел од останатите, како што ги нарекуваат
„херојски“ модели, заради начинот на кој им овозможува на другите и самите да
покажуваат лидерство. Лидерот, според нив, не е некој херој или натчовек, туку
повеќе некој обичен, ранлив и скромен, или барем многу отворен, пристапен и
транспарентен поединец.
Моделот става акцент на тимската работа, соработката и поврзаноста,
отстранувањето на бариери во комуникација и споделување идеи, како помеѓу
индивидуите од различни нивоа или различни тимови и оддели, така и со
надворешните засегнати страни и партнери. Лидерот е подготвен да го види светот
низ очите на другите, да ги земе предвид нивните несогласувања, нивната агенда,
перспективи и идеи, со кои понатаму заеднички ќе работат.
Моделот го прикажува лидерот како некој што ќе го охрабри поставувањето
прашања и ќе ја предизвика состојбата на статус-кво, но и ќе осигури средина во
која овие идеи се охрабрени, слушнати и вистински вреднувани. Клучно е
креирањето култура што го поддржува развојот, во која неизбежните грешки се
користат како можности за учење, а лидерот претставува модел што се следи.
„Херојскиот“ модел, во кој лидерот има монопол врз визијата, се заменува со
посветеност кон градење на споделена визија, при што се искористуваат
различноста на перспективите и богатството на искуствата, јаките страни и
потенцијалите што постојат во организацијата, како и кај партнерите и другите
засегнати страни. Според овој модел, лидерот нема „од бога дадено право“ да води
само заради позицијата на која работи, туку потребно е да ги искористи неговите
лични карактеристики и способности што, преку своето однесување, ги
трансформира во модели препознатливи кај вистинскиот лидер.
Можноста за континуиран професионален развој во услови на постојан
напредок и развој на општеството, го обезбедува патот кон успешен
професионалец. Вршењето на каква било дејност бара постојано следење и
познавање на актуелните промени во професијата со која секој поединец се
занимава, за да може да одговори на поставените задачи.
Професионалниот развој на лекарите овозможува континуирано стекнување,
проширување и продлабочување на знаењата, развивање вештини и способности
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кои се релевантни за успешноста на работните активности. Исто така, дава
можност за стекнување со знаења и вештини со кои се обезбедува квалитетна и
успешна соработка со колегите и со раководството и квалитетен однос со
пациентите. Покрај споменатите придобивки, ни овозможува и подготовка за
прифаќање на системските промени, нивна успешна примена и активно учество и
иницијативност во спроведувањето на реформите.
За да можат да ги следат современите случувања и да бидат подготвени за
улогата која развојот на медицината несомнено им ја наметнува, односно за да
можат да се достигнат одредени компетенции кои се актуелни во одреден период,
на здравствените работници треба организирано и функционално да им се
овозможи континуиран професионален развој. Континуираниот професионален
развој на секој здравствен работник подразбира присуство на обуки, различни
видови на организирано пренесување на знаењето или пак, размена на
професионални искуства на работното место.
Професионалниот развој е резултат на интеракција помеѓу обуката и
искуството, така што вклучува формално образование, неформално образование и
информално образование.
Формалното образование се одвива во различни образовни институции, а
лицето
се стекнува со диплома и одредени квалификации. Формалното
образование во нашата држава се реализира низ четири нивоа или стадиуми:
предучилишно образование, основно образование, средно образование и високо
образование.
Неформалното образование се одвива независно од формалниот образовен
систем и може да биде организиран на работното место низ разни активности на
професионален развој или од страна на надлежните институции (Лекарска комора,
Министерство за здравство, итн.) или пак, од страна на здруженија и друштва за
консалтинг услуги и обуки.
Ова учење, во принцип претставува учење или стекнување компетенции
надвор од образовните институции и го дефинира личното и стручното
усовршување на самата личност. Неформалното образование опфаќа едукативни
процеси кои се реализираат преку флексибилни или прилагодени програми и
методологија, соодветно на потребите и интересите на личноста и се одвиваат вон
формалниот систем на образование. Организираните и планирани содржини што
се реализираат преку семинари, обуки и курсеви, се исто така од голема важност за
стручното усовршување на личноста. Тоа се активности кои се поткрепени со
сертификати.
Информалното образование (самообразование), кое се однесува на тоа
поединецот во текот на целиот живот да развива одредени компетенции чиј извор
е неговата работна или животна средина (следење на стручна литература, Интернет
и сл.), самоевалуација и истражување во медицината. Информалното образование
претставува непланирано, индивидуално и лично образование на лекарите.
Концептот не е ограничен и вклучува формални и неформални активности за развој
на лекарот во улоги на водач, советник, менаџер, тренер или ментор.
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Професионалниот развој не може да се сведе само на повремени семинари и
стручни собири. Тоа е долгорочен процес со кој преку учење, практична работа и
истражувачка дејност лекарот ги развива и унапредува знаењата, вештините и
способностите. Така, тој станува практичар кој, согласно со своите потреби, ги
поставува целите на професионалниот развој.

Голем е бројот на причините кои ги мотивираат луѓето стручно да се
усовршуваат:
 обезбедување на рамномерна застапеност на вработените во стручното
усовршување;
 овозможување на вработените на различен начин да учествуваат во
стручното усовршување;
 обезбедување квалитетна работа во установата;
 реализирање на различни форми на стручно усовршување;
 реализирање на стручно усовршување согласно со потребите на
вработените во установата;
 поефикасно користење на сопствените ресурси и капацитети на локално
ниво.
Постојаното стручно усовршување опфаќа следење, усвојување и примена на
современите достигнувања во науката и праксата поради остварување на целите и
задачите и унапредување медицинската пракса.
Стручното усовршување е значајно бидејќи, меѓу другото, опфаќа:
 оспособување на вработените за различни професионални улоги;
 понатамошно оспособување за самостојно планирање, реализирање и
вреднување на работата;
 активно учество во процесот на целоживотно учење.
Стручното усовршување е право и обврска на вработените и е пропишано со
соодветната законска регулатива. Стручното усовршување, кое претставува
стекнување нови и усовршување на постоечките знаења, вештини и ставови
значајни за унапредување на професијата, е составен дел од професионалниот
развој.
Професионалниот развој е сеопфатен процес кој подразбира постојано
развивање на вкупниот потенцијал на поединецот со цел квалитетно извршување
на работата и унапредување на праксата. Професионалниот развој на лекарите
почнува веднаш со самото вработување, без разлика дали станува збор за
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вработување на определено или пак, на неопределено време. Професионалниот
развој е условен од специфичностите на професијата, законските одредби,
опшествено - економските услови, специфичноста и потребите на организацијата,
како и од личните интереси и потреби.

3. Форми на професионален развој и стручно усовршување
Планирањето на стручното усовршување треба да опфати вклучување на
вработените во различни форми на стручно усовршување. Секоја од формите има
своја специфичност, позитивни карактеристики и предности, но и одредени
ограничувања. Се препорачува да бидат застапени разновидни форми на
усовршување. Изборот треба да се прави согласно со потребите на поединецот и
установата, притоа имајќи ја предвид специфичноста на секоја форма на стручно
усовршување.
Во продолжение се дадени некои од видовите форми на стручно
усовршување кои најчесто се користат.
 Конгрес / собир: претставува збир од голем број учесници (преку 200) од
научен или професионален карактер, со различни содржини и форми. Се состои
од пленарна седница и меѓусебни паралелни форми со различна тема. Овој вид
форма дава можност да се претстават новите изданија, резултати од најнови
истражувања, размена на информации за актуелности во струката. Притоа,
обично се одржува и свечена културна манифестација (на почетокот или на
крајот). Обично трае два до четири дена.
 Симпозиум: претставува низа од излагања поврзани со иста тема / област. Една
тема или област се обработува од повеќе гледишта. Тука можат да бидат
вклучени и резултати од некое истражување поврзано со темата. Излагањето на
секој учесник е временски ограничено на 15-20 минути. Може да се одреди и
време за дискусија помеѓу поединечните излагања. Терминот „симпозиум“
некогаш се користел и како назив за конгрес. Изворно, овој термин се однесува
на помала конференција, на која експертите или учесниците дискутираат за
одредена проблематика на база на заемна еднаквост.
 Конференција: претставува организциски облик со број на учесници од 70 –
150 (во некои исклучителни ситуации може и повеќе). Содржината на
конференцијата е специфична и тематски ориентирана. Главна цел е
обезбедување преглед на релевантни содржини и дискусии на одредена тема.
Обично трае еден до два дена. Како пример може да биде конференција за
професионалниот развој со воведно пленарно излагање, а потоа работа во групи
со сумирање и носење на заклучоци.
 Семинар: претставува организациски облик кој обично го сочинуваат група од
20 до 25 учесници. Се работи интерактивно. Целта може да биде учење и
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употреба на нови сознанија. Содржината е специфична. Семинарот може да се
однесува на запознавање со нова литература, воведување нови трендови во
својата професија. Карактеристично за семинарот е тоа што се организира во
смисла за унапредување на знаењата, вештините и способностите на
професионалците. Што се однесува до времетраењето на семинарот, тука нема
јасно утврдени правила. Може да трае еден или повеќе дена, па дури и повеќе
недели. Некои организациски форми на стручното усовршување можат да бидат
делови од други стручни собири, но и самостојни целини.

 Пленарно предавање: излагачот обично му се обраќа на широкиот аудиториум,
чија улога е да слуша. Карактерот на оваа комуникација е еднонасочен. Некогаш
постои можност за кратки прашања и одговори на крајот од излагањето. Во
пленарното предавање можат да се користат различни техники (Power Point,
видеопрезентации и сл.)
 Презентација со дискусија: излагачот се обраќа на помал број учесници.
Бројот на публката ја условува дискусијата. Дел од времето се користи за
презентација, додека остатокот оде времето се користи за дискусија и размена
на идеи. Овде е значајно доброто водење на дискусијата.
 Панел-дискусија: се организира за поголем број учесници кои се експерти во
одредена област. Се дискутира за проблемот, се изнесуваат дилемите,
различните ставови и мислења. Постои значајна интеракција помеѓу учесниците
на панелот. Може да се определи и време за поставување на прашања на
учесниците.
 Тркалезна маса: учесниците на тркалезната маса имаат подеднакви шанси за
учество во дискусијата. Овој облик на стручно усовршување почнува со многу
краток вовед во проблемот или темата, од страна на фасилитатор или модератор
на трказлезната маса. Останатите учесници даваат свој придонес и гледање на
различните начини и пристапи во решавањето на проблемот или во обработката
на дадената тема.
 Работа во групи: е временски и тематски ограничена целина во која една
работна група работи најдолго до 2 часа. Учесниците работат заедно и насочени
се едни кон други. Една форма од оваа работа во англиското говорно подрачје
се нарекува „workshop“
Работата во групи се базира врз следните активности:
 размена на искуства, знаења, уверувања и потреби помеѓу водителот и
учесниците, како и помеѓу самите учесници;
 поврзување со личното искуство и пракса;
 соработка и партнерство.
Карактеристики на работата во групи се:
 работа на заедничка тема;
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 работа во мали групи;
 активно учество на сите учесници;
 ставање на учесниците во најразлични ситуации со кои се поттикнува
комуникацијата (работа во парови, социјални игри, дискусии,
драматизација, играње улоги, „бура на идеи“ и сл);
 давање право на различноста и почитување на потребите, емоциите и
индивидуалноста на сите учесници.
 Постер - презентација: е приказ на материјалот и идеите. Додека трае постер презентацијата, присутен е излагачот или тимот кој работел на одредената
содржина која се претставува и на учесниците им ги дава потребните
објаснувања. Постерите се изложени на ѕид или на посебно подготвени паноа и
содржат шеми, клучни зборови, илустрации, тези со резиме. Покрај постерите,
може да биде изложен и дополнителен материјал кој е резултат на работата. За
време на постер - презентацијата учесниците се менуваат, дискутираат со
презентерите и разменуваат идеи.
 Изложби: изложувањето на дидактичкиот и наставниот материјал можат да
бидат посебни или како составен дел на конгресот, стручниот собир или
симпозиумот. На изложбата можат да бидат претставени и трудови кои
настанале за време на процесот на учење.
 Стручно патување: се организира со цел унапредување на знаењето во рамките
на струката односно професијата, преку посета на соодветни организации.
 Студиско патување: се организира со цел да се стекне увид и да се овозможи
унапредување на звањето поврзано со конкретна специфична работа со која
личноста се занимава во дадениот момент.

7.1. Формално образование
Формалното образование е системски организиран образовен модел,
структуриран и администриран според одреден сет на закони и норми,
презентирајќи прилично строги наставни програми во однос на целите, содржината
и методологијата. Се карактеризира со континуиран образовен процес наречен
„претставено образование“, кое нужно ги вклучува наставникот, учениците и
институцијата. Тоа одговара на образовниот процес кој вообичаено е усвоен од
нашите училишта и универзитети. Формалните образовни институции се
административно, физички и наставно организирани и бараат од учениците
минимална посетеност во училницата. Постојат програми што наставниците и
учениците мора да ги набљудуваат, вклучувајќи средни и конечни оценки, со цел
да ги унапредат учениците во следната фаза на учење. Тие им даваат степен на
образование и дипломи според доста строгите правила. Проценките се прават на
општа основа, за административни цели и ретко се користат за подобрување на
образовниот процес. Во најголем дел, нивниот карактер е казнен, почитувајќи ја
еднонасочната методологија која не ги стимулира учениците и обезбедува нивно
активно учество во процесот, иако во повеќето случаи им се припишуваат
112

неуспеси. Формирањето на формален образовен систем не ги зема предвид
стандардите, вредностите и ставовите на учениците кои се релевантни за
образовниот систем, а кои генерално не се тестираат или оценуваат на ниво на
прифаќање на студентите. Истата методологија - сиромашна, неефикасна, едвај
креативна - се прифаќа, без разлика дали универзумот содржи 10, 50 или 200
студенти. Други институционални ресурси од изложениот метод ретко се користат
и, кога се вработени, основните принципи за учење се занемаруваат. Предметите
се презентирани во изолирани блокови, без разлика дали се поврзани со
содржината или методологијата. Така на пример, во случајот со физиката, од
техничко-административни причини субјектот е поделен на теорија, лабораторија
и вежби, а нивниот соодветен поредок и корелација не се земаат предвид. Општо
земено, целите насочени кон личен развој на учениците се небрежни, а основните
принципи на учењето не се разгледуваат при планирањето и извршувањето на
образовните системи. Не е претерано да се каже дека во случајот на формалното
образование, во најголем дел наставниците се преправаат дека предаваат;
учениците се преправаат дека учат; а институциите дека навистина ги задоволуваат
интересите на учениците и на општеството. Така, генерално, формалното
образование не може да ја прикрие својата оддалеченост од реалните потреби на
учениците и на заедницата.

7.2. Неформалнно образование
Како што видовме, формалното образование има добродефиниран сет на
карактеристики. Секогаш кога една или повеќе од нив се отсутни, можеме да
кажеме дека образовниот процес има стекнато неформални карактеристики. Затоа,
ако одреден образовен систем не е присутен поголемиот дел од времето, можеме
да кажеме дека има неформални образовни карактеристики. Исто така,
карактеристиките на неформалното образование се наоѓаат кога усвоената
стратегија не бара учество на студентите, ги намалува контактите помеѓу
наставникот и ученикот и повеќето активности се одвиваат надвор од
институцијата - како на пример, домашно читање и документирање. Едукативните
процеси опфатени со флексибилни наставни програми и методологија, способни да
се приспособат на потребите и интересите на учениците, за кои времето не е
однапред утврден фактор туку зависи од студентското работно темпо, не
одговараат на формално образование, туку се вклопуваат во таканареченото
неформално образование.
Овие прелиминарни размислувања ја нагласуваат потребата јасно и
објективно да се утврдат можните основни карактеристики на неформалното
образование. Ова сепак не е лесна задача. Сеопфатна и стандардна дефиниција за
неформалното образование сè уште не е достапна во општа употреба. Можеби
таквата дефиниција нема да се појави сè додека не се направи многу поголемо
проучување на образовните прашања и потенцијалните својства за разновидноста
на искуства што денес се нарекуваат неформално образование. Што се однесува до
разликата помеѓу двата образовни модела, Ward et al. истакнуваат дека:
„Имплицираните и вистинските разлики помеѓу формалното и неформалното
образование треба да се согледаат во систематски и холистички поглед на
образованието“. Во истиот труд, тие забележуваат дека образованието останува
релативно недефинирано бидејќи несогледното гледиште за образованието
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заземало мал интерес и одговорност од образовните планери. И покрај
горенаведеното, дури и прелиминарната анализа на постоечките неформални
системи открива постојано присуство на две карактеристики: (а) - централизација
на процесот на ученикот во однос на неговите претходноидентификувани потреби
и можности; и, (б) - моментална корисност во образованието за личен и
професионален развој на ученикот.

Неформалното образование подобро ги задоволува индивидуалните
потреби на учениците. Според Ward, et al., систематска анализа на главните
карактеристики на неформалното образование, различно од формалното
школување, покажува дека учесниците се доведуваат до неформални програми
бидејќи тие нудат експертиза со која се надеваат дека ќе се стекнат со подобро
разбирање на самите себеси и на светот околу нив. Природно е дека ако
образованието што го нудат училиштата е без вредност за животот на ученикот и
не го подготви да се справи со секојдневните проблеми, тој едноставно ќе одбие да
учествува во програми кои конечно можат да исчезнат или, во најдобар случај, да
бидат преформулирани да стекнат значење за учениците. Бидејќи неформалното
образование е фокусирано на ученикот, таквите перформанси претставуваат
флексибилни карактеристики во однос на првичновоспоставените и усвоените
процедури, цели и содржини.
Со основите на овие прелиминарни размислувања можеме лесно да
заклучиме дека неформалната етикета опфаќа широк спектар на образовни системи
опремени со карактеристики кои или ги водат кон или ги оддалечуваат од
воспоставените формални системи. Така, може да се заклучи постоење на одреден
степен на континуитет кој го поврзува формалното и неформалното образование.

7.3. Информално образование (самообразование)
Информалното образование е доста различно од формалното, а особено од
неформалното образование, иако во одредени случаи одржува блиски односи со
двете. Не одговара на организиран и систематски поглед на образованието;
информалното образование не мора да ги вклучува целите и предметите што
вообичаено се опфатени со традиционалните курикулуми. Наменето е за
учениците, како и за широката јавност и не наметнува никакви обврски без оглед
на нивната природа. Општо земено, нема контрола врз извршените активности, не
обезбедува степени на образование или дипломи; туку само го дополнува
формалното и неформалното образование.
Информалното образование, ги опфаќа следните активности: (а) - посети на
музеи или на научни и други саеми и изложби, итн .; (б) - слушање радиоемисии
или гледање телевизиски програми на образовни или научни теми; (в) - читање
текстови за науката, образованието, технологијата, итн. во списанија; (г) - учество
во научни натпревари, итн.; (д) присуство на предавања и конференции. Постојат
многу примери на ситуации / активности опфатени со информалното образование,
од оние што може да се случат во домовите на учениците - како што се научни или
дидактички игри, експерименти, читачки сесии (биографии, научни вести, итн.).
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Лесно е да се види дека колку е повисок степенот на систематизација и
организација вклучена во активностите за информалното образование, толку
повеќе се доближува до неформалното образование. Ова е релевантен факт,
бидејќи тоа укажува на можноста за премин од информално во неформално
образование. Мора да се земе предвид дека не можеме генерално да тврдиме дали
едукацијата припаѓа на формалниот, на неформалниот или на информалниот
универзум. На пример, посета на музеј за наука може да биде пример за
информална едукација ако произлегува од лична и спонтана одлука на ученикот,
бидејќи не е директно поврзана со неговите училишни активности. Меѓутоа,
доколку таквата посета е дел од утврдениот наставен план, за што од студентите се
бара писмен извештај и вклучува проценки од страна на наставникот или
воспитувачот, тогаш веројатно ќе биде активност поврзана со формалното или со
неформалното образование.

7.4. Способност за примена на организациско учење
Организациското учење е збир на активности и процеси преку кои
организацијата го достигнува идеалот организација за учење. Примарно, ова е
процес на траснформација во кој сите вклучени во организацијата, индивидуално
и колективно придонесуваат за своето учење и надоградување. Здравствените
организации, како организации за учење, резултираат од процесот на
организациска промена насочена кон организациска трансформација. Ова бара
културни, структурни и промени во врските на организацијата со политичката
средина.
Природата на учењето и неговиот придонес во иновацијата и промената, е
под влијание на организациската стратегија, структура, комуникација и
социјалниот контекст на организацијата. Во здравствениот контекст, потребни се
клучни трансформации. Бидејќи ваквиот вид организации се дел од поголем
систем, мора да се присвои системски процес кој ќе ги земе предвид сите засегнати
страни. Мора да го згрижува учењето на сите членови. Само колективен процес на
учење може да ги интегрира сите членови на системот.
Услови кои го олеснуваат учењето се:
-

претходна идентификација и препознавање на способностите и местата
за подобрување;
јасна врска меѓу задачата и потенцијалните последици од неа;
можност за практикување на нови вештини и компетенции;
повратни информации за перформансите;
услови кои поттикнуваат, олеснуваат и наградуваат учење.

Способноста за организациско учење има повеќе димензии. Тие вклучуваат
лидерство, индивидуални, колективни, структурни и социо-културни аспекти.
Како што претходно кажавме, организациското учење е насочено и кон активности
и кон процеси. Активностите вклучуваат едукација и тренинг и извори на знаење
во и надвор од организацијата. Формирањето на средина која дозволува учење,
може да бара елиминација или значително намалување на препреките во учењето.
Социјалните, културните, структурните и политичките фактори мора да бидат
разгледани и прераспределени. Исто така, мора да биде присутен и позитивен став
кон учењето и само-надоградувањето.
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Организациското учење е процес кој настанува како резултат на
индивидуалното учење на секој поединец во организацискиот систем. Но,
индивидуалното учење на поединецот не е гаранција дека само по себе ќе се случи
организациското учење. Ваквата условеност произлегува од лидерските вештини
кои се присутни во самата организација. Доколку поединецот, како основна клетка
на организацијата, во целост или во тимот, како нејзин составен дел, не е доволно
мотивиран да се соочи и справи со сите предизвици кои ги носи современото
живеење, нема да се случи организациско учење. Поединецот најдобро учи од
сопственото искуство. Доколку таквите знаења не се споделат, организациското
учење нема да се достигне. Системите во кои тоа недостасува се наоѓаат во фаза на
постојано стареење, кое во даден момент, ќе предизвика „умирање“ на целокупната
организација. Улогата на лидерот во спречување на ваквиот процес е да создава
услови за градење на организациска култура во која мотивираните членови
заеднички ќе го достигнат процесот на највисокото учење – организациското.
Според Алберт Бандура, постојат три типа индивидуално учење кои го
условуваат степенот на организациското учење. Прв и најнизок облик е
имитационото учење. Тоа настанува во моментот кога поединецот за првпат доаѓа
во организацијата. Во таа ситуација тој избира модел (поединец или мала група)
кој ќе претставува пример од кој ќе учи по пат на имитирање. Тоа е првиот вид
учење во организацијата кое во следната фаза преминува во посложен вид, кога
поединецот, анализирајќи ги своето однесување и знаење, врши коригирање на
истото со цел да ги надмине негативните сегменти на однесување и нивна замена
со позитивни. Тоа е процес кој настанува со примена на корективното учење при
достигнување на повисоката фаза на учење – когнитивно учење.
Според Крис Аргирис, највисокиот облик на учење настанува со почетоците
на организациското учење. Во моментите кога организацијата како целина ги
воочува претходнонаправените грешки и се обидува истите да ги коригира со
преземање конкретни активности, настанува единечното учење. Доколку при
коригирањето на грешките во организациското работење се применат и одреден
вид модификации, настанува двојното учење. Во услови кога организацијата има
големи тешкотии во работењето кои го доведуваат во прашање нејзиниот опстанок,
активностите кои заеднички се применуваат за надминување на ваквата состојба го
градат инструменталното учење. Највисокиот вид учење е генеративното учење
кое настанува во состојба кога организацијата ја креира својата иднина, а нејзините
членови претставуваат активни мислители кои ја определуваат динамиката на
работење на секој процес на целокупниот систем. Во контекст на видовите учења,
Вилијам Исак ја развива теоријата на т.н. тројно учење. Потенцирајќи го дијалогот
како стратегија на организациското учење, укажува на неговото влијание врз
менување на индивидуалните и организациските претпоставки за светот што ги
окружува.
Покрај дијалогот, како стратегија на организациското учење се јавуваат и
стратегиите на: лабораториско учење, антиципативно учење, трансфер на
формалната обука, како и менаџмент на знаења. Развојот на овие стратегии го
овозможува развојот на дисциплините за учење.
Лично мајсторство. Опстанокот и развојот на секој организациски систем е
условен од степенот на организациското учење. Негова основна детерминанта,
како што претходно беше кажано, е индивидуалното учење каде индивидуата го
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развива сопствениот кариерен и професионален развој и го достигнува личното
мајсторство. „Кога личното мајсторство ќе се претвори во дисциплина, активноста
која ја интегрираме во нашите животи, ги отелотворува двете движења (правци)
кои лежат во неговата длабочина. Прво е постојаното размислување за она што ни
е важно. Често се посветува премногу време излегувајќи на крај со проблемите кои
ги следат луѓето на нивниот пат, што предизвикува да заборават зошто, воопшто,
се наоѓаат на тој пат.
Тоа резултира од фактот што луѓето често имаат нејасна и непрецизна
претставаза тоа што им е важно. Вториот сегмент или движење е учењето кое
овозможува поедноставно да се согледа реалноста. Доколку личноста знае каде се
наоѓа и каде сака да стигне, веќе се создадени услови за индивидуален и
организациски развој. Во моментот кога ќе ја воочи својата сегашност и
посакуваната иднина, настанува процесот на „креативна тензија“. Суштината на
личното мајсторство се состои во тоа како да се создаде креативната тензија во
својот живот и како постојано да се одржува.
Учењето кое произлегува и го развива личното мајсторство, не претставува
процес на усвојување нови информации. Тоа овозможува проширување на
сопствените способности кои овозможуваат достигнување на резултатите и
успесите во својот личен и професионален живот. Ваквите личности имаат точно
определени цели и визии. За нив визијата не претставува оптоварување или нејасна
слика на сопствениот успех. Тоа се личности кои визијата ја доживуваат како
предизвик. „Луѓето со висок степен на лично мајсторство постојано учат. Тие
никогаш не ҆стигнуваат҆. Понекогаш јазикот, како во случајот ҆лично мајсторство҆,
создава погрешно чувство за недвосмисленост, црно или бело. Но, личното
мајсторство не е нешто што се поседува. Тоа е процес. Тоа е дисциплина на оние
кои се активно свесни за своето незнаење, својата некомпетентност за областите
во кои можат да се усовршуваат. Тоа се самоуверени личности. Парадоксално? Тоа
е само за оние кои не можат да видат дека наградата лежи во патувањето“.
Личната визија како дисциплина на личното мајсторство. Личната визија
доаѓа од нашата внатрешност. Визијата значи патување на Месечината. Визијата
значи пат околу Светот за осумдесет дена. Визијата значи здрава и чиста Планета.
Визија без чувството за потреба и предизвик претставува само идеја која и не мора
да биде достигната. Ќе се согласиме дека најголемите откритија на човештвото
настанале како последица на нечија визија. Наполен Хил за визијата ќе рече:
„Негувајте ги своите визии и соништа, затоа што се деца на вашата душа, детални
планови на вашите конечни достигнувања“. Многу често личната визија на
поединецот е во спротивност со општествените прилики во кои живее. Затоа,
личната визија претставува предизвик само за луѓето кои имаат капацитет за
градење лично мајсторство.
Ако визијата претставува иднина, а личноста се наоѓа во сегашноста, тогаш
секако дека се создава состојба на креативна тензија. Таа настанува во моментот
кога ќе се сфати дека визијата се разликува од сегашноста. Во одредени моменти
личноста може да се најде во состојба на обесхрабреност и безнадежност. Таквите
чувства не се поврзани со креативната тензија, бидејќи претставуваат делови на
емоционална тензија. Доколку преовлада емоционалната тензија над креативната,
тогаш личноста се враќа на почеток и ја избира сегашноста како доволно добра
алтернатива. Ваквите личности избирајќи го полесниот пат, се откажуваат од
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процесот на лично мајсторство. Личната визија е визија на поединецот и таа е
основа за понатамошно градење заедничка и споделена визија која е основен
предуслов за организациски системи кои се развиваат врз темелите на
организациското учење.
Тимско учење. Тимот е група на луѓе кои имаат одредени специјалности.
Иако поседуваат сопствени знаења кои меѓусебно треба да ги разменуваат и
надградуваат, сепак, успехот од нивното работење произлегува и од нивната
умешност за заедничко функционирање. Успехот на индивидуата не може да
претставува тимски успех. Индивидуалните постигнувања, доколку не се стават во
улога на заедничките цели, се добива состојба каде тимот претставува збир на
индивидуи кои се насочени кон различни правци. Тоа е состојба кога енергијата
бесцелно се троши. Доколку тимот ја надмине оваа фаза на неуспешно работење,
настанува состојба каде поединците имаат ист правец во делувањето. Тоа значи
дека секој од нив има сопствена визија од која не се откажува, додека заедничката
визија претставува надополнување или продолжување на личната. Секој член на
тимот ја зајакнува својата позиција, односно улога, ги збогатува сопствените
можности за успешно работење, со што целокупната јачина на тимот се зголемува.
Доколку секој поединец станува поединечно доминантен, а заедничкото делување
не може да биде усогласено, тимот се наоѓа во состојба на хаотичност каде нема
услови за спроведување на тимско учење.
Успешните тимови можат да се споредат со еден музички оркестар.
Музичарите имаат сопствен талент и заедничка визија, но нивната умешност да
свират заедно во еден такт, е пресудно за нивниот вистински успех. Колку и да
изгледа тешко, правилното формирање и функционирање на тимот е неопходност,
бидејќи претставува единственото место каде се појавува и гради организациското,
односно тимското учење, кое има три димензии:
 Постои потреба за подлабоко размислување за сложените прашања. Овде
тимовите мора да научат како да го насочат потенцијалот на повеќето
умови и да го направат поинтелигентен од еден ум. Лесно е да се рече, но
во организацијата има моќни сили кои имаат тенденција да ја намалат
интелигенцијата на тимот во целина, во споредба со интелигенцијата на
поединците кои се составен дел на тимот. Голем дел од овие сили се под
директна контрола на членовите на тимот;
 Постои потреба за иновативни, координирани акции. Врвните спортски
тимови или големите џез - ансамбли се создаваат спонтано, но
истовремено и со координирани активности. Успешните тимови во
организацијата развиваат ист вид односи, каде секој член на тимот станува
свесен за останатите членови и неговата работа е во функција на меѓусебно
надополнување;
 Постојат улоги во тимот кои произлегуваат или се поврзани со други
тимови. На пример, голем број акции на тимовите на раководење се
изведуваат преку други тимови. На тој начин, тимот кој постојано учи, му
потпомага на другите тимови кои учат по пат на ширење на искуствената
практиката и вештините на тимското учење.
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Тимското учење го овозможува развојот на дијалогот преку креативно
спротивставување на моќните сили кои се обидуваат да ја условат и попречат
неговата појава и развој.

Дијалогот како дисциплина на тимското учење. Дијалогот е процес кој
создава простор неговите учесници да истражуваат и пронаоѓаат решенија за
најчесто тешки теми. Доколку се прифати како метод за работа, неопходно треба
да се одликува со голема грижа, нежност и висок степен на етичност кај секој негов
учесник. Секој поединец, во процесот на дијалог, треба да изгради јасен став за
начинот на кој неопходно треба да се „чува“ од својата сопствена сила (да ја гради
својата самоконтрола), како и од заведувачката сила на самиот процес, при што
неопходно треба да го развива чувството за слобода во тимот каде се остварува овој
вид комуникација. Овој разговор овозможува продлабочени разбирања,
перцепции, нови модели и патеки по кои се доаѓа до единствената вистина, односно
до колективната мисла.
Дијалогот е начин за надминување на неизвесноста и можните проблеми кои
ги носи иднината. Во почетокот неговите учесници немаат (и не треба да имаат)
идентични ставови по однос на одредена проблематика. Ваквиот отворен начин на
комуникација создава стабилни услови, секој член во целост да биде рамноправен
со останатите, што овозможува постепено усогласување на различните мислења и
трансформација на деструктивните конфликти во конструктивни. Користејќи ја
оваа метода како начин на комуникација, тимот доаѓа до „заедничкото значење“ и
„колективен идентитет“ со што се достигнува стадиумот, светот да се гледа со
поинакви очи. Дијалогот е „слободен проток на идеи кои трагаат по заедничка
основа на мислењето“. Во овој процес групата се приближува до големиот
резервоар на заедничкото мислење, кое не може да се достигне индивидуално.
Преку размена на идеи, сугестии, видувања и решенија, секој поединец станува
побогат за толку колку што самиот се внесол во него. При реализација на овој
процес, поединците ги истражуваат проблемите од различни аспекти и врз основа
на тоа ги согледуваат недостатоците на своите размислувања. На тој начин ја
формираат колективната мисла која е подоследна од индивидуалната. Според Џуди
Браун: „Дијалогот е добра конверзација за заднината на нашиот живот. Тој
претставува постојано разменување мисли за работи во животот кои имаат
најголемо значење. Дава можност да се седне под јаболковото дрво и спонтано да
се разговара без агенда и без притисок на времето. Тој е онаков разговор кој е
заборавен од современиот свет“.
Заедничка визија. Заедничката визија е процес кој настанува надвор од
планирањето на активностите во организацискиот процес. Тоа е нешто кое не може
да се стави на хартија во краток временски период. Стратешките планирања се
строго зацртани факти кои треба да се достигнат. Во нив скоро да нема елементи
на креативност кои се неопходни за заедничка визија. Визијата е „духовен“ дел на
стратегијата. Заедничката визија е процес за кој се потребни време, услови, здрава
организациска клима и култура, развиени вештини за водење дијалог и создадено
„седиште“ во кое истата ќе може да се изгради. Личните визии на членовите на
тимот или организацискиот систем како целина, се основа за градење на
заедничката визија. Доколку не постои лична визија, не може да се создаде
заедничка визија. Но, треба да се прави разлика во фактот што таа не може да биде
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наметната. Тоа значи дека личната визија на некој од менаџерите, доколку се
презентира и наметнува на останатите членови, не секогаш треба да прерасне во
заедничка визија. Таа останува само негова лична визија. Доколку истата се
прифати, тоа претставува согласување, но не и посветеност.
Често се поставува прашањето за тоа како од лична се доаѓа до заедничка
визија. Како одговор на ваквото прашање, Сенге вели: „Ако ја поделите
фотографијата на половина, секој дел ќе претставува само дел од сликата. Но, ако
го пресечете холограмот, секој дел ќе претставува недопрена слика. И додека
продолжувате да го делите холограмот, без разлика на колку помали делови тоа го
правите, секој дел и понатаму ќе ја претставува целата слика. Слично на тоа, кога
група на луѓе ја делат визијата на организацијата, секој од нив ја гледа сопствената
слика за организацијата како најдобра. Сите тие се одговорни за целината, а не само
за својот дел“.
Заедничката визија настанува како резултат на индивидуалните визии на
членовите на организацијата кои се во улога на достигнување на заедничка цел. Таа
претставува производ на итеракцијата која се развива меѓу членовите на
организацијата или тимот како составен дел. Таа не смее да биде резултат на
креативните активности на лидерот, бидејќи создава простор за наметнат однос од
негова страна што го попречува процесот на заедништво во нејзиното креирање.
Улогата на лидерот во ваквиот процес е да ја сподели својата визија, што ќе
претставува поттикнување на останатите членови на организацијата да ги споделат
своите лични визии, што ќе претставува основа за процес на градење на заедничка
визија. Достигнувањето на ваквата состојба развива услови во кои доминира
креативната тензија, која е сила што го води тимот, како и целата организација кон
промени кои се двигател за развојот и растењето на истата.
Ментални модели. Менталните модели претставуваат начин на кој го
гледаме светот околу нас. Тие се огледало на нашето размислување, однесување и
делување во средината во која живееме или работиме. Честа појава во нашето
секојдневие е фактот дека нашите најдобри идеи можат да не успеваат во праксата.
Колку и да се обидуваме, најчесто стратегиите за нивно достигнување, не успеваме
да ги трансформираме во акции. Тоа не е резултат на степенот на нашата намера
или волја. Причината тие да не успеат се наоѓа во менталните модели.
Огранизациите кои имаат капацитет за организациско учење, ја воочиле важноста
на оваа проблематика и создаваат услови за успешно учење и управување со
менталните модели.
Градењето на менталните модели е долготраен процес. За да се појасни ова,
треба да се согледаат одредени секојдневни појави. Две личности со различни
модели на размислување различно гледаат една иста работа. Кога би се довеле во
ситуација да извршат опишување на истата работа (објект, појава, состојба и сл.)
тие секогаш тоа го прават на различен начин кој е во согласност со различните
детали што ги гледаат во нештата. Констатирајќи ја ваквата појава, станува јасно
дека градењето на заедништво во формирањето на менталните модели е процес кој
бара многу време, енергија (заедничка и поединечна), напор и услови кои се
најстабилни во седиштето на дијалогот.
Разликите во менталните модели доведуваат до конфликтна состојба која е
производ на нашите размислувања и потребата да вршиме генерализација на
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другите. Тие го диктираат нашето однесување и нашата перцепција за светот во кој
живееме и работиме. Честа појава во која не се развиваат менталните модели, се
голем број состаноци. Секој од нас се довел во ситуација да учествува на
долготраен состанок (три, четири или повеќе часа) каде не се поставило ниту едно
или можеби само неколку прашања по однос на одредена проблематика или
донесена одлука. Тргнувајќи од сопствената размисла да не се „замериме“ со
другите, често луѓето се повлекуваат и воопшто не учествуваат во дискусиите,
доколку организаторот на состанокот го овозможил тоа. Уште еднаш треба да се
констатира дека личноста која е на првата позиција на тимот или организацијата
од особена важност е да биде водач, бидејќи водачите ја имаат таа вештина да
создадат услови за отворена дискусија и слобода, секој член да го искаже својот
став по однос на одредена работа. Создавајќи услови за конструктивно решавање
на проблемите и конфликтите, секој поединец ја развива потребата за отворено
размислување и преиспитување на своите претпоставки за нештата. Таквиот
процес создава услови за истражување на основите врз кои ги градиме нашите
ментални модели.
Системско мислење. Организациските системи кои се наоѓаат во фазата на
„растење“, имаат потреба од учење кое е ориентирано кон иднината. Ваквото учење
се темели врз насочување на вниманието во правец на предвидување на иднината
врз основа на сегашноста. Она што претставува хендикеп на модерниот свет и
размислувањето во истиот, е фрагментираниот однос кон анализа и гледање на
работите. Системското мислење овозможува глобалистички пристап во
набљудувањето и доживувањето на светот, односно организацијата како негов
составен дел. „Со примена на овој тип мислење, пасивноста преминува во
активност, реактивноста оди кон проактивност, конкурентноста се
ретрансформира во соработка, а комплексноста ја создава едноставноста“.
Настанува процес на ново системско мислење кое го развива чувството за
припадност кон целината. Се создава интеграција на разумот и интуицијата. Луѓето
со развиено лично мајсторство ваквата интеграција ја прават природно и спонтано.
Системското мислење не може да се достигне без правилно формирани
ментални модели. Организациските системи во кои менаџерите се убедени дека
нивните размислувања и ставови претставуваат вистина, а не претпоставки,
никогаш нема да создадат услови за градење ментални модели кои се составен дел
од организациското учење и кои ја водат организацијата кон успехот. Според
Сенге: „Системското мислење е подеднакво важно за ефективна работа со
менталните модели. Современите истражувања покажуваат дека поголем дел од
нашите ментални модели се системски погрешни. Во нив недостасува критичкиот
однос на фидбек, тие погрешно ги проценуваат прекините и често се фокусираат
на варијабли кои се видливи, без висок степен на урамнотеженост... Разбирањето
на овие грешки може да им помогне на луѓето да воочат каде доминантните
ментални модели ќе бидат најслаби и каде ќе биде потребно нешто повеќе
од ҆изнесување на површината҆ на менаџерските ментални модели, со цел да се дојде
до ефективни одлуки“.
Многу визии никогаш не успеваат да ја достигнат фазата на нивно
проширување и трансформација во заедничка визија. Тоа е резултат на средината
во која не е развиено системското мислење. Визијата претставува слика на она што
сакаме да го достигнеме и „станува жива сила кога луѓето навистина ќе поверуваат
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дека можат да ја изменат својата иднина“. Менаџерите кои имаат вграден став дека
не можат да ја изменат иднината, никогаш нема да бидат добри лидери. Тие немаат
чувство и потреба за градење на системско мислење. Креативната тензија ја
доживуваат како товар кој не сакаат и не умеат да го носат, а акциите кои се
потребни за да се достигне истата ги гледаат како проблеми кои го нарушуваат
нивниот мирен и стабилен живот во организацијата.
Тимското, а како резултат на тоа и организациското учење, е ограничено
доколку не постои системското мислење. Доколку личноста како поединец има
системски пристап кон анализа и воочување на одреден проблем, средината ќе го
отфрли неговото гледиште како резултат на отпорот кој се јавува кај нејзините
членови. Затоа пак, тимот кој го применува дијалогот, го развива системското
мислење кое се темели врз правилно формирани ментални модели и гради
заедничка визија, е безбедно место кое овозможува јазикот на поединецот да стане
јазик на тимот. Според Дејвид Бом: „Јазикот има колективен карактер. Учењето на
новиот јазик, по дефиниција значи учење како со помош на јазикот се разменуваат
мислењата. Не постои поефикасен начин од употребата на истиот, а до тоа доаѓа
кога тимот ќе започне да го учи јазикот на системското мислење“.

8. СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО
ФУНКЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕТО НА ЛЕКАРИТЕ

8.1 Начини и форми
Претставување на постоечкиот модел на лиценцирање во РМ
Лиценцирањето во нашата држава е регулирано со посебни законски
правилници (во прилози) кои се однесуваат на начинот на издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа.
Лиценцата за работа ја издава Лекарската комора на РМ врз основа на
писмено барање поднесено од докторот на медицина. Покрај барањето, докторот
треба да достави и основна лиценца, како и доказ за специјализација или
субспецијализација доколку ги има. Лиценцата за работа се издава најдоцна во рок
од 30 дена од денот на поднесување на барањето и тоа лиценцата се впишува во
Регистарот на издадени лиценци.
Обновувањето на лиценцата за работа се врши пред истекот на важноста на
постоечката лиценца за работа. Докторот е должен да поднесе барање до Комората
за продолжување на лиценцата 6 месеци пред истекот на важноста на лиценцата за
работа. Докторот, покрај барањето, треба да достави и доказ дека во периодот на
важноста на лиценцата се стекнал со потребните бодови од стручното
усовршување како и потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на
лиценцата за работа, работел во соодветната дејност. Врз основа на доставената
документација, откако ќе увиди дека се исполнети условите, Комората е должна да
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ја обнови лиценцата за работа на лекарот. Доколку лекарот не поднесе барање за
продолжување на лиценцата за работа и по истекот на периодот на важноста на
лиценцата, Комората писмено ќе го опомене дека треба да ја обнови лиценцата за
работа како би можел да продолжи со работа во соодветната дејност.Ако и во
наредните 6 месеци по писмената опомена лекарот не поднесе писмено барање и
потребните докази за продолжување на лиценцата за работа, Комората времено му
ја одзема лиценцата за работа.Лекарот кој има навршено 55 години, доколку не
планира да се занимава со соодветната дејност и по рокот за пензионирање, нема
потреба да поднесува барање за продолжување на лиценцата за работа. Доколку
пак, не планира да се пензионира, тогаш важат истите горенаведени услови.
Како што се регулирани издавањето, обновувањето и продолжувањето на
лиценцата, така имаме и посебен акт посветен и на начинот на одземање на
лиценцата за работа.Комората го задржува правото за времено или трајно одземање
на лиценцата за работа на лекарите во случај на одредени несакани случаи. Во
случај на одземена лиценца за работа, се известуваат Министерството за здравство,
фондот за здравствено осигурување, како и установата во која е вработен лекарот
на кој му е одземена лиценцата.
Како што е погоре наведено, лекарот, покрај барањето и останатите докази,
должен е и да достави одреден број бодови собрани од различни облици на стручно
усовршување. Стручното усовршување е континуирана постапка со која лекарите
исполнуваат еден од доказите за продолжување на лиценцата за работа. Со
стручното усовршување лекарите го унапредуваат сопственото знаење и вештини
за дијагностика и лекување. Стручното усовршување треба да ги вклучува сите
лекари од јавните или приватните здравствени установи на сите нивоа. Стручното
усовршување на лекарите се одвива по слободен избор од повеќе облици, кои носат
засебен број на бодови. Секој еден лекар треба да го има потребниот број бодови,
како би можел да го исполни условот за продолжување на лиценцата за работа.
Облиците на стручното усовршување на докторот на медицина се: учество
во работата на конгреси, симпозиуми и други форми на стручни состаноци, курсеви
за континуирана едукација, студиски претстои, објавени трудови во стручни и
научни списанија и публикации, стекнување стручни и научни звања, пријава за
нуспојави на лекови и активност на ментор и едукатор, континуирана медицинска
едукација во WEB - форма претходно акредитирана.
Одделни стручни активности употребени во овој правилник го имаат
следното значење:
1. Конференција претставува состанок со активно учество, осмислен за
дискусија, утврдување факти, решавање проблем и/или консултација. И покрај
фактот што не се временски ограничени, конференциите најчесто траат кратко и се
со конкретни цели.
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2. Состанок ги вклучува сите состаноци што се одржуваат на комерцијални
места, во присуство на повеќе од 15 лица. Тоа вклучува конвенции, конгреси,
конференции, семинари, работилници, симпозиуми и слични собири, кои
зближуваат луѓе со заедничка цел - размена на информации.
3. Работилница претставува краток интензивен курс или собир, односно
тренинг - сесија што може да трае и до неколку дена. Наменет е за мала група
посетители, а има за цел решавање на некој проблем низ практична обука и/или
демонстрација на методи за практична примена на вештини и доктрини.
Бара активно учество на учесниците.
4. Конгрес претставува редовен состанок со претставници од неколку
стотици или илјадници поединци кои припаѓаат на одредена професија, култура,
религија или друга група. Конгресот често се организира за дискусија на одредена
тема. Придонес на презентациите и дискусиите даваат само членовите, а може и
спонзорот. Фреквенција на одржување: обично конгресот се планира однапред, а
може да се одржува еднаш годишно или повеќе пати во годината.Конгресот
честопати трае неколку дена и има неколку истовремени сесии.
5. Форум- состанок или дел од состанок што се одржува за отворена
расправа од страна на познати учесници на теми од јавен интерес.
6. Семинар претставува состанок или серија состаноци на специјалисти кои
имаат различни вештини, но имаат заеднички интерес и се собрани заедно за обука
или учебни цели. Се одвива во мали групи каде од учесниците се бара активно
учество. Работната програма на семинарот има за цел да ги подобри вештините на
учесниците.
7. Симпозиум претставува состанок или конференција на експерти од
одредено поле кои истовремено претставуваат предавачи и слушатели на
состанокот. На состанокот се презентираат трудови од одредена тема и истите се
дискутираат со цел давање препораки за проблемите што се дискутираат. Може да
трае еден или повеќе дена.
Во период од седум години, докторот на медицина треба да се стекне со 140
бодови преку различни облици на стручно усовршување утврдени со овој
правилник. Докторот секои седум години треба да помине низ различни облици на
проверка на стручно усовршување заради обновување на лиценцата за работа.
Стручноста на докторот во период од седум години се спроведува со вреднување
на стручното усовршување по пат на бодување. За да се обезбеди континуитет на
стручното усовршување во текот на важноста на лиценцата за работа, докторот
секоја година обезбедува најмалку 20 бодови.
Вреднувањето на бодовите за секој облик на стручното усовршување на
докторот на медицина, се одредува според видот на стручно усовршување, на
следниот начин:
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1. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ
1.1.КОНГРЕСИ

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ

-конгрес во земјата

активно учество
пасивно учество

до 15 бодови
до 10 бодови

-меѓународен конгрес

активно учество
пасивно учество

до 20 бодови
до 10 бодови

Пасивното учество на конгресот се документира со потврда за присуство, а
активното со потврда за присуство и објавениот апстракт на трудот.
2. УЧЕСТВО НА КУРСЕВИ
2.1.КУРСЕВИ ПРИЗНАТИ ОД
КОМОРАТА
-курс од прва категорија

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
предавач
слушател

до 20 бодови
до 15 бодови

-останати курсеви

предавач
слушател

до 15 бодови
до 10 бодови

Курсеви од прва категорија се оние во кои е вклучен печатен материјал со
содржината на курсот и опфаќа проверка на знаењето по завршувањето на курсот.
Бројот на бодови за останатите курсеви ги одредува Комисијата за стручни
прашања. По завршувањето на курсот се добива потврда на која е означена
вредноста на курсот во бодови и која служи како документ за признавање на
континуираната едукација.
2.2.МЕЃУНАРОДНИ
КУРСЕВИ
-курс од прва категорија

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
предавач
слушател

до 30 бодови
до 20 бодови

-останати курсеви

предавач
слушател

до 20 бодови
до 15 бодови

Бројот на бодови за останатите курсеви ги одредува Комисијата за стручни
прашања.
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3. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ (во траење од најмалку една недела):
3.1.МЕЃУНАРОДНИ КУРСЕВИ

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ

-студиски престои во земјата со ментор

10 бодови неделно

-студиски престои во странство

15 бодови неделно

-посети од отворен тип на клиники

1,5 бодови

Студискиот престој се документира со потврда на управникот на клиниката
и менторот. Клиниките кои спроведуваат стручно усовршување од категоријата
посета од отворен тип на клиниката, треба за тоа да ја известат Комисијата за
стручни прашања, која истото ќе го објави во Билтенот на комората.
4. СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ
ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
-стручни состаноци на одделение на болница,
во здравствени домови и други здравствени
установи

предавач 2 бода
слушател 1 бод

-стручни состаноци на одделение на болница,
во здравствените домови и другите
здравствени установи со повикани предавачи
од клиниките

предавач 4 бода
слушател 3 бода

-стручни состаноци на клиничка болница,
институти, специјална болница и завод

предавач 4 бода
слушател 3 бода

-стручен состанок на Министерство за
здравство, Медицински факултет и МАНУ

предавач 4 бода
слушател 3 бода

-стручни состаноци на здруженијата на МЛД

предавач 6 бода
слушател 4 бода

-стручни состаноци на стручно здружение

предавач 6 бода
слушател 4 бода

-годишен состанок на Стручното здружение

предавач 8бода
слушател 4бода

-годишен состанок на Стручното здружение во
странство

предавач 15 бода
слушател 10 бода

-симпозиуми во земјата

предавач до 10 бода
слушател до 6 бода
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-симпозиум во земјата со меѓународно учество

предавач до 12 бода
слушател до 8 бода

-симпозиум во странство

предавач до 15 бода
слушател до 10 бода

-стручни предавања на јавно-здравствени
трибини

предавач 2 бода

Присутноста на стручните состаноци се документира со потпис на шефот
на одделот, односно одговорното лице или управникот на клиниката,
претседателот на Комисијата за стручни прашања на Комората, претседателот на
стручното здружение или претседателот на МЛД и со печатот на органот,
секцијата, здружението или здравствените установи на посебен образец.
За одржување стручни состаноци во други здравствени установи потребно
е да се извести Комисијата за стручни прашања на Комората.
По основ на учество на стручни состаноци докторот на медицина како
предавач може да добие најмногу 42 бода за време на важноста на лиценцата за
работа.
5. ПУБЛИКАЦИИ
5.1. НАУЧЕН И СТРУЧЕН ТРУД
-објавен во списание кој се цитира со
“current content” или “science citation index”

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
ПРВ
ОСТАНАТИ
АВТОР
АВТОРИ
15 бода
вкупно 15 бода

-објавен во списание кој се цитира
“index medicus” или “excerpta medica”

10 бода

вкупно 10 бода

-објавен во неиндексирани списанија

8 бода

вкупно 8 бода

-објавен во стручно рецензирано списание

6 бода

вкупно 6 бода

-стручно списание со независни рецензенти

6 бода

вкупно 4 бода
вкупно 6 бода

-коавтори во апстракти или постери на
конгрес или слично, на кој не биле присутни
-книги

до 40 бода

-уредник на книгата

до 30 бода

-поглавје во книгата

вкупно до 20 бода;
прв автор 10 бода;
останати коавтори
10 бода

-уредник на списание

10 бода годишно

Во секој поединечен случај, Комисијата за стручни прашања го определува
бројот на бодовите од книгата, т.е. уредништвото на книгата.
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Вкупниот број на бодови се дели на сите коавтори подеднакво (не сметајки
го првиот) без оглед на нивниот редослед и број.
6. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ
Бодовите по основ на специјализација и субспецијализација се добиваат
(согласно програма) секоја година по 15 бода, а 20 бода се добиваат во годината во
која се полага испитот.
7. ЗВАЊЕ
Бодови по основ на примариус - 20 бода, а се добиваат само еднаш во
годината во која се добива звањето примариус.
8. НАУЧНИ СТЕПЕНИ
Бодовите по основ на магистерски (мастер) студии се добиваат секоја
година од редовните студии (две години) по 10 бода, а 15 бода се добиваат во
годината во која се одбранува магистерскиот (мастер) труд.
Бодовите по основ на докторски студии се добиваат секоја година од
редовните студии (три години) по 15 бода, а 20 бода се добиваат во годината во
која се одбранува докторатот.
9.ПРИЈАВА НА НУСПОЈАВА НА ЛЕКОВИ
-пријава на нуспојава на лекови

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
0,5 бода

Бодовите врз основа на пријава на нуспојави на лекови се потврдува со
потврда од Центарот за нуспојави кој се доставува на Органот за стручно
усовршување на Комората еднаш годишно.
10.МЕНТОР И ЕДУКАТОР
ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
15 бода по кандидат
Бодовите се добиваат во годината кога лекарот врши функција на ментор и
едукатор.Годишно може да се добијат бода, вкупно 30 по двата основа.
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11. КУРСЕВИ НА КОНТИНУРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА НА WEB
СТРАНИЦА НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА ПРЕТХОДНО
АКРЕДИТИРАНИ ОД КОМОРАТА
ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
2 бода
Бодовите врз основа на курсеви на WEB страница на стручни здруженија
се потврдува со потврда од стручното здружение што го подготвува курсот, по
претходна акредитација од Комората.
8.2 Досегашни искуства од лиценцирањето
Во претходната потточка е претставен постоечкиот модел за лиценцирање
на лекарите, начините, формите и бодувањето, како и законската регулатива.Сепак
ние ќе се задржиме на оној дел од континуираната медицинска едукација (КМЕ).
Како вработен во здравствена установа повеќе од 10 години, но и на
приватен план опкружен со лекари, дојдов до видување дека сепак нешто фали во
таа континуирана медицинска едукација, а тоа се тие „меки“ социјализирачки
вештини кои воопшто не се застапени во ниедна форма при КМЕ. Тоа само се
потврди по прегледот на календарот на акредитирани активности на веб - страната
на Лекарската комора на РМ. Впрочем, може да се види дека во претходните 5
години немало ниедна активност која би опфатила усовршување на лекарите од
аспект на „меките“ социоемоционални вештини (во прилог е календар на КМЕ од
2014 до денешен ден). Па оттука и идејата за оваа докторска дисертација со која би
се дизајнирал тој модел каде би се вметнале како одредена форма во КМЕ и тие
„меки“ социјализирачки вештини, покрај акредитираните форми на едукација за
стручните вештини на лекарите кои секако треба да ги поседуваат (Слика 1).
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Лиценцирање
Стручни
компетенции
Конгреси
Звања и научни
степени

Меки
(социјализирачки)
компетенции

Курсеви

Предавања

Менторство
Студиски
престои
Стручни
состаноци
Публикации

Пријава на
нуспојава на
лекови

Обуки
Работилници

Континуирана медицинска
едукација

Слика 8.1. Пример на модел за континуирана професионална едукација на лекарите
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Глава II: МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП КОН ИСТРАЖУВАЊЕТО
9. МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

9.1 Предмет, проблем, појава и цел на истражувањето
Предмет на истражувањето
Утврдување на потребата и значењето на социјализирачките вештини во
професионалното оспособување на лекарите, во однос на унапредувањето на
здравствените услуги преку подобрени меѓучовечки односи во здравствените
установи и зголемување на задоволството на пациентите.
Проблем на истражувањето
Основен проблем на кој се базира ова истражување е недоволно изградената
свест кај лекарите за потребата од таканаречените „меки“ или социјализирачки
вештини во подобрувањето на здравствените услуги и зголемувањето на
задоволството на пациентите.
Појава на истражувањето
Како појава или област на истражување во оваа докторска дисертација ќе
биде менаџирањето со човечките ресурси или интелектуалниот капитал во
здравствените установи.

9.2 Цел на истражувањето
Oсновната цел на ова истражување произлегува од потребата да се
дизајнира модел за професионално усовршување на лекарите во однос на
социјализирачките („меки“) вештини, со цел подобрување на комуникацијата во
здравствените установи, како и подобрување на квалитетот на здравствените
услуги.

9.3 Хипотетска рамка
Генерална хипотеза
Ако се дизајнира модел за професионално усовршување на лекарите во
однос на социјализирачките вештини, под претпоставка дека тие ќе се оспособат
во однос на нивните социјализирачки вештини и ако ги поседуваат потребните
стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот на здравствената услуга.
Посебна хипотеза 1
Ако лекарите ги поседуваат потребните комуникациски вештини, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на пациентите.
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Посебна хипотеза 2
Ако лекарите ги поседуваат потребните лидерски вештини, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на останатиот
персонал.
Посебна хипотеза 3
Ако лекарите поседуваат висок степен на емоционална интелигенција, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги.
Посебна хипотеза 4
Ако лекарите поседуваат способност за водење и работа во тим, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на самите тимови.
Посебна хипотеза 5
Ако лекарите поседуваат изградена свест и подготвеност за професионално
усовршување, под претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини,
тогаш ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги.

9.4 Методи и техники на истражување
За докажување на хипотезите поставени во оваа докторска дисертација, ќе
се користат различни методи и техники за да се задоволат основните методолошки
барања - објективност, сигурност, воопштеност и систематичност.
За истражувањето во теорискиот дел ќе бидат користени стандардни методи
на секундарни извори на истражување, а со кои ќе бидат собрани научно - теориски
сознанија и информации за досегашниот развој во овие области.
Најчестокористени извори на податоци ќе бидат електронски бази на податоци,
списанија, научна и стручна, домашна и странска публикација и разни документи
објавени на Интернет.
Во емпирискиот дел, со помош на анкетирање преку анкетен прашалник ќе
биде испитувана моменталната состојба, запознаеноста со темата која се
изработува во оваа докторска дисертација и секако подготвеноста за усовршување,
како и промени во истата.
Во текот на истражувањето ќе бидат користени следните методи: метод на
анализа, апстракција, дедукција, конкретизација, индуктивно-дедуктивен метод и
генерализација.

9.5. Опис на примерок и инструмент на истражувањето
За остварување на поставените цели и задачи на истражувањето што ќе биде
спроведено за потребите на докторската дисертација, покрај теоретскиот дел ќе
биде користен и анкетен прашалник со кој ќе биде утврдена моменталната
ситуација околу нивото на застапеност на тие („меки“) социјализирачки вештини
кај лекарите. Анкетниот прашалник ќе биде во поголем број примероци и притоа
ќе бидат опфатени лекари од општа, како и специјалистичка пракса вработени во
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повеќе државни и приватни здравствени установи. Испитаниците ќе бидат
разгледувани во однос на повеќе аспекти (пол, возраст, работен стаж и секако
степен на образование).
Инструментот се состои од 35 прашања кои произлегуваат од самата тема
која е зададена и се истражува во оваа докторска дисертација, детаљно следејќи ги
препораките од теоретскиот дел и последните најнови истражувања во делот на
менаџментот на човечки ресурси. Со овој анкетен инструмент треба да се согледа
моменталната состојба околу ова прашање кај нашите лекари, т.е. во нашиот
здравствен систем.

9.6. Очекувани резултати
Врз основа на добиените резултати од теоретското и емпириското
истражување спроведено во оваа докторска дисертација, се очекува да се понуди
еден модел за професионално усовршување на социјализирачките („меки“)
вештини, под претпоставка дека веќе ги поседуваат потребните стручни вештини
што ќе доведе до подобрување на квалитетот на здравствените услуги, како и
задоволството на пациентите.
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Глава
III:
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10. КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД
ИСТРАЖУВАЊЕТО

10.1 Анализа на структурата на испитаници
Од 232 испитаници, 83 се доктори по општа медицина, а 149 се
специјалисти. Во однос на полот, 117 се од машки пол, додека 115 од женски.
Според старосната група поделени се во 3 групи, од кои, 38 се до 35 години, 108 од
35 до 50 години и 86 над 50 години.
Во однос на работниот стаж, 69 од испитаниците се со работен стаж до 10
години, 60 се со работен стаж од 10 до 20 години, 36 со работен стаж од 20 до 30
години и 68 со работен стаж над 30 години.

10.2 Анализа на анкетниот прашалник
Прашање
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
100
144
88
68
144
112
168
172
160
152
140
160
192
168
136
172
116
180
184
180
140
172
172
196
148

2
96
56
84
96
84
88
32
28
64
48
88
28
40
60
56
52
72
52
48
52
92
56
60
36
44

3
28
32
12
36
4
28
32
32
4
32
4
36
0
4
40
4
44
0
0
0
0
4
0
0
40
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4 Вкупно Просек
8
232 1.7586
0
232 1.5172
48
232 2.0862
32
232 2.1379
0
232 1.3966
4
232 1.6724
0
232 1.4138
0
232 1.3966
4
232 1.3621
0
232 1.4828
0
232 1.4138
8
232 1.5345
0
232 1.1724
0
232 1.2931
0
232 1.5862
4
232 1.3103
0
232 1.6897
0
232 1.2241
0
232 1.2069
0
232 1.2241
0
232 1.3966
0
232 1.2759
0
232 1.2586
0
232 1.1552
232 1.5345

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

60
12
64
68
64
144
24
96
124
120

128
184
124
116
156
48
92
112
92
108

44
4
44
48
12
40
100
24
16
4

0
32

16
0
0

232
232
232
232
232
232
232
232
232
232

1.931
2.2414
1.9138
1.9138
1.7759
1.5517
2.4655
1.6897
1.5345
1.5

На прашањето: „Покрај основните стручни вештини (hard skills) во
медицината, дали како лекар сте запознати со таканаречените (soft skills)
социјализирачки ҆меки҆ вештини?“, од 232 испитаници, 43% одговориле со „Да“,
41% со „Делумно“, 12% со „Не знам“ и 4% со „Не“, што укажува на фактот дека
поголемиот број на лекарите се запознаени со социјализирачките „меки“ вештини.

Покрај основните стручни вештини (hard skills) во
медицината, дали како лекар сте запознати со
таканаречените (soft skills) социјализирачки меки
вештини?

12% 4%

43%
41%

1
2
3
4
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На прашањето: „Дали сметате дека лекарите треба да ги поседуваат
социјализирачките ҆меки҆
вештини (soft skills)?“, од 232 испитаници, 62%
одговориле со „Да“, 24% со „Делумно“ и 14% со „Не знам“, додека ниеден од
испитаниците не одговорил со „Не“, што укажува дека лекарите сметаат дека треба
да ги поседуваат овие вештини.

Дали сметате дека лекарите треба да ги поседуваат
социјализирачките меки вештини (soft skills)?

14% 0%
1

24%
62%

2
3
4

На прашањето: „Дали сметате дека менаџментот на човечки ресурси е
застапен во вашата установа?“, од 232 испитаници, 38% одговориле со „Да“, 36%
со „Делумно“, 5% со „Не знам“ и 21% со „Не“.

Дали сметате дека Менаџментот на човечки ресурси е
застапен во вашата установа?
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На прашањето: „Колку сметате дека моделот за стратегиско управување со
човечките ресурси е добар во вашата установа?“, 29% одговориле дека моделот е
добар, 41% сметаат дека моделот е делумно добар, 16% одговориле дека не знаат и
14% сметаат дека моделот не е добар.

Колку сметате дека моделот за стратегиско управување
со човечките ресурси е добар во вашата установа?
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На пршањето: „Дали со подобрување на комуникациските вештини, сметате
дека ќе се подобри и квалитетот на здравствените услуги и задоволството на
пациентите?“, 62% од испитаниците сметаат дека ќе се подобри квалитетот на
здравствените услуги, 36% сметаат дека делумно ќе се подобри, 2% одговориле
дека не знаат и ниеден од испитаниците не одговорил со „Не“.

Дали со подобрување на комуникациските вештини,
сметате дека ќе се подобри и квалитетот на
здравствените услуги и задоволството на пациентите?
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На прашањето: „Дали сметате дека како лекар треба да го користите
асертивниот пристап на комуницирање?“, поголемиот број, односно 48%
одговориле со „Да“, 38% со „Делумно“, 12% со „Не знам“ и само 2% со „Не“.

Дали сметате дека како лекар треба да го користите
асертивниот пристап на комуницирање ?
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На прашањето: „Дали сметате дека еден лекар треба да поседува
презентациски вештини?“, поголемиот број од испитаниците, односно 72%,
одговориле со „Да“, 14% со „Делумно“ и 14% со „Не знам“, додека никој од
испитаниците не одговорил со „Не“.

Дали сметате дека еден лекар треба да поседува
презентациски вештини?
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На прашањето: „Дали сметате дека еден лекар треба да поседува вештини
за водење состанок?“, поголемиот број од испитаниците, односно 74%, одговориле
со „Да“, 12% со „Делумно“ и 14% со „Не знам“, додека никој од испитаниците не
одговорил со „Не“.

Дали сметате дека еден лекар треба да поседува вештини
за водење на состанок?
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На прашањето: „Дали сметате дека со подобрување на писмената
(пишувана), како и електронска комуникација (информациско - комуникациски
техники) доаѓа до подобрување на здравствените услуги?“, поголемиот број од
испитаниците, односно 69%, одговориле со „Да“, 27% со „Делумно“, 2% со „Не
знам“ и 2% со „Не“.

Дали сметате дека со подобрување на писмената
(пишувана), како и електронска комуникација
(информациско комуникациски техники) доаѓа до
подобрување на здравствените услуги?
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На прашањето: „Дали сметате дека еден лекар треба да поседува
истражувачки вештини?“, поголемиот број од испитаниците, односно 65%,
одговориле со „Да“, 21% со „Делумно“ и 14% со „Не знам“, додека никој од
испитаниците не одговорил со „Не“.

Дали сметате дека еден лекар треба да поседува
истражувачки вештини?
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На прашањето: „Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат лидерски
вештини?“, поголемиот број од испитаниците, односно 60%, одговориле со „Да“,
38% со „Делумно“ и 2% со „Не знам“, додека никој од испитаниците не одговорил
со „Не“.

Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат
лидерски вештини?
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На прашањето: „Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат
способност за убедување, како и способност за влијание?“, поголемиот број од
испитаниците, односно 69%, одговориле со „Да“, 12% со „Делумно“, 16% со „Не
знам“, и 3% со „Не“.

Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат
способност за убедување како и способност за влијание?
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На прашањето: „Дали сметате дека интегритетот како личност, како и
давањето личен пример е особина која треба да ја поседуваат лекарите?“, 83% од
испитаницте сметаат дека тоа се особини кои лекарите треба да ги поседуваат и
17% сметаат дека лекарите делумно треба да ги поседуваат овие особини.

Дали сметате дека интегритетот како личност, како и
давањето личен пример е особина која треба да ја
поседуваат лекарите?
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На прашањето: „Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат
креативност, иновативност, како и способност за воведување промени?“,
поголемиот број од испитаниците, односно 72%, одговориле со „Да“, 26% со
„Делумно“ и 2% со „Не знам“, додека никој од испитаниците не одговорил со „Не“.
Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат
креативност, иновативност, како и способност за
воведување на промени?
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На прашањето: „Дали сметате дека емоционалната интелигенција во склоп
на социјализирачките м
҆ еки҆ вештини (soft skills), е вештина која треба да ја
поседуваат лекарите како би се подобриле здравственате услуги како и
задоволството на пациентите?“, поголемиот број од испитаниците, односно 59%,
одговориле со „Да“, 24% со „Делумно“ и 17% со „Не знам“, додека никој од
испитаниците не одговорил со „Не“.

Дали сметате дека емоционалната интелигенција во
склоп на социјализирачките меки вештини (soft skills), е
вештина која треба да ја поседуваат лекарите како би се
подобриле здравственате услуги како и задоволството на
пациентите?
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На прашањето: „Покрај самодовербата, колку сметате дека е потребно
лекарите да поседуваат и способност за контролирање на сопствените емоции како
склоп од таа емоционална интелигенција?“, поголемиот број од испитаниците,
односно 74%, одговориле со „Да, многу е потребно“, 22% со „Делумно е потребно“,
2% со „Не знам“ и 2% со „Не, воопшто не е потребно“.

Покрај самодовербата, колку сметате дека е потребно
лекарите да поседуваат и способност за контролирање на
сопствените емоции како склоп од таа емоционална
интелигенција?
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На прашањето: „Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
способност за невербална комуникација?“, поголемиот број од испитаниците,
односно 50%, одговориле со „Да“, 31% со „Делумно“ и 19% со „Не знам“, додека
никој од испитаниците не одговорил со „Не“.

Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
способност за невербална комуникација?
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На прашањето: „Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
способност за снаоѓање во непознати и проблематични ситуации?“, поголемиот
број од испитаниците, односно 78%, одговориле со „Да“, 22% со „Делумно“,
додека никој од испитаниците не одговорил со „Не знам“ и „Не“.

Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
способност за снаоѓање во непознати и проблематични
ситуации?
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На прашањето: „Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
способност за градење меѓучовечки односи?“, поголемиот број од испитаниците,
односно 79%, одговориле со „Да“, 21% со „Делумно“, додека никој од
испитаниците не одговорил со „Не знам“ и „Не“.

Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
способност за градење на меѓучовечки односи?
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На прашањето: „Дали е потребно лекарите да поседуваат способност за
водење и работа во тим?“, поголемиот број од испитаниците, односно 78%,
одговориле со „Да“, 22% со „Делумно“, додека никој од испитаниците не
одговорил со „Не знам“ и „Не“.

Дали е потребно лекарите да поседуваат способност за
водење и работа во тим?
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На прашањето: „Колку е потребно лекарите да поседуваат способност за
прифаќање на туѓо мислење?“, поголемиот број од испитаниците, односно 60%,
одговориле со „Да, многу е потребно“, 40% со „Делумно е потребно“, додека никој
од испитаниците не одговорил со „Не знам“ и „Не, воопшто не е потребно“.

Колку е потребно лекарите да поседуваат способност за
прифаќање на туѓо мислење?
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На прашањето: „Дали се согласувате дека лекарите треба да поседуваат
способност за менаџирање конфликти?“, поголемиот број од испитаниците,
односно 74%, одговориле со „Да“, 24% со „Делумно“ и 2% со „Не знам“, додека
никој од испитаниците не одговорил со „Не“.

Дали се согласувате дека лекарите треба да поседуваат
способност за менаџирање на конфликти?
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На прашањето: „Дали способноста за решавање проблеми како и
донесување одлуки е вештина која е потребно да ја поседуваат лекарите?“,
поголемиот број од испитаниците, односно 74%, одговориле со „Да, многу е
потребно“, 26% со „Делумно е потребно“, додека никој од испитаниците не
одговорил со „Не знам“ и „Не, воопшто не е потребно“.

Дали способноста за решавање на проблеми како и
донесување на одлуки е вештина која е потребно да ја
поседуваат лекарите?
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„Колку и дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат подготвеност
за професионално усовршување?“, поголемиот број од испитаниците, односно
84%, одговориле со „Да, многу е потребно“, 16% со „Делумно е потребно“, додека
никој од испитаниците не одговорил со „Не знам“ и „Не, воопшто не е потребно“.

Колку и дали сметате дека е потребно лекарите да
поседуваат подготвеност за професионално
усовршување?
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На прашањето: „Како лекар, на кој начин најчесто се усовршувате?“,
поголемиот број, односно 64% одоговориле дека најчесто се усовршуваат преку
формалното образование, 19% се усовршуваат преку неформално образование и
само 17% се усовршуваат преку информално, односно самообразование.

Како лекар, на кој начин најчесто се усовршувате?
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На прашањето: „Колку често ги посетувате бодираните предавања
организирани од страна на Лекарската комора во склоп на вашето формално
усовршување?“, 26% од испитаниците одговориле со „Многу често“, 55% со
„Повремено“, 19% со „Ретко“ и никој не одговорил со „Многу ретко“.

Колку често ги посетувате бодираните предавањата
организирани од страна на Лекарската комора во склоп
на вашето формално усовршување?
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На прашањето: „Дали сметате дека бодираните предавања се соодветен
начин за ваше формално усовршување како и продолжување на вашата лиценца?“,
само 5% од испитаниците одговориле со „Да“, 79% со „Делумно“, 2% со „Не знам“
и 14% со „Не“.

Дали сметате дека бодираните предавања се соодветен
начин за ваше формално усовршување како и
продолжување на вашата лиценца?
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На прашањето: „Дали предавањата кои ги посетувате се претежно во вашата
област, или област блиска до вашата?“, 28% одговориле со „Исклучиво од мојата
област“, 53% одговориле со „Области блиски до неа“ и 19% со „Од различни
области“.

Дали предавањата кои ги посетувате се претежно во
вашата област, или област блиска до вашата?
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На прашањето: „Дали сметате дека на годишно ниво има доволно предавања
организирани од вашата област, како не би имало потреба од посета на предавања
од други области, со што би се собрале доволно бодови за продолжување на вашата
лиценца?“, 29% одоговриле со „Има доволно“, 50% одговориле со „Не секогаш има
доволно“ и 21% со „За жал, нема доволно“.

Дали сметате дека на годишно ниво има доволно
предавања организирани од вашата област, како не би
имало потреба од посета на предавања од други области
со што би се собрале доволно бодови за продолжување
на вашата лиценца?
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На прашањето: „Дали сметате дека со посета на овие организирани
бодирани предавања стекнувате нови знаења, се усовршувате како лекар?“, само
28% одговориле со „Да, се усовршувам“, 67% со „Делумно се усовршувам“ и 5%
со „Не, воопшто не се усовршувам“.

Дали сметате дека со посета на овие организирани
бодирани предавања стекнувате нови знаења, се
усовршувате како лекар?
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На прашњето: „Која пред сѐ, е целта на посетата ваша на овие бодирани
предавања организирани од Лекарската комора?“, 62% одговориле со „Формално
усовршување и собирање бодови“, 21% со „Љубопитност и собирање бодови“ и
17% со „Строго поради собирање на бодови“.

Која пред сѐ, е целта на посетата ваша на овие бодирани
предавања организирани од Лекарската комора?
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На прашњето: „Дали досега при посетата на овие предавања, покрај теми од
основните, базични вештини (hard skills), сте сретнале теми од областа на
социјализирачките вештини (soft skills)?“, само 10% одговориле со „Да,
честопати“, 40% одговориле со „Повремено се сретнуваат“, 43% со „Не знам/не се
сеќавам“ и 7% со „Не, никогаш“.

Дали досега при посетата на овие предавања, покрај
теми од основните, базични вештини (hard skills), сте
сретнале теми од областа на социјализирачките вештини
(soft skills)?

7% 10%
1

43%

40%

2
3
4

На прашањето: „Дали сметате дека на овие бодирани предавања треба да
има и теми од областа на социјализирачките вештини, таканаречени soft skills?“,
42% одговориле со „Да, што почесто“, 48% со „Повремено би било добро“, 10% со
„Не знам, не ме засега“ и никој не одговорил со „Не, воопшто нема потреба“.

Дали сметате дека на овие бодирани предавања треба да
има и теми од областа на социјализирачките вештини,
таканаречени soft skills?
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На прашањето: „Под претпоставка дека сте ги посетиле предавањата од
вашата стручна област, дали како лекар повеќе би сакале да посетувате предавања
кои се однесуваат на т.н. ҆меки҆ социјализирачки вештини, отколку предавања кои
не се од вашата област?“, 53% одговориле со „Да“, 40% со „Не знам/сеедно ми е“
и 7% со „Не“.

Под претпоставка дека сте ги посетиле предавањата од
вашата стручна област, дали како лекар повеќе би сакале
да посетувате предавања кои се однесуваат на т.н. ҆меки`
социјализирачки вештини отколку предавања кои не се
од вашата област?
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На прашањето: „Факт е дека бодирани предавања од областа на
социјализирачките ҆меки҆ вештини кај нас скоро и да нема. Дали сметате дека со
воведување на повеќе вакви предавања може да се придонесе за подобро градење
на лекарот како личност и пред сѐ за подобрување на здравствените услуги, како и
задоволството на пациентите?“, 52% одговориле со „Да“, 46% со „Делумно“ и 3%
со „Не знам“, додека никој од испитаниците не одговорил со „Не“.

Факт е дека бодирани предавања од областа на
социјализирачките меки вештини кај нас скоро и да нема.Дали
сметате дека со воведување на повеќе вакви предавања може
да се придонесе за подобро градење на лекарот како личност и
пред сѐ за подобрување на здрав
0%
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1
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52%
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11. КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА И ДОКАЗ НА ХИПОТЕЗИТЕ ОД
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Квалитативната анализа ќе се спроведе најпрво на секоја посебна хипотеза
и преку доказот на Посебните хипотези се изведе и доказот на Главната хипотеза.

Посебна хипотеза 1
Ако лекарите ги поседуваат потребните комуникациски вештини, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на пациентите.
Способноста за ефективно комуницирање со претпоставените, колегите и
персоналот е неопходна, без оглед на видот на установата во која некој е вработен.
Работниците во дигиталната ера мора да знаат како ефективно да пренесуваат и
примаат пораки лично, како и преку телефон, е-пошта и социјални медиуми.
Полето на комуницирањето, а особено на деловното комуницирање е многу
широко и опфаќа повеќе различни форми на комуницирање. Во принцип,
разликуваме две форми на комуникација: вербална комуникација и невербална
комуникација. Вербалната комуникација ги содржи двете форми на комуникација:
говорена комуникација и писмена комуникација. Во електронската ера на
денешницата, еден од главните начини на кои ние самите се брендираме е преку
нашите напишани зборови. Нашите пораки и мислења на социјалните мрежи,
откриваат многу за она што сме ние. Како сме „видени“ од страна на луѓето влијае
врз почитта која тие ќе ја имаат за нас, влијанието кое ние го имаме врз другите и
луѓето кои ќе ги привлекуваме понатаму во нашиот живот. Овие работи играат
важна улога во личните и професионалните врски, вредноста која ја даваме на
професионално ниво и како се чувствуваме за самите себе.
Терминот „асертивна“ се користи за опишување на стил на комуникација
кој е почитуван од другите, но е јасен и цврст во намерата. Асертивноста
понекогаш се меша со агресивноста – непристијно, непријателско, обвинувачко,
заканувачко или саркастично комуницирање, не е асертивно комуницирање.
Асертивното комуницирање значи да застанеш за себе, но тоа да биде направено
на начин со кој не се прекршуваат права на другите, своите права, како и своите
чувства и чувствата на другите. Кога се комуницира асертивно, треба да биде
искрено, но соодветно. Асертивноста често е поврзана со добра самодоверба.
Презентациските вештини исто така се дел од комуникациските вештини и
бидејќи лекарите многу често може да се најдат во улога на презентери, важно е да
ги поседуваат истите. Со цел презентацијата да биде успешна, личноста која
презентира треба да размисли која ќе биде публиката. Од лекарите може да биде
побарано да презентираат на медицински сестри, лекари или фармацевти. Овие
различни групи ќе бидат заинтересирани за различни делови од темата. На пример,
ако клинички фармацевт презентира нов лек, лекарите ќе бидат заинтересирани
најмногу за тоа како да го препишуваат и кои се индикациите за употреба.
Медицинските сестри би сакале да знаат како најбезбедно да го аплицираат.
Фармацевтите би сакале да ги знаат сите овие работи и уште многу други. Па така,
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при подготовка на презентацијата, важно е да се размисли за публиката, поводот и
целта на презентацијата.
Ефективните состаноци се од суштинско значење за осигурување дека
тимот го следи дадениот распоред. Колку е попродуктивен состанокот, толку се
помали шансите тимот да се повлече. Ова е многу важно, бидејќи на состанкот
треба да се разгледаат гледиштата и да се стекне договор за општ курс на
дејствување. Ефективните состаноци имаат конзистентни карактеристики. Тие се
дисциплинирани, активно ги вклучуваат сите членови и резултираат со јасни
заклучоци. Најефективниот начин за тимовите да функционираат во група, е да се
разбере важноста на слушањето за време на дискусиите. Неопходно е да се има
само една дискусија едновремено. Така, членовите на тимот треба да се стекнат со
активни техники на слушање. Дискусиите се неопходни за состаноците да бидат
продуктивни. Секој состанок треба да вклучува активности кои ја стимулираат
средината за отворена дискусија. Тим - лидерот е најефективен за водење на
дискусијата и разбирање на важноста за вклучување на сите членови во
дискусијата.
Медицинската едукација како целина, има претрпено огромни промени.
Концептот на „настава“ е заменет со „учење“ и „самопознавање“. Студентите веќе
не ги „хранат со лажица“ давајќи им материјали, факти и информации кои треба да
ги апсорбираат. Со достапноста на информациите, студентите се насочуваат да
бидат трагачи, а не приматели на знаење. Сите потребни информации може да се
добијат со само еден клик на Интернет. Секој лекар треба да поседува вештини за
интернет и мултимедијална технологија, едукација на далечина, телемедицина,
информациска и комуникациска технологија и слично.
На ова се надоврзуваат и истражувачките вештини кои се користат за да се
опишат различни техники за собирање информации. Една од овие техники е
анализа. Другите вештини се критичко размислување, решавање проблеми и
дисеминација. Вештините кои се користат во фазата на анализа на спроведувањето
на истражувањата се аналитичките вештини. Аналитичките вештини се однесуваат
на пристапите и методите што се користат за да се идентификува и процени
ситуацијата. Процесот на евалуација вклучува разгледување на ситуацијата од
различни перспективи, истражување за да се најдат повеќе податоци за ситуацијата
и да се дискутира за ризиците и да се донесуваат одлуки за ситуацијата со другите
луѓе. Аналитичките вештини исто така се однесуваат на испитување на резултатите
и податоците со цел да се најде корисна информација. Со други зборови,
аналитичките вештини се алатки кои можат да им помогнат на оние кои често
дејствуваат пред да размислат за последиците од донесување одлука.
Во однос на комуникациските вештини, треба да се земат предвид и
следните прашања:
-

-

Дали со подобрување на комуникациските вештини, сметате дека ќе се
подобри и квалитетот на здравствените услуги и задоволството на
пациентите?
Дали сметате дека како лекар треба да го користите асертивниот пристап
на комуницирање?
Дали сметате дека еден лекар треба да поседува презентациски
вештини?
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-

-

Дали сметате дека еден лекар треба да поседува вештини за водење
состанок?
Дали сметате дека со подобрување на писмената (пишувана), како и
електронска комуникација (информациско - комуникациски техники)
доаѓа до подобрување на здравствените услуги?
Дали сметате дека еден лекар треба да поседува истражувачки вештини?

Од добиените одговори од испитаниците на претходните прашања, може да
се изведе доказот на Посебната хипотеза 1:
Ако лекарите ги поседуваат потребните комуникациски вештини, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на пациентите.

Посебна хипотеза 2
Ако лекарите ги поседуваат потребните лидерски вештини, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на останатиот
персонал.
Лидерските вештини вклучуваат способност за убедување и влијание,
односно здобивањето симпатии со цел промена на нечие мислење. Најубедлив е
оној кој добро слуша. Покрај сето ова што претходно е наведено, потребно е да
знаете дека луѓето треба да се доведат до ситуација самите да кажат „да“, односно
да прифатат ваш став или мислење.
Лидерските вештини вклучуваат и креативност. Кога се работи за
креативноста, треба да се знае дека без неа лидерот не би бил лидер и другите не
би го следеле, а уште помалку би го поддржувале. Тоа е затоа што самата
иновативност води кон доаѓање до нови идеи, до нови решенија, кои претходно
никој друг не ги изнесол, па затоа го водат лидерот и неговите поддржувачи да
бидат секогаш пред другите и да го достигнуваат успехот. За креативноста да
излезе на површина, лидерот мора да ги поттикнува на креативност и неговите
поддржувачи. Да им даде слобода, да комуницира со нив за тоа како да ги
постигнат целите, да им помага постојано и да им укажува дека тие придонесуваат
за остварување на поставените цели.
Интегритетот е еден од најважните и најчестоцитирани термини за доблест.
Тоа е, исто така, можеби најмногу збунувачки. На пример, иако понекогаш се
користи речиси како синоним со моралот, ние понекогаш разликуваме што е
морално постапување, а што е интегритет. Лицата со интегритет всушност можат
да дејствуваат неморално - иако обично не знаат дека дејствуваат неморално.
Интегритетот исто така се припишува на различни делови или аспекти од животот
на една личност. Зборуваме за атрибути како професионален, интелектуален и
уметнички интегритет. Сепак, најфилозофски важно значење на терминот
интегритет се однесува на општиот карактер на личноста.
Современата медицинска етика денес е област на медицинското изучување
и нејзина вистинска задача е на лекарите и здравствените работници да им ги
приближи проблемите од етичка природа за во секојдневната пракса и во својот
професионален живот да ги препознаат и соодветно да ги решат. Одамна е
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забележано дека заради природата на односот лекар-пациент не можат да бидат
воспоставени надворешен надзор и контрола на тој однос за да се спречи
злоупотребата на односот пациент - лекар, како и лекар - пациент. Така,
медицинската етика израстува на сознанијата дека значењето на внатрешниот
надзор и контрола во злоупотребата на односот пациент - лекар и лекар - пациент
е битен и на него почива и учењето на медицинската етика. Медицинската етика
денес е веќе профилирана како прва медицинска област или медицинска
дисциплина во глобалната научна медицина на нашето време. Медицинскоетичките принципи денес се потпираат на етичките теории, пред сè на автономната
етичка теорија и утилитарната теорија. Лекарот, за да ги усвои современите
медицинско-етички принципи треба да ги знае овие етички теории: Автономна
етичка теорија, Утилитарна медицинко-етичка теорија и Медицинскиот
патернализам.
Во однос на лидерските вештини, треба да се земат предвид и следните
прашања:
-

Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат лидерски вештини?
Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат способност за
убедување, како и способност за влијание?
Дали сметате дека интегритетот како личност, како и давањето личен
пример е особина која треба да ја поседуваат лекарите?
Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат креативност,
иновативност, како и способност за воведување промени?

Од добиените одговори од испитаниците на претходните прашања, може да
се изведе доказот на посебната хипотеза 2:
Ако лекарите ги поседуваат потребните лидерски вештини, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на останатиот
персонал.

Посебна хипотеза 3
Ако лекарите поседуваат висок степен на емоционална интелигенција, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги.
Емоционалната интелигенција претставува избор од некогнитивни
вештини, способности и компетенции кои влијаат на способноста на личноста да
се справи со барањата и притисоците на средината. Значи, емоционалната
интелигенција, за разлика од другите традиционални концепти на интелигенција,
не се третира како чисто когнитивна, туку се однесува на вештини кои помагаат во
справувањето со работата и секојдневното живеење во светот. Емоционалната
интелигенција е она „нешто неопипливо во секоја личност“ кое влијае врз тоа како
личноста управува со своето однесување, како владее со општествената
комплексност и сложеност, како донесува лични одлуки кои водат кон успех во
животот и работата. Постојат четири димензии на емоционална интелигенција:
самосвест (емоционална самосвест, прецизно самооценување и самодоверба);
самоуправување (самоконтрола, доверба, совесност, прилагодливост, ориентација
кон постигнување и иницијативност); социјална свест (емпатија, организациска
156

свест и услужна ориентираност); социјализирачки вештини (развој на другите,
лидерство, влијателност, комуникативност, флексибилност, менаџирање со
конфликти, чувство за обврски, тимска работа и соработка).
Концептот на самодоверба е самоувереност во личното расудување,
способност, моќ, итн. Самодовербата на еден човек се зголемува од искуствата на
совладување на одредени активности. Позитивно е верувањето дека во иднина,
генерално може да се постигне она што сака да го направи. Самодовербата
поспецифично е доверба во способноста да постигне одредена цел.
Невербална комуникација е начин со кој луѓето комуницираат меѓу себе без
зборови, било тоа да е намерно или ненамерно. Невербалното комуницирање се
користи за изразување емоции, покажување ставови, одржување на особините на
личноста и поттикнување или менување на вербалната комуникација. Оваа
комуникација се одвива со знакови и тоа: изрази на лицето, тон на гласот, гестови,
положба на телото и движење, допири и погледи.
Интерперсоналните вештини се вештините што ги користиме секој ден кога
комуницираме со другите луѓе, поединечно и во групи. Луѓето со силни
интерперсонални вештини честопати се поуспешни и во нивниот професионален и
личен живот. Меѓучовечките вештини вклучуваат широк спектар на вештини, иако
многумина се центрирани околу комуникацијата, како што се слушање,
испрашување и разбирање на јазикот на телото. Тие, исто така, ги вклучуваат и
вештините и атрибутите поврзани со емоционалната интелигенција или се
способноста да ги разберат и управуваат со сопствените и другите емоции. Луѓето
со добри интерперсонални способности имаат тенденција да можат добро да
работат во тим или група, како и со други луѓе. Тие можат ефикасно да
комуницираат со другите, без оглед дали се семејство, пријатели, колеги или
клиенти.Затоа, меѓучовечките вештини се од витално значење во сите области на
животот на работа, во образованието и во општеството.
Во однос на степенот на емоционална интелигенција, предвид треба да се
земат следните прашања:
-

-

-

Дали сметате дека емоционалната интелигенција во склоп на
социјализирачките „меки“ вештини (soft skills), е вештина која треба да
ја поседуваат лекарите како би се подобриле здравствените услуги, како
и задоволството на пациентите?
Покрај самодовербата, колку сметате дека е потребно лекарите да
поседуваат и способност за контролирање на сопствените емоции како
склоп од таа емоционална интелигенција?
Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат способност за
невербална комуникација?
Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат способност за
снаоѓање во непознати и проблематични ситуации?
Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат способност за
градење меѓучовечки односи?

Од добиените одговори од испитаниците на претходните прашања, може да
се изведе доказот на Посебната хипотеза 3:
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Ако лекарите поседуваат висок степен на емоционална интелигенција,
под претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги.

Посебна хипотеза 4
Ако лекарите поседуваат способност за водење и работа во тим, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на самите тимови.
Ефективните тимови се наградени и имаат слични карактеристики. Почитта
кон другите членови од тимот е неопходна за ефективноста на тимот. Ценење на
предностите на членовите и минимизирање на нивните слабости, придонесува за
кохезија на тимот. Работата во тимот бара доверба, фокус и верување во крајната
цел, повеќе истражување и помалку конфликти. Има пет клучни работи за
продуктивен тим: позитивна меѓузависност, индивидуална одговорност,
промотивна интеракција, соодветна употреба на социјалните вештини и групна
работа.
Во медицината, голем процент од грешките се прават поради пречки во
комуникацијата и недостаток на ефективно тимство. Иако здравствените
работници вообичаено работат во тимот за координација и менаџирање на грижата
за пациентите, тие не се тренирани за вештините како комуникација, сознавање на
ситуацијата, носење одлуки и тимска работа. Ова може да доведе до инциденти
поврзани со безбедноста на пациентите и медицински грешки.
Конфликтите се составен дел од животот и работата на луѓето. Се појавуваат
како дел од сите меѓучовечки односи, па дури и меѓу поединци кои си значат едни
на други: меѓу блиски роднини, пријатели и соработници. Општа тенденција на
конфликтот е да се гледа како на закана за добрите меѓучовечки односи. Самиот
збор конфликт поттикнува некои асоцијации, како: нетрпеливост, караница,
омраза, недоразбирање, загуба, лутина, гнев, болка, безизлезност, судир,
насилство, пропаст, стравување, недоверба, непријателство, пораз, уништување,
тепачка, војна и др. Конфликтите се меѓусебни спротивставувања на различните
потреби, желби, интереси, односи и дејствувања. Способноста за разрешување на
конфликтите е од суштинско значење за секој менаџер и лидер. Разни автори нудат
различни пристапи, од теоретска или практична гледна точка. Професорот Дадли
Викс предлага осум основни чекори кон разрешување на конфликтите: создавање
на ефективна атмосфера, расчистување на перцепциите, фокусирање на потребите,
градење позитивна моќ, учење од минатото, генерирање можности,
имплементација на претходните чекори во разрешување на конфликтот, создавање
договори од заемна корист.
Од лидерот се очекува да ја заврши работата. За да го стори тоа, тој или таа
мора да научат да планираат, анализираат ситуации, да ги идентификуваат и
решаваат проблемите (или потенцијалните проблеми), донесуваат одлуки и
поставуваат реални и остварливи цели за организација. Овие активности
обезбедуваат визија, цел и дефиниција на цел. Тие се очите на организацијата кон
иднината, и тие се од суштинско значење за развој на дисциплинирана, кохезивна
и ефективна организација. Одлучувањето и решавањето на проблемите се основни
состојки на раководството. Повеќе од сè друго, способноста да се прават звучни,
навремени одлуки го одделува лидерот од нелидер. Одговорноста на лидерите е да
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донесуваат квалитетни одлуки кои се прифатени и извршени навремено. Лидерите
мора да бидат способни да размислат под најкритичните услови и брзо да одлучат
кои акции ќе ги преземат. Ако одложуваат или избегнуваат да донесат одлука, оваа
нерешителност може да создаде двоумење, губење на довербата и конфузија во
рамките на организација. Бидејќи лидерите често се соочуваат со неочекувани
околности, важно е да се биде флексибилен - лидерите мора да бидат способни
веднаш да реагираат на секоја ситуација. Потоа, кога околностите диктираат
промена во плановите, брза реакција гради доверба во нив.
Во однос на способноста за водење и работа во тим, предвид треба да се
земат и следните прашања:
-

Дали е потребно лекарите да поседуваат способност за водење и работа
во тим?
Колку е потребно лекарите да поседуваат способност за прифаќање на
туѓо мислење?
Дали се согласувате дека лекарите треба да поседуваат способност за
менаџирање конфликти?
Дали способноста за решавање проблеми, како и донесување одлуки е
вештина која е потребно да ја поседуваат лекарите?

Од добиените одговори од испитаниците на претходните прашања, може да
се изведи доказот на посебната хипотеза 4:
Ако лекарите поседуваат способност за водење и работа во тим, под
претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се
подобри квалитетот на здравствените услуги и задоволството на самите тимови.

Посебна хипотеза 5
Ако лекарите поседуваат изградена свест и подготвеност за професионално
усовршување, под претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини,
тогаш ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги.
Професионалното усовршување вклучува формално, неформално и
информално образование. Формалното образование е системски, организиран
образовен модел, структуриран и администриран според одреден сет на закони и
норми, презентирајќи прилично строги наставни програми во однос на целите,
содржината и методологијата. Се карактеризира со континуиран образовен процес
наречен „претставено образование“, кое нужно ги вклучува наставникот,
учениците и институцијата. Тоа одговара на образовниот процес кој вообичаено е
усвоен од нашите училишта и универзитети. Формалните образовни институции се
административно, физички и наставно организирани и бараат од учениците
минимална посетеност во училницата. Постојат програми што наставниците и
учениците мора да ги набљудуваат, вклучувајќи средни и конечни оценки, со цел
да ги унапредат учениците во следната фаза на учење.
Како што видовме, формалното образование има добродефиниран сет на
карактеристики. Секогаш кога една или повеќе од нив се отсутни, можеме да
кажеме дека образовниот процес има стекнато неформални карактеристики. Затоа,
ако одреден образовен систем не е присутен поголемиот дел од времето, може да
кажеме дека има неформални образовни карактеристики. Исто така,
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карактеристиките на неформалното образование се наоѓаат кога усвоената
стратегија не бара учество на студентите, ги намалува контактите помеѓу
наставникот и ученикот и повеќето активности се одвиваат надвор од
институцијата - како на пример, домашно читање и документирање. Едукативните
процеси опфатени со флексибилни наставни програми и методологија, способни да
се приспособат на потребите и интересите на учениците, за кои времето не е
однапред утврден фактор, туку зависи од студентското работно темпо, не
одговараат на формално образование, туку се вклопуваат во таканареченото
неформално образование.
Информалното образование е доста различно од формалното образование,
а особено од неформалното образование, иако во одредени случаи одржува блиски
односи со двете. Не одговара на организиран и систематски поглед на
образованието; информалното образование не мора да ги вклучува целите и
предметите што вообичаено се опфатени со традиционалните курикулуми.
Наменето е за учениците, како и за широката јавност и не наметнува никакви
обврски без оглед на нивната природа. Општо земено, нема контрола врз
извршените активности, не обезбедува степени на образование или дипломи; туку
само го дополнува формалното и неформалното образование. Информалното
образование, на пример, ги опфаќа следните активности: (а) - посети на музеи или
на научни и други саеми и изложби, итн .; (б) - слушање радиоемисии или гледање
телевизиски програми на образовни или научни теми; (в) - читање текстови за
науката, образованието, технологијата, итн. во списанија; (г) - учество во научни
натпревари, итн .; (д) присуство на предавања и конференции.
Организациското учење е збир на активности и процеси преку кои
организацијата го достигнува идеалот „организација за учење“. Примарно, ова е
процес на траснформација во кој сите вклучени во организацијата, индивидуално
и колективно придонесуваат за своето учење и надоградување. Здравствените
организации, како организации за учење, резултираат од процесот на
организациска промена насочена кон организациска трансформација. Ова бара
културни, структурни и промени во врските на организацијата со политичката
средина. Природата на учењето и неговиот придонес во иновацијата и промената,
е под влијание на организациската стратегија, структурата, комуникацијата и
социјалниот контекст на организацијата. Во здравствениот контекст, потребни се
клучни трансформации. Бидејќи ваквиот вид организации се дел од поголем
систем, мора да се присвои системски процес кој ќе ги земе предвид сите засегнати
страни. Мора да го згрижува учењето на сите членови. Само колективен процес на
учење може да ги интегрира сите членови на системот.
Во однос на тоа дали лекарите поседуваат изградена свест и подготвеност
за професионално усовршување, треба да се земат предвид и следните прашања:
-

Колку и дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат
подготвеност за професионално усовршување?
Како лекар, на кој начин најчесто се усовршувате?

Од добиените одговори од испитаниците на претходните прашања, може да
се изведе доказот на Посебната хипотеза 5:
Ако лекарите поседуваат изградена свест и подготвеност за
професионално усовршување, под претпоставка дека ги поседуваат потребните
стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги.
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„Цврстите“ вештини се вештини и техники кои лесно можат да се
квантификуваат и се вештини кои нѐ прават квалификувани за извршување на
одредена работа. Најчесто се стекнуваат на училиште/факултет, преку книги,
материјали за учење, но и за време на работата. Примери за „цврсти“ вештини се:
знаење на странски јазик, диплома/степен на образование, брзина на пишување,
програмирање, управување со машини и слично. Овој вид вештини се оние кои се
пишуваат во апликацијата за работното место, па работодавачот може веднаш да
ги препознае. За разлика од нив, „меките“ вештини се субјективни вештини и многу
тешко се квантификуваат. Се нарекуваат уште и интерперсонални вештини, кои
укажуваат на тоа како една личност стапува во интеракција со друга. Овие вештини
вклучуваат: комуникација, флексибилност, емоционална интелигенција,
лидерство, мотивација, способности за решавање проблеми, способности за работа
во тим, менаџирање со време, етика во работата и слично.
Врз база на доказите од посебните хипотези, а имајќи ги во вид и следните
основни прашања:
-

-

-

-

-

Покрај основните стручни вештини (hard skills) во медицината, дали
како лекар сте запознати со таканаречените (soft skills) социјализирачки
„меки“ вештини?
Дали сметате дека лекарите треба да ги поседуваат социјализирачките
„меки“ вештини (soft skills)?
Дали сметате дека менаџментот на човечки ресурси е застапен во вашата
установа?
Колку сметате дека моделот за стратегиско управување со човечките
ресурси е добар во вашата установа?
Колку често ги посетувате бодираните предавања организирани од
страна на Лекарската комора во склоп на вашето формално
усовршување?
Дали сметате дека бодираните предавања се соодветен начин за ваше
формално усовршување, како и продолжување на вашата лиценца?
Дали предавањата кои ги посетувате се претежно во вашата област или
област блиска до вашата?
Дали сметате дека на годишно ниво има доволно предавања
организирани од вашата област, како не би имало потреба од посета на
предавања од други области, со што би се собрале доволно бодови за
продолжување на вашата лиценца?
Дали сметате дека со посета на овие организирани бодирани предавања
стекнувате нови знаења, се усовршувате како лекар?
Која пред сѐ, е целта на вашата посета на овие бодирани предавања
организирани од лекарската комора?
Дали досега при посетата на овие предавања, покрај теми од основните,
базични вештини (hard skills), сте сретнале теми од областа на
социјализирачките вештини (soft skills)?
Дали сметате дека на овие бодирани предавања треба да има и теми од
областа на социјализирачките вештини, таканаречени soft skills?
Под претпоставка дека сте ги посетиле предавањата од вашата стручна
област, дали како лекар повеќе би сакале да посетувате предавања кои
се однесуваат на т.н. „меки“ социјализирачки вештини, отколку
предавања кои не се од вашата област?
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-

Факт е дека бодирани предавања од областа на социјализирачките,
„меки“ вештини кај нас скоро и да нема. Дали сметате дека со
воведување на повеќе вакви предавања може да се придонесе за подобро
градење на лекарот како личност и пред сѐ за подобрување на
здравствените услуги, како и задоволството на пациентите?

Од добиените одговори на испитаниците, се докажува и Генералната
хипотеза:
Ако се дизајнира модел за професионално усовршување на лекарите во
однос на социјализирачките вештини, под претпоставка дека тие ќе се
оспособат во однос на нивните социјализирачки вештини и ако ги поседуваат
потребните стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот на
здравствената услуга.

Врз основа на горенаведеното истражување во оваа докторска дисертација,
а притоа согледувајќи ги и добиените одговори на зададениот прашалник, а сето
тоа надополнето со моето лично искуство како вработен во здравствена установа
подолг временски период, би сакал да претставам еден модел за професионално
усовршување на лекарите од аспект на „меките“ социјализирачки вештини кој би
можел соодветно и без поголеми проблеми да се интегрира во постоечкиот начин
на усовршување на лекарите. Моделот опфаќа соодветни теми од областа на
менаџментот со кој лекарите би се запознале со овие вештини, и под претпоставка
дека веќе ги поседуваат основните стручни вештини би се доизградиле како
професионалци, а со тоа би се подобрила и комуникацијата лекар-лекар, и пред сѐ
лекар-пациент што би довело и до подобрување на здравствените услуги и секако
развојот како на кадрите, така и на здравствените институции, а тоа донекаде би
довело и до подобар здравствен систем.
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ПРИКАЗ НА МОДЕЛ
ЗОШТО- Зошто е

Теми за обука

Менаџмент во
здравство

темата важна,
значајна, актуелна,
корисна?

-Согледување на
различните нивоа
на здравствениот
систем и вовед во
основите на
менаџментот, пред
сѐ на менаџментот
во здравство како
една не толку
застапена тема во
нашата држава

ШТО-

Содржини што
ќе се
обработуваат во
секоја тема
-Запознавање со
нивоата на
системот на
здравство
-Запознавање со
менаџментот
како поим,
менаџерските
функции и улоги
-Структура,
организација и
реализација на
работата во
здравствените
установи

КОГА- Време на

одржување на
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
обуките,
работилниците....

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

-Кариерен развој
и хиерархиска
подреденост во
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2-3 часа

КОЈ / КОИ
Целни групи
подредени по
приоритет

КАДЕ

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

Стратегиски
менаџмент во
здравството

Менаџмент на
човечки
ресурси

здравствените
организации
-Поим и
дефинирање на
самиот
стратегиски
менаџмент

-Запознавање со
стратегискиот
менаџмент како
еден основен дел
при менаџирањето
и донесувањето
-Мисија и визија
одлуки за иднината на здравствената
на самата
организација
организација
-Развој и цели
- Справување со
промените кои се
случуваат со
опкружувањето
- Водење на
организацијата на
начин што ќе
обезбеди
реализација на
целите на мисијата
и достигнување на
целите на визијата
на организацијата

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
- Видови модели
викенди во
за управување со
зависност од
човечки ресурси
достапноста на
целните групи

3-4 часа

Специјалисти,
субспецијалисти

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

3-4 часа

Специјалисти,
субспецијалисти
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

- Управување со
човечки ресурси

- Добра
индустриска клима
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и хармонизирачки
односи меѓу
вработените и
менаџментот се
клучни за успех на
организацијата и
постигнување на
целите.
- Одредување на
способностите и
искуствата кои се
потребни за
- Начини за
соодветно
препознавање на
исполнување на
компетенциите
Попладне, во
одредена работна
и
текот на
позиција,
перформансите работната недела
Организациски идентификување на
или за време на
трендови во
компетенции и
- Начини за
викенди во
индустријата и во
перформанси
тестирање на
зависност од
согласност со
способностите
достапноста на
целите на
на
целните групи
организацијата,
потенцијалните
селектирање на
кандидати
персоналот кој ќе
даде најголем
придонес за истата.
Менаџмент на
знаење

- Обезбедување на
вистинските
информации, на

- Активности за
управување
неопходни за

Попладне, во
текот на
работната недела
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2-3 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

3-4 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,

По регионален
пристап, за да
биде достапно

вистинската
личност, во
вистинското време,
со потенцијал за
постигнување на
поголема
конкурентска
предност.
- Развој на системи
и процеси кои ги
поттикнуваат
информациите и
знаењето со цел да
се промовира
оригиналност,
креативност,
интелигенција и
учење.

Асертивна
комуникација

- Многу важен
начин на
комуникација кој е
почитуван од
другите, но е јасен
и цврст во
намерата.

ефективно
креирање,
споделување и
управување со
знаењето.

или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

општи лекари и
стоматолози

за сите
заинтересирани

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

- Управување со
информатички
технологии,
филозофија,
когнитивни
науки и
организациски
студии.
- Управување со
електронски
здравствени
евиденции и
управуавње со
здравствена
организација.
- Категории на
асертивно
комуницирање
- Примери за
асертивно
комуницирање

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
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1-2 часа

Презентациски
вештини

Истражувачки
вештини

- Потребна е за
ефективно
комуницирање и со
пациенти и со
колеги
- Особено важни за
лекарите
презентери, но и за
специјалистите и
субспецијалистите
кои често
одржуваат
презентации на
конгреси,
симпозиуми и
слично.
- Стекнување на
техники за анализа,
критичко
размислување,
решавање
проблеми и
дисеминација.
- Секој лекар треба
да поседува
истражувачки
вештини, бидејќи
многу често истите

достапноста на
целните групи

- Формирање
успешна
презентација
- Подготовка на
ефективни
слајдови
- Употреба на
гласот и говорот
на телото при
презентирање
- Аналитички
вештини
- Видови
истражувања
- Методи за
собирање
податоци
- Начини на
претставување
на резултатите

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

167

1-2 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

3-4 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

се потребни за
решавање на
здравствените
проблеми на
пациентите.

Лидерски
вештини

Емоционална
интелигенција

- Потребно е да се
поседуваат со цел
успешна изработка
на научни трудови.
- Во здравствените
установи секогаш
се потребни лидери
кои ќе се стремат
кон исполнување
на целите на
организацијата, ќе
ги насочуваат
останатите
вработени кон
остварување на
нивните работни
цели и ќе ја водат
установата кон
нови успеси.
- За развивање на
емоционална
самосвест,
емоционално
изразување,

- Способност за
убедување и
влијание
- Интегритет
- Способност за
воведување
промени

- Самодоверба
- Способност за
невербална
комуникација

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
168

2-3 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

3-4 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

емоционална свест
за другите,
интенционалност,
еластичност,
интерперсонални
врски, сочувство,
инутиција, доверба,
лична моќ и
интегритет.
- Сите овие
вештини се многу
важни кога се
работи со
пациенти, особено
сега, кога бројот на
конфликти меѓу
пациентите и
лекарите е многу
висок.
- Формирање
продуктивни
тимови
Тимска работа

- Намалување на
бројот на грешки
во медицината
поради пречки во
комуникацијата и

- Способност за
градење на
добри
меѓучовечки
односи

зависност од
достапноста на
целните групи

- Важност на
чувствата
- Емпатија
- Соодветна
комуникација со
пациенти

- Улоги во тимот
- Комуникација
во тимот
- Способност за
прифаќање на
туѓото мислење

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи
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2-3 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

недостаток на
ефективно тимство.
- Соодветна
идентификација на
конфликтите
Менаџирање
на конфликти

Организациско
учење

- Намалување на
бројот на
конфликти преку
соодветно
отстранување на
причините кои
довеле до истите.
- Развивање
способност за
примена на
организациско
учење
- Здравствените
организации, како
организации за
учење, резултираат
од процесот на
организациска
промена насочена
кон организациска
трансформација.

- Способност за
менаџирање на
конфликти
- Способност за
решавање
проблеми и
носење одлуки

- Услови кои го
олеснуваат
учењето
- Стратегии и
дисциплини за
учење
- Тимско учење
- Ментални
модели

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи

Попладне, во
текот на
работната недела
или за време на
викенди во
зависност од
достапноста на
целните групи
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2-3 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

2-3 часа

Специјалисти,
субспецијалисти,
општи лекари и
стоматолози

По регионален
пристап, за да
биде достапно
за сите
заинтересирани

ЗАКЛУЧОК
„Меките“ вештини се лични атрибути, особини на личноста, својствени
социјални знаци и комуникациски способности потребни за успех во работата.
„Меките“ вештини карактеризираат како човекот комуницира во неговите односи
со другите. За разлика од „цврстите“ вештини што се научени, „меките“ вештини
се слични на емоциите или увид што им овозможува на луѓето да „читаат“ други
луѓе. Овие вештини се многу потешки за учење, барем во традиционална училница.
Тие исто така се многу потешки за мерење и проценка. „Меките“ социјализирачки
вештини вклучуваат адаптибилност, став, комуникација, креативно размислување,
етика во работата, тимска работа, вмрежување, донесување одлуки, позитивност,
управување со времето, мотивација, флексибилност, решавање проблеми,
критичко размислување и решавање конфликти.
Здравствените работници, кои постојано се во контакт со други луѓе,
односно пациенти, треба да поседуваат мноштво од гореспоменатите „меки“
социјализирачки вештини, а посебно бидејќи најголемиот број пациенти со кои ќе
бидат во контакт се со нарушена здравствена состојба и честопати исплашени, под
стрес и со измешани емоции, па здравствениот работник треба да знае соодветно
да одговори на потребите на пациентот, што е клучен дел во зачувување на
здравјето. Покрај тоа, здравствените работници секогаш се во контакт и со други
здравствени работници, па треба соодветно да се однесуваат и со нив, со цел
поуспешна работа и подобра медицинска грижа. Затоа е од голема важност сите
здравствени работници да поседуваат „меки“ социјализирачки вештини.
Од спроведената квалитативна анализа и доказите на Хипотезите, како и од
анализата на темите за стручно усовршување на лекарската комора, спроведено од
2014 до 2019 година, може да се констатира дека не се предвидени теми од
„меките“ социјализирачки вештини: социјални вештини, комуникациски вештини,
емоционална интелигенција, лидерски вештини, вештини за водење и работа во
тим.
Од истражувањето може да се констатира дека испитаниците сметаат дека
се потребни такви теми преку кои ќе се стекнат со „меки“ социјализирачки
вештини (социјални вештини, комуникациски вештини, емоционална
интелигенција, лидерски вештини, вештини за водење и работа во тим) кои ќе го
подобрат разбирањето на колегите и пациентите, ќе ги намалат конфликтите и ќе
го зголемат задоволството од работата и нивната ангажираност. Потврда за ова се
поголемиот број конфликти и инциденти во државата, особено на релацијата
здравствен работник-пациент.
Од истражувањето произлегува предлог - мерка: во обуките и другите
форми на стручно усовршување да се вклучат и обуки и предавања за „меките“
социјализирачки вештини: социјални вештини, комуникациски вештини,
емоционална интелигенција, лидерски вештини, вештини за водење и работа во
тим.
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ПРИЛОГ 1

ПРАШАЛНИК – Инструмент за спроведување на истражувањето
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Почитувани,
Овој анкетен прашалник ќе се користи во докторски студии, строго за истражувачки
цели.Одговорите во прашалникот се анонимни, доверливи и служат за извлекување генерални
заклучоци, без индицирање на поединечни резултати.Ве молам на прашањата (со заокружување)
одговорете искрено и објективно.

Степен на образование
Доктор по општа медицинска пракса
Пол

М

Ж

Доктор - специјалист

Возраст

до 35

од 35 до 50

над 50

Работен стаж ________ години

1. Покрај основните стручни вештини (hard skills) во медицината, дали како лекар сте
запознати со таканаречените (soft skills) социјализирачки „меки“ вештини?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

2. Дали сметате дека лекарите треба да ги поседуваат социјализирачките „меки“ вештини
(soft skills)?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

3. Дали сметате дека менаџментот на човечки ресурси е застапен во вашата установа?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

4. Колку сметате дека моделот за стратегиско управување со човечките ресурси е добар во
вашата установа?
1. да, добар е

3. не знам

2. делумно е добар

4. не, не е добар

5. Дали со подобрување на комуникациските вештини, сметате дека ќе се подобри и
квалитетот на здравствените услуги и задоволството на пациентите?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

5. Дали сметате дека како лекар треба да го користите асертивниот пристап на
комуницирање ?
1. да

2. делумно

3. не знам
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4. не

7. Дали сметате дека еден лекар треба да поседува презентациски вештини?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

8. Дали сметате дека еден лекар треба да поседува вештини за водење состанок?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

9. Дали сметате дека со подобрување на писмената (пишувана), како и електронска
комуникација (информациско - комуникациски техники) доаѓа до подобрување на здравствените
услуги?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

10. Дали сметате дека еден лекар треба да поседува истражувачки вештини?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

11. Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат лидерски вештини?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

12. Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат способност за убедување, како и
способност за влијание?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

13. Дали сметате дека интегритетот како личност, како и давањето личен пример е особина
која треба да ја поседуваат лекарите?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

14. Дали сметате дека лекарите треба да поседуваат креативност, иновативност, како и
способност за воведување промени?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

15. Дали сметате дека емоционалната интелигенција во склоп на социјализирачките „меки“
вештини (soft skills), е вештина која треба да ја поседуваат лекарите како би се подобриле
здравственате услуги, како и задоволството на пациентите?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

16. Покрај самодовербата, колку сметате дека е потребно лекарите да поседуваат и
способност за контролирање на сопствените емоции како склоп од таа емоционална интелигенција?
1. да, многу е потребно

3. не знам

2. делумно е потребно

4. не, воопшто не е потребно

17. Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат способност за невербална
комуникација?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

18. Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат способност за снаоѓање во
непознати и проблематични ситуации?
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1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

19. Дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат способност за градење
меѓучовечки односи?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

20. Дали е потребно лекарите да поседуваат способност за водење и работа во тим?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

21. Колку е потребно лекарите да поседуваат способност за прифаќање на туѓо мислење?
1. да, многу е потребно

3. не знам

2 . делумно е потребно

4. не, воопшто не е потребно

22. Дали се согласувате дека лекарите треба да поседуваат способност за менаџирање
конфликти?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

23. Дали способноста за решавање проблеми, како и донесување одлуки е вештина која е
потребно да ја поседуваат лекарите?
1. да, многу е потребно

3. не знам

2. делумно е потребно

4. не, воопшто не е потребно

24. Колку и дали сметате дека е потребно лекарите да поседуваат подготвеност за
професионално усовршување?
1. да, многу е потребно

3. не сум сигурен/а дали е потребно

2. делумно е потребно

4. не, воопшто не е потребно

25. Како лекар, на кој начин најчесто се усовршувате?
1. преку формално образование
2. преку неформално образование
3. преку информално образование (самообразование)
26. Колку често ги посетувате бодираните предавања организирани од страна на
Лекарската комора во склоп на вашето формално усовршување?
1. многу често

2. повремено

3. ретко

4. многу ретко

27. Дали сметате дека бодираните предавања се соодветен начин за ваше формално
усовршување, како и продолжување на вашата лиценца?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

28. Дали предавањата кои ги посетувате се претежно во вашата област или област блиска
до вашата?
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1. исклучиво од мојата област
2. од областа и блиски до неа
3. од различни области
29. Дали сметате дека на годишно ниво има доволно предавања организирани од вашата
област, како не би имало потреба од посета на предавања од други области, со што би се собрале
доволно бодови за продолжување на вашата лиценца?
1. има доволно
2. не секогаш има доволно
3 за жал, нема доволно
30. Дали сметате дека со посета на овие организирани бодирани предавања стекнувате нови
знаења, се усовршувате како лекар?
1. да, се усовршувам
2. делумно се усовршувам
3. не, воопшто не се усовршувам
31. Која пред сѐ, е целта на вашата посета на овие бодирани предавања организирани од
лекарската комора?
1. формално усовршување и собирање бодови
2. љубопитност и собирање бодови
3. строго поради собирање бодови
32. Дали досега при посетата на овие предавања, покрај теми од основните, базични
вештини (hard skills), сте сретнале теми од областа на социјализирачките вештини (soft skills)?
1. да, честопати

3. не знам/не се сеќавам

2. повремено се сретнуваат

4. не, никогаш

33. Дали сметате дека на овие бодирани предавања треба да има и теми од областа на
социјализирачките вештини, таканаречени soft skills?
1. да, што почесто

3. не знам, не ме засега

2. повремено би било добро

4. не, воопшто нема потреба

34. Под претпоставка дека сте ги посетиле предавањата од вашата стручна област, дали
како лекар повеќе би сакале да посетувате предавања кои се однесуваат на т.н. „меки“
социјализирачки вештини, отколку предавања кои не се од вашата област?
1. да

2. не знам/сеедно ми е

3. не

35. Факт е дека бодирани предавања од областа на социјализирачките „меки“ вештини кај
нас скоро и да нема.Дали сметате дека со воведување на повеќе вакви предавања може да се
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придонесе за подобро градење на лекарот како личност и пред сѐ за подобрување на здравствените
услуги, како и задоволството на пациентите?
1. да

2. делумно

3. не знам

4. не

- Ви благодарам за одвоеното време -

ПРИЛОГ 2
Дел од поважните законски одредби и членови кои се однесуваат на
начинот на издавање, продожување, обновување и одземање на лиценцата за
работа:
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I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој Правилник се пропишува начинот за издавање, продолжување,
обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со завршено
високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст докторите на
медицина), како и формата и содржината на лиценцата за работа.
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 2
Лекарската комора на Република Македонија (во натамошниот текст: Комора) ја
издава лиценцата за работа врз основа на писмено барање поднесено од докторот на
медицина.
Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина доставува и:
1. Основна лиценца;
2. Доказ за соодветна специјализација или соодветна субспецијализација.
Доказите од став 2 на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена
кај нотар.
Член 7
Комората, врз основа на мислењето на Комисијата за етички и правни
прашања, ја издава лиценцата за работа најдоцна во рок од 30 дена од денот на
поднесувањето на барањето.
Комората ги впишува издадените лиценци за работа во Регистарот на издадени
лиценци.
III. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 8
Обновувањето на лиценцата за работа се врши пред истекот на периодот на
важноста на лиценцата за работа.
Докторот на медицина поднесува барање за обновување на лиценцата за работа 6
месеци пред истекот на рокот на важноста на лиценцата за работа до Комората (Комисија
за стручни прашања).
Кон барањето од став 2 на овој член, докторот на медицина доставува и:
1. Доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнал со
соодветен број на бодови согласно критериумите пропишани со Правилникот за стручното
усовршување од Комората.
2. Потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа
работел во дејност за која има лиценца за работа.
Член 9
Врз основа на доставената документација, Комисијата од член 8 на овој Правилник,
откако ќе утврди дека се исполнети условите од член 153-е од Законот за здравствена
заштита предлага Комората - Комисијата за етички и правни прашања да ја обнови
лиценцата за работа на докторот на медицина со издавање на лиценца за работа со
првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.
Член 10
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Ако докторот на медицина не поднесе барање за обновување на лиценцата за
работа и по истекот на периодот на важноста на лиценцата за работа, Комората писмено
ќе го опомене дека треба да ја обнови лиценцата за работа.
Ако и во наредните 6 месеци по писмената опомена докторот на медицина не
поднесе писмено барање и потребните докази за продолжување на лиценцата за работа,
Комората времено му ја одзема лиценцата за работа.
Комората го впишува времето за кое е одземена лиценцата за работа во Регистарот
на доктори на медицина.
Член 11
Докторот на медицина по навршување на 55- годишна возраст не поднесува барање
за продолжување на лиценцата за работа сѐ до исполнување на законските услови за одење
во пензија.
Ако докторот на медицина и по исполнувањето на законските услови за одење во
пензија продолжи да обавува здравствена дејност во областа за која има лиценца, за да ја
обнови лиценцата за работа мора да ги исполни условите од член 8 на овој Правилник.

V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 13
Комората може да одзема лиценца за работа на доктор на медицина времено или
трајно во случите утврдени во член 153-с од Законот за здравствената заштита.
Решението за одземање на лиценцата за работа, со наведување на времетраењето
на одземањето, го потпишува претседателот на Комората и претседателот на Комисијата
за етички и правни прашања.
По конечноста на Решението за одземање на лиценца за работа, за решението се
известуваат: Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување и
установата во која докторот е вработен.
Решението за одземање на лиценцата се запишува во Регистарот и се објавува во
гласилото на Комората.
Член 14
На доктор на медицина - странски државјанин, лиценца за работа му се одзема
покрај во случаите од член 13 став 1 на овој Правилник и ако му: престане важноста на
Одобрението за престој во Република Македонија издадено од надлежен државен орган и
му престане и се укине Одобрението за работа на странци издадено од надлежен државен
орган или институција.

ПРИЛОГ 3
Комплетниот ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ,
ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
може да се погледне на веб страната на Лекарска комора на РМ:
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http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=278
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат: облиците на стручно усовршување, критериумите
за распоредување на облиците и бодовите на стручно усовршување за обновување на
лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на
медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина).
Член 2
Стручното усовршување на докторите на медицината е континуирана постапка која
продолжува по стекнувањето на лиценцата за работа.
Преку континуираниот професионален развој докторите на медицина го
унапредуваат сопственото знаење и вештини за дијагностика и лекување.
Член 3
Стручното усовршување се заснова на начела на континуираната едукација:
1. Вклучување на сите доктори во континуирано учење;
2. Единственост на медицинската доктрина која ја имаат сите доктори во јавните или
приватните здравствени установи на сите нивоа;
3. Научна заснованост и современост во овој процес за да се обезбеди пренос на
домашните и светските достигнувања;
4. Воедначен пристап во наставата за да се обезбеди еднаков наставен учинок и
бодовната вредност за сите струки;
5. Слободен избор на формите за стручно усовршување во зависност од потребата на
докторот на медицина, така што бодовите за продолжување на лиценцата не можат да
бидат собрани исклучиво од еден вид на стручно усовршување;
6. Неопходност од учење за секоја нова дијагностичка или терапевтска метода која
докторот ја воведува во својата пракса;
7. Категоризација и вреднување на формите на стручното усовршување со бодовен
систем.

II. ОБЛИЦИ НА СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ

Член 4
Облиците на стручното усовршување на докторот на медицина се: учество во
работата на конгреси, симпозиуми и други форми на стручни состаноци, курсеви за
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континуирана едукација, студиски престои, објавени трудови во стручни и научни
списанија и публикации, стекнување на стручни и научни звања, пријава за нуспојави на
лекови и активност на ментор и едукатор, континуирана медицинска едукација во WEBформа претходно акредитирана.

Член 4-а
Одделни стручни активности употребени во овој Правилник го имаат следното
значење:
1. Конференција претставува состанок со активно учество, осмислен за дискусија,
утврдување факти, решавање проблем и/или консултација. И покрај фактот што не се
временски ограничени, конференциите најчесто траат кратко и се со конкретни цели.
2. Состанок ги вклучува сите состаноци што се одржуваат на комерцијални места, во
присуство на повеќе од 15 луѓе. Тоа вклучува конвенции, конгреси, конференции,
семинари, работилници, симпозиуми и слични собири, кои зближуваат луѓе со заедничка
цел - размена на информации.
3. Работилница претставува краток интензивен курс или собир, односно тренинг - сесија
што може да трае и до неколку дена. Наменет е за мала група посетители, а има за цел
решавање на некој проблем низ практична обука и/или демонстрација на методи за
практична примена на вештини и доктрини.
Бара активно учество на учесниците.
4. Конгрес претставува редовен состанок со претставници од неколку стотици или
илјадници поединци кои припаѓаат на одредена професија, култура, религија или друга
група. Конгресот често се организира за дискусија на одредена тема. Придонес на
презентациите и дискусиите даваат само членовите, а може и спонзорот. Фреквенција на
одржување: обично конгресот се планира однапред, а може да се одржува еднаш годишно
или повеќепати во годината. Конгресот често трае неколку дена и има неколку
истовремени сесии.
5. Форум состанок или дел од состанок што се одржува за отворена расправа од страна на
познати учесници на теми од јавен интерес.
6. Семинар претставува состанок или серија на состаноци на специјалисти кои имаат
различни вештини, но имаат заеднички интерес и се собрани заедно за обука или учебни
цели. Се одвива во мали групи каде од учесниците се бара активно учество. Работната
програма на семинарот има за цел да ги подобри вештините на учесниците.
7. Симпозиум претставува состанок или конференција на експерти од одредено поле кои
истовремено претставуваат предавачи и слушатели на состанокот. На состанокот се
презентираат трудови од одредена тема и истите се дискутираат со цел давање препораки
за проблемите што се дискутираат. Може да трае еден или повеќе дена.

Член 5
Стручното усовршување го спроведуваат Македонско лекарско друштво, стручни
здруженија - членки на Македонско лекарско друштво и други стручни здруженија.
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Организатори на разни форми на стручни усовршувања можат да бидат и
Министерство за здравство, Медицински факултет, МАНУ, клиника, институт,
здравствена установа и организации од областа на здравството .
Организаторите од став 2 на овој Член можат да ги организираат облиците на
стручните активности со подршка на фармацевските куќи и организациите од јавен
интерес.
Член 6
Облиците на стручно усовршување ги одобрува Комисијата за стручни прашања.
Барање за одобрување и категоризација на облиците од Член 4 на овој Правилник се
поднесуваат најдоцна три месеца пред одржувањето на соодветниот облик на стручно
усовршување.
Врз основа на добиена одлука за признавање и категоризација, организаторот на
подготвителните материјали и на потврдите го означува начинот на бодовното вреднување
на обликот на стручното усовршување утврден со овој Правилник.
Со организаторот на облиците од Член 4 на овој правилник, Лекарската комора
склучува договор за меѓусебните права и обврски.
Одлуката за склучување на Договорот од Став 4 од овој Член ја донесува Извршниот
одбор на
Лекарската комора на Република Македонија.
Член 7
Во период од седум години, докторот на медицина треба да се стекне со 140 бода
преку различни облици на стручно усовршување утврдени со овој Правилник.

Комплетниот ПРАВИЛНИК ЗА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ И БОДОВИТЕ НА СТРУЧНОТО
УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА
НА МЕДИЦИНАТА може да се погледне на веб - страната на Лекарска комора на
РМ:
http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=278

ПРИЛОГ 4
Континуирана медицинска едукација 2015 година:
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-

Вкупно: 121
Од кои 87 биле стручни состаноци, 18 биле работилници, 5 конгреси, 9
симпозиуми, 1 школа и 1 стручни активности.
Теми:
o Современи тераписки насоки во лекување на заболувања на
периферниот моторен неврон
o Терапевтски пристап на алергиски и хроничен ринит
o Биослични лекови - сегашни и идни предизвици
o Есенски стручен состанок
o Новини во трансфузиолошката пракса
o Периферна артериска болест - дијагноза и третман
o Акредитацијата на бихоемиската лабораторија овозможува
квалитет и компетентност на лабораторијата
o Стручен состанок по повод денот на ХОББ - Никогаш не е доцна
o Радиолошка дијагностика на повреди на рачен зглоб
o Амбулантско - поликлинички и стационарни инфекции, третман
со терапија со негативен притисок (NPWT)
o Мускулоскелетни болести и работа
o Трет конгрес на Здружение на пневмофтизиолози на Р.
Македонија
o Новини во асистираните репродуктивни технологии
o Повреди и заболувања на ‘рбетникот
o Нестeроидни антиинфламаторни лекови во третман на
ревматолошки болести
o Третман на рани со негативен притисок
o Навигациона ендоскопска хирургија на синуси (НЕСС)
o Суплементација со ФА во превенција на дефекти на неурална
туба
o Во пресрет на Светскиот ден на ХОББ - Живеј
o Национален состанок за следење на антимикробната
резистенција
o Меѓународна конференција за квалитет и безбедност на храна,
здравство и нутриционизам - НУТРИКОН 2015 -Македонија
o БПХ и болни состојби во урологијата
o Нарушување на сексуалниот интегритет на жената
o Синдром на иритабилно црево
o Иновативни технологии во трансфузионата медицина
o Иновативна терапија на миоми на матка
o Хирургија на корнеа
o XIX Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно
учество
o Ласик и рефрактивна хирургија
o Телмисартан - уникатен фармаколошки профил, Триметазидин метаболен модулатор за третман на ангина пекторис,
Цилостазол - прв избор во третманот на интермитентна
клаудикација
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Шести конгрес на педијатрите на Р. Македонија
Ултрасонографски карактеристики на тироидна жлезда
Работилница за неонатална реанимација
Секциски состанок
Прва васкуларна средба со меѓународно учество
Алгоритам за проценка на анеуплоидии кај рани и спонтани
абортуси
Современ начин на детекција
Да се соочиме со предизвикот - пациентот, праксата и одлуката
Современи дијагностики и тераписки принципи во
инфектологијата
Системски пристап кон превенција на оперативните рани;
Антибиотска хирушка профилакса како превенција на ендогени
интрахоспитални инфекции; Грешки при преврски на раните;
Стратегии во превенцијата на интрахоспитални инфекции во
институции за долготраен престој
Улогата на РET/CT и ТRIOLOGY во дијагноза и третман на
солидни тумори и хематолошки малигни заболувања
Кардиоваскулрани заболувања, предизвик на современата
медицина; Болка - петтиот витален знак
Симпозиум за напредна радиологија
Radiosynovectomy workshop
Балкански конгрес за нуклеарна медицина
Анксиолитици и болна неуротапија кај дијабетично стапало
Дијагноза, лекување и превенција на остеоартикуларни
инфекции со практична обука за изведување на артроцентеза
Медикаментозен третман на хипертензија и коронарна болест
Преканцерози на генитален тракт кај жената
Нови биофизички методи во зголемување на точноста на
колпоскопијата
Тенкоиглена аспирациона биопсија
Меѓународен симпозиум на детска хирургија
Редовен состанок на Здружението за хематологија на Р.
Македонија
Новини во ултразвукот во гинекологијата, перинатологијата и
неонатологијата
Приони-инфективни агенси асоцирани со со
невродегенеративни заболувања
Опструктивна апнеа во спиење
Карциноми на мочен меур
Современ пристап во третман на хипертензија
Фармалошки профил на дутастерид и тамсулозин; Прв избор во
третманот на бенигна простатична хиперплазија
Метформин со продолжено делување во третманот на Тип 2
дијабетес
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o Новини во антиеметската терапија и палијативната зрачна
терапија
o Млади во амбуланта - желба или потреба
o Промени во препораките за третман на рак на дојка и на
желудник
o Стручен состанок на Здружение на радиолози на Р. Македонија
o Oправданост на медицинска употреба на CANABIS SATIVA
o hs Тропонин - корисна алатка во дијагноза на акутен миокарден
инфаркт
o Антибиотици во примарна здравствена заштита - предизвици за
подобрување
o Синдром на препокривање на астма и ХОББ
o Нови трендови во имунизацијата
o Имунологија на псоријаза и наши искуства со биолошка
имунотерапија
o Повреди и ортопедски заболувања на горен екстремитет:
третман, резултати и компликации
o Хемостаза, масивни крвавења, коагулопатии
o Хронична кашлица
o Постоперативна хистопатолошка класификација на туморите на
женскиот генитален тракт (во ГОБ „8 Септември“ со почеток во
11:00 часот)
o Карцином и бременост (во ГОБ „8 Септември“ со почеток во
11:00 часот)
o Микробиолошка контрола на крв и крвни деривати
o Дијагноза и третман на железодефицитна анемија
o Дијагнозата на пулмонален тромбоемболизам од различни
аспекти
o Новини во дијагностиката, клиничката презентација и тераписки
пристап кај одредени вирусни инфективни заболувања
o Антибиотски третман на хроничен риносинузитис во светлото
на EPOS 2012 насоките, значењето на патохистолошката
дијагностика на носната полипоза
o Предна вратна дисцектомија со фузија на едно ниво, можности
за реконструкција на езофагус кај езофагектомија, оптимална
возраст за хируршки третман на неспуштен тестис, абдоминална
траума, зголемување гради - аугментација, субфасцијално
пласирање на импланти, субтотална проктоколектомија со
илеален пауч анална анастомоза, лапароскопска хирургија во
клиничка болница Штип
o Светски ден на хипертензија
o Прва ултрасонографска нефролошка школа
o Третман на невротски растрјoства
o Хирургија на шака
o Глауком - нови аспекти
o Новини во третман на акутен коронарен синдром
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o Модерни трендови на биохемиски анализи во гинекологијата и
акушерството
o Да дезинфицираме и стерилизираме според стандарди, да
споделиме знаења
o Црнодробна цироза и компликации
o Имуномодулатори во третман на HPV инфекција и хируршки
третман на цервикален карцином
o Хередитарниот ангиоедем
o Атријална фибрилација - сомултидисциплинарен пристап до
превенција на мозочен удар
o Имуномодулатор и антивирусно средство
o Третман на болка и циркулатрони нарушувања кај
невролошките заболувања
o Дијабетес и технологии: предизвици во 21. век
o Улогата и местото на лерканидипин во антихипертензивната
терапија
o Diabetes Mellitus, преаналитика , метдоди, препораки и
предизвици
o Стратегии за борба против алцхајмерова болест
o Стресот и ние - репетиториум и кратка променада
o Здрав поглед на светот
o Подобрување на стапката на инфертилност
o Анемии кај недонесени и донесени новородени - превенција и
третман
o Хипотироидизам во бременоста
o Современи аспекти на исхраната
o Астма во детска возраст
o 6 години бупренорфин во Р. Македонија
o Нови можности во третманот на дијабетес мелитус тип 2
o Кортикостероидно индуцирана остеопороза
o Бактерии како дијагностички предизвик
o Новитети во профилактичката примена на витамин К кај
новородени и доенчиња
o Актуелни теми во ревматологија
o 23 - ти редовен состанок на Здружение за перинатaлна медицина
на Р. Македонија
o Дијабетична ретинопатија - растечки предизвик во
офталмологијата
o Нови тестови и техники за детекција на вирусно преносливи
болести во трансфузионата медицина
o Првиот ароме мастерклас за молекуларна онкологија
o Застапеност на отогени компликации во последните пет години
на Клиника за уво нос и грло
o Време е за индивидуализација во лекувањето на дијабетис
мелитуд тип 2
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o Стручни активности според Годишен план за едукација на
избраните лекари во Р. Македонија за 2014/2015 година
Од спроведената анализа на календарот за континуирана медицинска
едукација за 2015 година, се забележува дека сите теми се од стручна област и
нема ниту една тема за „меки“ социјализирачки вештини.
Континуирана медицинска едукација 2016 година:
-

Вкупно 148
Од кои 94 стручни состаноци, 14 симпозиуми, 27 симпозиуми, 11
конгреси, 2 школи и 1 курс.
Теми
o Фрактури на вратот на бутната коска и начин на нивно
решавање
o Новини во гинекологија и акушерство
o Хируршка секција
o Рана дијагностика и правовремен трeтман на коскени и
мекоткивни тумори на мускулоскелетeн систем
o Терапија со ударни бранови - кога, како и зошто?
o Науката ги движи луѓето - ние ја движиме науката
o Примена на LMWH - препарати во трансфузиолошка пракса
o Дијабетична полиневротапија - предизвици во третманот
o Биолошки слични лекови - регулаторни и клинички предизвици
o Хируршки третман на тумори на мочен меур
o Нутриција кај новородени и прематурни бебиња
o Денови на превентивна медицина во Р. Македонија
o Континуирана медицинска едукација по анестезија и
реанимација
o Новини од годишниот европски ревматолошки конгрес
o Новитети во офталмологијата
o Нови третмански опции за пациентите со хронична лимфоцитна
леукемија во РМ
o Целосно лекување на хронични рани
o Пациенти со депресија - предизвици, третман и потреби
o 5th Rare disease in see meeting
o Генетските испитувања во третман на кардиоваскуларните
заболувања
o Новини во терапијата и профилаксата на ДВТ
o Примена на медицинска марихуана во онкологијата според
медицина базирана на доказ
o Латентна турбекулозна инфекција
o Антибиотици во примарна заштита „Aнтибиотици..? Да, но Не и
кај AРИ“
o Национален состанок на CAESAR - мрежата во Р. Македонија
o Енуретично дете
o Новитети во лабораториската медицина
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o 24-ти редовен состанок на Здружение за перинатална медицина
на Р. Македонија
o Инфекции на горни респираторни патишта
o Глауком - современи предизвици
o Производи од канабис за медицинска употреба во различен
сооднос на ТHC и CBD
o Конгрес на респираторна медицина
o Терапевтски модалитети и дилеми во третман на АФФ
o Дермоскопија и карцином
o Прва школа на педијатрите во Р. Македонија
o Втор македонски конгрес за медицина на трудот со меѓународно
учество
o Конференција за судска и затворска психијатрија
o Прв меѓународен конгрес на лица со посебни потреби - „А
зошто да не сме различни?“
o Препораки за третман на карцином на простата според водичот
на Европската асоцијација по урологија од 2016 година
o Пигментна протекција на очни заболувања
o Секциски состанок
o Превенција на хоспитални инфекции кај изгореници
o Нова димензија во третман на хипертензија
o Малигни болести на респираторниот тракт во Р. Македонија
o AROME / ЕSO Meeting
o Акутен респираторен дистрес синдром и акутно пулмонално
срце
o Есенски симпозиум
o Прва инфектолошка школа
o Петти конгрес на инфектолози на Р. Македонија
o Светски ден на мозочен удар, мозочниот удар се лекува
o Детска ортопедија и трауматологија
o Депресивни болести, интрахоспитални инфекции и слободни
теми
o Лекарски третман во лекување на стрес инконтиненцијата на
урината и генитален пролапс
o Цереброплацентарен индекс кај пациентки со интраутерин
застој во растот и прееклампсија
o Прогрес во хирургијата и онкологијата
o Синдром на нервозно црево: од дијагностика и терапија и
Констипација: од дијагностика и терапија
o Легализацијата на канабисот во медицински цели во Р.
Македонија
o Конгрес на невролозите на Р. Македонија
o Шести конгрес на Радиолози на Р. Македонија со меѓународно
учество
o Превенција и третман на повреди
o Артроскопијата во ортопедијата и трауматологија
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Дијабетес тип 2 - од превенција до соодтветен третман
Модалитети во третманот на дегенеративните заболувања
Рана дијагноза и третман
Современи достигнувања во гастроентеро - хепатологија
Физикална терапија и рехабилитациј кај повреди на менискус
Body sculpturing, contouring and patient safety
Белодробен карцином
Предизвиците на современата медицина и насоки на развивање
Втора интернационална научна конференција
Современи сознанија за себорејата и примена на
кардиохирургијата во дерматологијата
Унапредување на CAESAR - Мрежата во Р. Македонија:
примена на ЕUCAST - стандардите во микробиолошките
лаборатории во Р. Македонија
Обука за воздухопловна медицина II
Стратегија за справување со астма во Р. Македонија
23-ти редовен состанок на МАПМ
ХПВ- инфекции и асоцирани болести
Ефекти на социоекономските индикатори на навики на
исхраната и физичката активност и ВМI кај македонската
младина, следење на инциденцата на повреди на долните
екстремитети кај ракометари и ракометарки на возраст од 14-19
години, Здравствена организација во фудбалски клуб, PRP
(Platelet Rich Plasma) - опција во третман на спортски повреди
Превенција и третман на бактериски и габични инфекции на
кожа и нокти
10-ти симпозиум на 3ТМ со меѓународно учество
Нова технологија за одвојување на примерок - плазма за анализа
со цел подобрување на квалитет на примерок,зголемување на
ефикасност и намалување на вкупно време (ТАТ) во
лабораторија
Обука за воздухопловна медицина I
Балкански денови на анестезија
Новини во детска неврологија
Здрав поглед на светот
Водич за постпартална хеморагија
Антихипертензивен и дислипидемичен третман за успешна
ендотелна протекција
Современ пристап во третманот на пациенти со ИБД
Атријална фибрилација и мозочен удар
Недостатокот на јод и превенција на тироидна патологија:
состојби на глобално, европско ниво и во Република Македонија
Пробиотик - Како до Вистинскиот?
Неправилности во лекувањето на адолесцентната идиопатска
сколиоза; Kинезитерапија кај сколиоза во детска возраст;
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Kонзервативен третман на компресивни фрактури на
тораколумбални пршлени
Иновативни технологии во трансфузионата медицина
Актуелни состојби и перспективи за развој на радиотерапијата
во Р. Македонија
Први дијабетолошки денови
Прекумерна употреба на антибиотици и користење на
имуностимулатори и пробиотици како алтернатива
Безбедно работење во микробиолошките лаборатории
Секциски состанок
Новите здравствени закани: Епидемиологија и превенција на
ЗИКА- вирусот
Естетска хирургија во Р. Македонија
Интернационална работилница за имиџинг на мускулоскелетен
систем
Современ антихипертензивен третман
IV Конгрес на семејна медицина со меѓународно учество
Новини во урологијата 2016
Примена на ласер во дерматовенерологијата и гинекологијата во
организација на ПЗУ „Ре – Медика“
Дијагностички и тераписки пристап кон анкилозантниот
спондилитис; Ултразвучен преглед на рамо;, Лумбоишијалгија секогаш актуелен проблем
Факохирургија на катаракта - предизвици и компликации
Дијареален синдром кај ИБС
Едукација за ретки болести
Третман на дегенеративни заболувања на коленото
Стручен состанок на Здружение на гинеколози и опстетричари
Секција на Здружение на неонатолози
Постоперативна превенција на хирушки рани
Подобрување на интегритетот на нарушената кожна бариера конзервативен и хируршки пристап
Курс за базична ехокардиографија
Подобрена комуникација и интерперсонални односи помеѓу
работници и соработници и однос вработен пациент
Работилница за неонатална реанимација
Дегенеративни заболувања и повреди на колениот зглоб
Стручен состанок на здружение за хематологија
Диференција и третман на колоректален карцином и
хомороидална болест
Професионални алергиски кожни болести
Секциски состанок на Здружение на физијатри
Трибина на млади дерматовенеролози
Современ пристап и третман
Тема: Исхрана во бременост
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o Имуномодулатори во превенција и терапија на вирусни
инфекции
o Креативна психофармакотерапија во пракса - како да се зголеми
ефикасноста на лекувањето
o Трансплантација на матични клетки
o Превенција, рано откривање и лекување колоректален карцином
o Превенција, рано откривање и лекување на карцином на дојка
o Метаболен синдром, обезитас и деформитет на ’рбет кај деца
o Зависност од лекови и рационална употреба на антибиотици во
ПЗЗ
o Современ пристап во третманот на болно грло; Tретман на
болно грло – антибиотици - да или не?; Наши искуства во
третманот на болно грло во детска возраст
o Третман на хронични и тешко зараснувачки рани
o Современа дијагностика и терапевтски пристап на најчести
пулмоалерголошки болести
o Ангиотензин II Антагонисти - предности на новите сартани
o Интраназални кортикостероиди во третман на алергиски
ринитис
o Современ дијагностичко -терапевтски пристап на ВТЕ
o Пат до сигурна крв
o Непигментирани лезии на кожата
o Контрола на турбекулозата во Р. Македонија
o Турбекулоза - достигнувања и идни предизвици од примарна
здравствена заштита
o Практичен пристап кон менаџментот на болестите на
респираторниот систем
o Обезитас и деформитети кај деца
o Зависност од лекови и рационална употреба на антибиотици во
ПЗЗ
o Карцином на дебело црево
o Рано откривање на малигноми на дојка
o Медицинска марихуана
Од спроведената анализа на календарот за континуирана медицинска
едукација за 2016 година, се забележува дека сите теми се од стручна област и
нема ниту една тема за „меки“ социјализирачки вештини.

Контринуирана медицинска едукација 2017 година
-

Вкупно 134
Од кои 26 работилници, 1 веб - едукација, 26 симпозиуми, 2 курса, 6
конгреси и 73 стручни состаноци
Теми:
o Современи аспекти на алопециите
o Стручен секциски состанок
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o Третман на акутна дијареа кај деца. Модалитети за третман на
функционална опстипација кај деца
o Лекување на никотинска зависност на ниво на примарна
заштита
o Навремена дијагноза на ХОББ - бенефит за пациентите
o Неуромедика симпозиум
o 24-ти Симпозиум за ЗЛОМ-СМ
o Денови на превентивна медицина во Р.Македонија
o Управување со медицинско - биохемиски лаборатории; насоки и
предизвици
o Новитети во офталмологија
o Курс по клиничка дијабетологија со меѓународно учество
o SEE HAE Еxpert Academy
o Респираторни инфекции
o Ретки болести во Југоисточна Европа
o Клиничка ентерална и парентерална нутриција
o Акутна миелобластна леукемија, новини во дијагноза и третман
o Редовен годишен состанок на здружението
o 5-ти Македонски Ian Donald курс - напредок во ултразвукот во
акушерството, гинекологијата и неонатологијата
o Инфекции на респираторниот тракт - убедувања, докази, пракса
o Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Обука
за фетален мониторинг во рамките на Пери Мак - проектот на
Project Hope
o Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Обука
за неонатална нега прв дел, (во рамките на Пери Мак - проектот
на Project Hope
o Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари /
Медикаменти и инфекции - нивното влијание на бременоста и
врз новороденчето
o Улога на лабораторијата во дијагноза на автоимуните
заболувања
o Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Обука
за неинвазивна респираторна поддршка / целосна патентирана
исхрана (нутриција) и ладење на пациенти со асфикација
o I.V. Парацетамол во третман на акутна болка во пери и
постоперативен период
o Примена и практични искуства од употребата на медицински
канабис
o Пробиотици - значење и препораки за нивна примена
o Инфекции асоцирани со ХПВ и превенција
o Дијагноза на атипични респираторни инфекции
o Срцеви биомаркери во дијагноза и прогноза на
кардиоваскуларните болести
o Нови трендови во менаџирањето на дијабетесот
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o Здравствени проблеми од 21. век, Health care challenges of the
21st Century
o Оптимизација на медицинска изложеност
o Прва интернистичка средба од областа на
гастроенетерохепатологијата со меѓународно учество
o Дегенеративни промени и повреди на горни екстремитети
o Улогата на пробиотиците во превенција од колонизација на
гатроинтестиналниот тракт со токсикогени соеви на Clostridium
dificile кај имунокомпомитирани пациенти
o Дијагностичко - тераписки пристапи кон психијатриските
растројства во различни животни фази
o Улога на преданалитичката фаза во квалитетот на хистолошките
препарати
o AOTrauma - Upper Limb
o Симпозиум на лекари Албанци
o Развивање на комуникациски вештини и обезбедување на
здравствени услуги во ромската заедница
o Статини за кардиоваскуларна превенција - што може да научиме
од клиничка пракса
o Омега 3 масни киселини и нивна улога во развојот на видот и
когнитивните и менталните функции кај децата
o Конгрес на офталмолозите со меѓународно учество
o EUCAST, критериуми за интерпретација на антимикробната
осетливост на грам негативните бактерии
o Секциски состанок
o RHINO - FORUM, SINUS, SCULL BASE, RHINOPLASTY,
WORKSHOP AND SYMPOSIUM (with international participation)
o Контрола на туберкулозата
o Секциски стручен состанок
o Новини во алергологијата и имунологијата
o Редефинирање на прецизноста за поголема доверба во одлуката
при болка во градите во акутна состојба
o 6-ти Конгрес на дермаровенеролозите на Македонија со
меѓународно учество
o Новитети во лабораториската медицина
o Transforming MS NOW
o НОАК - нова ера во менаџментот
o Meдикаментозен третман на Вертиго
o Работилница за подобрување на знаењата и вештините за рано
откривање и рана интервенција кај деца со попречност
o Сaртаните, лекови од прв избор - да или не?
o Стручен состанок на МЗА
o Дијагностика на генетски предиспозиции и заболувања
o Генитоуринарна реконструктивна хирургија: Источноевропски
симпозиум
o IV Конгрес на оториноларингологија со меѓународно учество
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o Позитивна листа на лекови - приоритетни лекови за третман на
рак на дојка и колоректален канцер
o Добра клиничка пракса
o Развој на интервенции за промоција на практики за превенција и
контрола на инфекции и антимикробна резистенција на
национално ниво-фолус на хигиена на рацете во болниците
o Презентација на новини кај хронична венска болест
o Метастази на бели дробови; Aортни дисекции; Емпиеми на
плевра; Неадјувантна терапија кај карцином на дојка
o Пластична хирургија во Македонија и во странство
o Заштита на видот од УВ - зраците и модровиолетовата светлина
o Taргетирани тераписки третмани за средно тешки и тешки
форми на атопискиот дерматитис; Неврокозметици - иновативни
супстанции во современи козметички производи
o Современи пристапи во лекување на алергии и астма во детска
возраст
o Целна терапија на рак
o 3-ти Регионален состанок за превенција од цервикален
карцином
o 4-ти Конгрес на гинеколози и акушери на Р.Македонија
o Ефективни интервенции за борба против ризик - факторите
асоцирани со висок крвен притисок
o Современи микробиолошки анализи како услов за соодветна
антимикробна терапија
o 19-ти Интернационален состанок на Дунавската лига за
тромбоза и хеморагични заболувања
o Улогата на пробиотиците во педијтарија
o Едукација за третман на зависност од тутун
o Нов пробиотски пристап во третманот на инфекции со
helicobacter pylori и негови коморбидитети
o Стручен секциски состанок
o Годишен состанок за турбекулозата
o Секојдневни предизвици и соврменени можности во третманот
на хипертензија
o Конгрес на Македонско здружение по урологија
o Акне, розацеа и рекурентен афтозен стоматит
o Конгрес на Здружение за хематологија на Р.Македонија
o Анестезиолошки менаџмент при гинеколошко - акушерски
крварења
o Протеомикс во дијабетската нефропатија
o Тропонин - фактор за одредување на миокардни исхемични
оштетувања во постоперативниот период на кардиохируршките
педијатриски пациенти; Третман на инфантилни хемангиоми
o Ефективни интервенции за борба против ризик - факторите
асоцирани со висок крвен притисок
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o Анална фисура и хемороидална болест - дијагностички и
тераписки аспекти
o Кога е потребна гастропротекција
o Спектар на депресивните манифестации во психијатрија,
дијагностички предизвици
o Дијабетес и кардиоваскуларни заболувања
o Атопија и хронична венска инсуфициенција
o Болести на плеврата
o ХПВ - инфекција - нутриција, асоцирани болести и превенција
o Втора нефролошка школа со меѓународно учество
o Секција на Здружение на неонатолози на Р. Македонија
o Класификација и патолошки карактеристики на скелетните
тумори
o Стручен секциски состанок
o Ефективни интервенции за борба против ризик - факторите
асоцирани со висок крвен притисок
o Улогата на EUCAST во следењето на антимикробната
резистенција
o Орална антикоагулација - од препораки до редовна клиничка
пракса
o Есенски симпозиум
o Ново квалитетно решение за менопауза
o Канабис за медицинска употреба во детска возраст
o Герб и третман на дивертикулоза
o Органски формули и органска дохрана, предизивик во новата
ера
o Последните искуства во рефрактивната и витреоретиналната
хирургија во „Систина“- офталмологија
o Современа дијагноза и третман на пациентките со ектопична
бременост
o IUGR кај единечна и близначна бременост
o Со подобра контрола на крвниот притисок до помал КВ ризик
o Есенски симпозиум
o Современ третман на венска инсуфициенција
o 3D трансезофагеална ехокардиографија
o Вторите дијабетолошки денови со меѓународно учество
o Контрола на турбокулозата во примарна здравствена заштита
o Мултимодален пристап во третманот на болка
o Органски адаптирани формули-ги исполнува ли нашите
очекувања?
o Важноста на микробиотата во превенција на алергиските
заболувања
o Важност на фолатите во превенција на преексклампсија
o Дијагностика на заболувања на дојка користејќи мултимодален
пристап
o Ринопластика
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o Имплементација на ЕУ - насоките за обезбедување квалитет во
национално ориентирани скрининг - програми
o Дијабетична ретинопатија
o Анемија кај деца
o Дијабетична нефропатија
o Белодробен карцином
o Како да се подобри употребата на антибиотици во мојата
болница: практичен вовед во рационалното пропишување
антибиотици
o Дијабетична ретинопатија
o Анемии во детска возраст
o Белодробни карциноми
o Дијабетна нефропатија

Од спроведената анализа на календарот за континуирана медицинска
едукација за 2017 година, се забележува дека сите теми се од стручна област и
нема ниту една тема за „меки“ социјализирачки вештини.

Континуирана медицинска едукација 2018
-

Вкупно 164
Од кои 16 симпозиуми, 30 работилници, 10 конгреси, 1 школа, 1 курс и
106 стручни состаноци
Теми:
o Глауком - актуелности
o Стручен состанок за правовремено згрижување,
дијагностицирање и фази на третман на пациент со политраума
o Препораки и новини за третман на дијабетесот
o Примена на пет-цт во респираторната патологија
o Современ тераписки пристап во третманот на ревматоидниот
артритис
o Секциски стучен состанок
o Систем- имиџинг на мускулоскелтен систем
o Meнтална виталност
o Исхрана кај компромитарни пациенти
o Исхрана кај компромитарни пациенти
o Современа молекуларна дијагностика во трансфузионата
медицина
o Фармакогенетика во секојдневна клиничка пракса
o Акутен абдомен; Клиничка и радиолошка дијагноза и третман
o Нови директни орални антикоагуланси
o Денови на превентивна медицина
o Секциски состанок
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o Третман на преканцерози на грлото на матката; Инфертилитет и
гинеколошки малигноми; Примарен ХПВ- скрининг на
цервикален карцином; Хипертензија кај жени
o
o Современ пристап во дијагностика и третман на АЛК позитивен
белодробен карцином
o 3-ти Конгрес на Здружение на уролози
o Новитети во офталмологијата
o Тренинг за лекари од ПЗЗ
o Светски ден на мозочен удар
o Хронична обструктивна белодробна болест
o Интердисциплинарен и мултимодалн концепт во третман на
болка
o Нови тенденции во менаџирањето на рефлуксот
o Годишен национален состанок
o Нов пробиотски пристап во третман на инфекциии со
Helicobacter Pylori и негови коморбидитети
o Синергистички пристап на кардиолозите (интернистите и
онколозите во лкекувањето на онколошките пациенти)
o Мултипен миелом
o МС - повеќекратен избор на терапии
o Хепатитис кај болни кои се лекуват со хронична хемодијализа
o Неопуоден микронутриенс во бременоста
o Актуелни теми во медицина на трудот
o Стручен состанок на радиолози
o Инфекции на централен нервен систем - наши искуства
o Предизвици во третманот на респираторни инфекции
o Различни индивиди, различни инфекции. Рационален
антибиотски пристап
o Чувајќи го срцето и бубрегот да ги контролираме факторите на
ризик за КВ - заболувања
o 6-ти Национален конгрес на МЗМБЛМ
o Биолошка терапија во гастроенетерохепатологија
o Нова генерација на генетски тестови во перинатална
дијагностика
o Превенцијата, дијагностиката, и лекувањето на ХИВ инфекцијата во контекст на сексуалното и репродуктивното
здравје
o Современо лекување на коронарна болест и стеноза на каротида
o TAIEX - Работилница со усогласување на ЕУ легислатива за
фармаковигиланс
o Неодробена употреба на лекови
o Неодробена употреба на лекови
o Неодробена употреба на лекови
o Превенција на интрахоспитални гастроинтестинални инфекции
o Tретман на остеопоротични фрактури
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o Омега 3 и Q10 коензим - моќни додатоци за оптимална
кардиоваскуларна протекција
o Досегашни резултати од клинички струдии за третман на
вертигo; Вертиго-етиологија, дијагноза и терапија
o Кардиоваскуларни болести, предизвик на 21. век
o Третман на мигрена
o 6 - ти Македонски психијатрски конгрес
o Morbus Wilson
o Унапредување на брахитерапијата и перкутаната радиотерапија
со напредни техники во ЈЗУ за радиотерапија и онкологија во
Македонија втор дел
o Новини во акутен коронарен синдром
o Улога на пневмофтизиолозите на Р. Македонија
o Прва балканска педијатриска школа
o Регионален едукативен курс на неврологија
o Турбекулоза -предизвици и дилеми
o Стручни препораки за третман пкред сезона на грип, настинки и
други вирози
o Рекурентни респираторни инфекции-превенција и третман
o Современ третман на дефлувиум,кондиломи и атописки
дерматит
o Атипични респираторни инфекции-наши искуства
o Протоколи за третман на болка во палијативна медицина
o Од метаболни нарушувања до кардиоваскуларни компликации
o Четврти конгрес на МЗАКИ
o Постдипломски курс по анестезија и реанимација
o Унапредување на брахитерапијата и перкутаната радиотерапија
со напредни техники во ЈЗУ за радиотерапија и онкологија во
Македонија, прв дел
o Мотиви vs реалност за употребата на витамини со минерали и
трипсин/химотрипсин кај респераторни инфекции
o Basic life support
o Новини во дијагноза и третман на срцева слабост
o Примена на хибридни нуклеарно - медицински техники во
онкологијата и дијагноза на инфекции
o Имуномодулаторна терапија кај деца со рекурентни инфекци
o Вродени аномалии предизвици, дилеми и третман во Р.
Македонија
o Трансплантација на ткива и органи - дилеми и предизвици
o Периферни васкулрани интервенции
o Инфекции на уринарните патишта и имунитет
o Фолат, неопходен микронутриенс во бременоста
o Актуелни новини во кардиореспираторна педијатриска нега и
третман
o Предизвици во третманот на бенигна хиперплазија на простата и
еректилна дисфункција
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Секциски состанок
Астма - актуелности и предизвици
Здрав поглед на светот
Третман на метатстатски канцер на дојка со посебен осврт на
CDK4/6 инхибитори
Кардио - метаболни нарушувања и нивен третман
5-ти Конгрес по ендокринологија и 3-ти Дијабетолошки денови
Палијативна грижа - насоки
Физиологија на бременост, пренатално тестирање, ХПВ тестирање
Пролонгирани фебрилни состојби
Модерна хирургија на митрална валвула
Тераписка ефикасност на микронизиран диосмин во третманот
на хронична венска и хемороидална болест
Улогата на срцево белодробното оживување кај пациенти со
акутни кардиоваскуларни состојби
Современ фармалошки третман на прекумерно активен мочен
меур (СПАМ) и Уринарна инконѕиненција
Користење на водена хирургја во ендоскопија
Современ фармалошки третман на прекумерно активен мочен
меур (СПАМ) и Уринарна инконѕиненција
Редовен годишен состанок
Имуномодулатори во превенција и терапија на вирусни
инфекции
6-ти Конгрес на микробиолози на Р. Македонија
International Scientific Conferenc
Хронична венска инсуфицинеција и хемороидална болест
Биолошки слични лекови
Витамини и минерали, лек и превенција
Витамини и менерали, лек и превенција
Идентификација и третман на предијабетес во превенција на
прогресијата на дијабетес мелитус тип 2
Третман на најчестите симптоми во оториноларингологија
Репродуктивно здравје на жената - неопходен предуслов за
здраво потомство
Акушерска анестезија и периоперативна безбедност
Современ пристап за лекување на хипертензија
Дијабетична периферна невропатска болка
Глауком - современи сознанија
Регулиран дијабетес - сочуван вид
Генетски анализи во клиничка дијагностика
Примена на Бизмут субцитрат и Диосмин во
гастроенетерологијата
Современ дијагностички пристап
Индикации за примена на LMWH во финекологија и акушерство
(во примарна и терциерна гинекологија )
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o IV Кoнгрес на МАДОТ
o Тераписки предизвици во третманот на Алцхајмерова деменција
и депресии
o Менаџмент на рано откривање и водење на пациент со
деменција - алгоритам
o Културолошки и структурини компетенции на здравствените
професионалци
o Аdvanced life support- pedijatric life support
o Advanced traume life support
o Најсовремен пристап во третирањето на алергиски ринитис
o Потреба со хормон за раст при применување од детска во
адултна возраст
o Насоки за подготовка и изведување на квалитетна стручна
презентација
o Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина
o Новини за вoдење на хипертензија во нефрологијата
o Улога на преданалитичка фаза во бележење, колекција,
транспорт, презервација и складирање на примероците за
патолошка анализа
o Годишен стручен состанок
o Интернистичко - невролошки предизвици во примарна и
секундарна превенција на мозочен удар кај преткоморна
фибрилација
o Современ терапевски пристап во лекување на шизофренија
o Стручен секциски состанок
o Новини во алергологијата
o Next generation diagnostics
o Третман на хронична болка; Примена на медицински канабис;
Светски искуства од поримена на канабис за медицински цели
при хронична болка
o Професионален ризик и принципи на безбедност и здравје при
работа кај работници изложени на азбест
o Хередитарен ангиоедем
o Учеството на метафолинот во превенција на крварења во рана
на бременост
o Примена на пробиотици во гастроенетерологијата
o Современ пристап на дислипидемии кај пациенти со релативен,
низок и среден КВР
o Улогата на стандарните коагулациски тестови во одредување на
интраоперативниот ризик од крварење
o Нови аспекти во евалуацијата на тинитус
o Методи за детекција на Clostridium difficile во нежива средина
o Стручен состанок на ЗХМ
o Koмбинирани антихипертензивен третман
o Стимулација на специфичен и неспецифичен имун одговор со
имуномодулатори
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Helicobacter pylori
Акутен панкреатит
Меланома малигнум
Идентификување и пријавување на несаканите реакции од
употребата на фармацевтски производи
Колонска дивертикулоза
Нови аспекти на старата болест
Интердисциплинарен пристап кај деца со аномали на
бубрези/уринарен тракт пренатално дијагностоцирани
Турбекулоза
Риносинузитис-клинички аспекти, дијагностика и третман
Дутастерид - терапевтски можности и нови аспекти
11-та Конференција на токсикологија со меѓународно учество
Вистинската улога на бета блокатор-Небиволол во дневна
кардиолошка терапија
Терапија на вирусни инфекции на горни респираторни патишта
во детска возраст-има ли лек ?
Универзален алгоритам за нож - Аdvanced life support
Третман на хронична болка и малигни заболувања на кожа со
осврт на светски искуства од употребата на канабис за
медицински цели
ТLS Trauma life support

Од спроведената анализа на календарот за континуирана медицинска
едукација за 2018 година, се забележува дека сите теми се од стручна област и
нема ниту една тема за „меки“ социјализирачки вештини.
Континуирана медицинска едукација 2019 година:
-

Вкупно: 105
Од кои: 4 конгреси, 9 симпозиуми, 28 симпозиуми, 1 курс и 63 стручни
состаноци.
Теми:
o Тема-17 Балкански конгрес за кохлеарни импланти
o Инфанилни колики-предизвик во неонаталниот период
o Цистична фиброза
o Вакцинација вакцинален опфат и имунизација кај здравствени
работници
o Употреба на „Матридерм“ во комбинација со автологен кожен
трансплантат во една постапка -наши резултати; Tретман на
длабоки кожни дефекти при повреди во детска возраст
третирани со дермален супститут-наши првични искуства
o Шести конгрес на Македонско здружение по кардиологија
o Вертиго - современа дијагноза и терапија
o Нови терапевтски опции за третман на уринарни инфекции
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o Апиксабан во третман на АФ и ВТЕ (ефикасност и безбедност
во едно)
o Иновативен пристап во третман на PA и бенефити од третманот
co tocilizumab
o Современ третман на H.pillory
o Идентификација и третман на предијабетес во превенција на
дијабетес мелитус тип 2
o Meсец на мускулни дистрофии
o Новини во алергологијата и имунологијата
o Новитети во асистираната репродукцијата
o Актуелности во лекувањето на венските заболувања
o Индикација и контраиндикација за итен хируршки третман на
геријатриска популација
o Стручен состанок на Здружение на физијатри на Р.Македонија
o Срце и циркулација
o Четврти конгрес на пневмофтизиолози на Република Северна
Македонија со меѓународно учество
o Магнетна резонанца на срце -современ тренд во дијагностиката
и прогнозата на срцевите болести
o Стручна работилница за детска кардиологија
o Карцином на града
o Препораки за исхрана на населението -преглед и искуства
o Стандарди за безбеден абортус
o Работилница за абдоминален ултразвук
o Малигна линфаденопатија - од дијагноза до современ третман
o Aлгоритам на дијагностика на лимфаденопатијата и улога на
примарната и секундарната здравствена заштита во раната
дијагностика на лимфаденопатија и современ третман на CD20+
хематолошки малигнитети
o Предизивици во третманот на хроничната венска болест
o Улогата на фолна киселина во превенција на конгенитални
аномалии
o Холестатски состојби во интернистичка пракса-дијагностичкотерапевтски насоки
o Тутун или здравје-изборот е Ваш
o Тераписки пристап кон пациенти со иритабилно црево и
рефлуксен синдром
o Новини во терапискиот пристап на ревматските заболувања во
Македонија
o Влијаније на рефракција врз прогресивните стакла
o Вертиго-дијагностичко-терапевтски предизвик
o Лабораториската дијагностика и клинички аспекти на
респиратпорни инфекции
o Синдромско тестирање на инфективни патогении; Дефицит на
витамин Д кај здрави лица
o Работилница за хируршки третман на тумори на црниот дроб
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ХИВ - инфекција - потреба од мултидисциплинарен пристап
Здравствена заштита на трансродовите лица
Меѓународен симпозиум
Новости во ендокринолошка лабораториска дијагностика
Работилница за неинвазивен пренатален скрининг во прв
триместар
Етиопатогенеза и современ третман на хиперпигментации на
кожата
Аритмии во детска возраст
Стоп за астмата
Работилница за естетски корекции и напредни технички на
инјектирање на хијалуронска киселина
Гастропротекцијата низ годините наназад и сега
Обука за подобрување на знаењата и вештините на
здравствените работници за рано откривање и рана
интервенција кај деца со попреченост
Дијагноза и третман на хепатална енцефалопатија
Непрепознаена,несоодветно третирана,смртоносна болест-IPF
Психофармакотераписко позиционирање на арипопразол
Витроретинална хирургија и апликација на медикаменти
интравитерално
Современа дијагноза и третман на пациентите со ендометриоза
Стручен состанок на здружението
Фекален калпротектин во гастроенетерохепатологијата и методи
на негово одредување
Антиалергиски и антиедматозен третман и современ приод во
витамино - терапија
Глијални тумори на централен нервен систем
Дилема при одлука на третман на фрактура на проксимален
фемур-приказ на мета анализи од трудови работени во различни
центри
Препарати од канабис (CBD) респектибилен потенцијал за
третман на анксиозни растројства
Early Occurrence of Colorestal Cancer.Where we are?Where to go ?
Ефективна перипартална нега
Дијагностика, третман и предизвици во детска кардиохирургија
ГДПР (General Data Protection Regulation)
Неонатален васкуларен пристап
Инфекции на крвта поврзани со медицински помагала и
превенција
Балкански конгрес по урологија
Практичен пристап кон болестите на респираторниот систем
Basics of parental nutrition
Kлиничка и лабораториски евалуација на најчестите видови на
анемии

210

o Kултуролошки и структурни компетенции на здравствените
професионалци
o Тема-Едукација за едукатори
o Примарна и секундарна превенција на КБ заболувања
o Рак на дојка-до каде сме?
o Современи трендови во ендоскопија
o Нови тераписки пристапи во третманот на болести на предниот
сегмент на окото
o Стручен секциски состанок
o Четвртите дијабетолошки денови со меѓународно учество
o Aнтикоагулантна вртелешка во 4 училници
o Хламидии
o Ефикасноста на природни назални р-ори од морска вода со
алгомер комплекс при третирање на алергиски ринитис
o Професионални алергии
o Dermatology 2020
o Невропати и повреда на нерви
o Местото на базалните инсулини од втората генерација во
терапијата на дијабетес мелитус
o Подршка на доенчињата за правиленраст и развој
o Современи системски терапии кај HER2 + и тројно негативен
карцином на дојка преку приказ на случаи
o Ретко таргетирана состојба во пулмологијата
o AРВ терапија и тераписки стратегии
o Клинички искуства
o Контрола на турбекулоза во Р. Македонија
o Алергитис ринитис-третман со природни назални раствори
o Предизвици и новини во третман на хемофилија А
o Новини во вакциналниот календар на Р. Македонија
o Интернистички преспективи и предизвици во имплементацијата
на Европскиот курикулум по интерна медицина
o Хистероскопска ресекција на комплетен септум на утерус)
o Современ пристап во третманот на хиперсекреторни
воспаленија на дишните патишта
o Контрола на турбекулоза во ПЗЗ
o Опсесивно компулсивно растројство-од обични примери до
тешки клинички случаи
o АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ
o Синдром на Бурн оут кај докторите
o Секциски состанок
o Mикробиом и имунологија
o Нови препораки за артериска хипертензија
Од спроведената анализа на календарот за континуирана медицинска
едукација за 2019 година, се забележува дека сите теми се од стручна област и нема
ниту една тема за „меки“ социјализирачки вештини.
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