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Медицинските (дијабетолошки) сестри  - заслужуваат 
попризната улога и можност за развој во грижата за дијабетес 

 

14 Ноември – Светскиот ден на дијабетесот, на препорака на IDF – 
Меѓународната федерација за дјабетес, е посветен на Медицинските сестри – 
дијабетолошки, или Медицинските сестри од центрите (амбуланти) за 
дијабетес. Сојузот на здруженија на дијабетичари, е заедничка чадор 
организација, кој ги застапува  правата, интересите, проблемите и обврските 
на околу 125.000 лица со дијабетес од кои околу 44.000 инсулин зависни, во 
Република Северна Македонија. СЗДМ е сојуз на слободно и независно 
здружени и организирани  25 здруженија во 23 општини и градот Скопје во 
Република Севрена Македонија, ќе се посвети на акции и активности за издигнување на улогата на една од 
најважните алки за секој од нас лицата со дијабетес. 
СЗДСМ како сојуз на граѓански организации, чија мисија е подобрување на квалитетот на животот на лицата 
со дијабетес преку залагање за поквалитетен здравствен сервис за истите, едукација на нивните семејства и 
подигање на свеста кај граѓаните за дијабетесот, во соработка со сите стратешки партнери и надлежни 
институции во Македонија. СЗДСМ посветено работи за оставарување на своите стратешки цели за 
подигнување на свеста кај граѓаните за дијабетесот и унапредување на едукацијата, мотивацијата и 
превенција од дијабетес; 
 
Зошто медицинските сестри ја прават разлика кај дијабетичарите? 
Колку повеќе бројката на лицата со дијабетес се зголемува, улогата на медицинските сестри и сите други 
здравствени работници, станува се повеќе важна во менаџирање на високото влијание врз состојбата. 
Медицинските сестри играат клучна улога, и се значајна алка во медицинскиот тим. Тие овозможуваат 
тренинг за личен менаџмент и психолошка поддршка, со цел да се превенираат дополнителни компликаци. 
Да се совладуваат ризик факторите кја Тип 2 дијабетесот, да се превенира состојбата.  
Останува особена потреба за повеќе едукација и финансирање на регрутирање медицински сестри државата 
со вештини да се овозможи поддршката која им е потребна на луѓето на лицата со дијабетес и тие што имаат 
ризик да добијат Тип 2 дијабетес, од страна на лицата со дијабетес. 
СЗДСМ повикува до Владата на РСМ, да се препознае и да унапреди улогата на медицинските сестри за 
грижата за дијабетес, посветено да се посвети внимание и овозможи дејствие врз следните области: 
осигуравње на квалитет едукацијата за грижа за лицата со дијабетес, вклучување на доволен тренинг за 
дијагностицирање и грижа за дијабетес, инвестирање во специјалноста за грижа за дијабетес, да се  
приоритизира и  унапреди едукацијата за дијабетес, низ кариерен развој на медицинската сестра и нејзина 
професионалнизација. Зголемување на вложувањето на медицинсиките сестри во овозжможување за 
првенција и примарна грижа за лицата со дијабетес. Вклучување на мединцските сетстри кои се грижат за 
дијабетесот, во опшетството. 
Затоа сите 25 здруженија во сопствените локални средини ќе организираат настани, согласно протоколите за 
КОВИД19, на кои ќе се потенцира улогата на медицинските стестри. СЗДМ, планира еден настан на кои во 
присуство на активни во работата но и оние кои до неодамна се грижеле за лицата со дијабетес, на кој ќе 
споделиме искуства и дебатираме за нивните препраки до нас пациентите. 

Претседател на СЗДСМ, Димче Велев 
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