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Nfermierët - meritojnë një rol dhe mundësi më të njohur për zhvillim në kujdesin për diabetin  

14 nëntor - Dita Botërore e Diabetit,  me rekomandimin e IDF - 

Federata Ndërkombëtare e Diabetit, u kushtohet Infermierëve 

Diabetikë, ose Infermierëve nga Qendrat e Diabetit (klinikat 

ambulatore).  

Shoqata e shoqatave të diabetit është një organizatë e përbashkët 

ombrellë, e  cila përfaqëson të drejtat,  interesat,  problemet dhe 

detyrimet e rreth 125,000 personave me diabet, nga të cilët rreth 

44,000 janë të varur nga insulina, në Republikën e Maqedonisë 

Veriore. SZDM është një shoqatë e 25 shoqatave të bashkuara l irisht 

dhe të pavarura dhe të organizuara në 23 komuna dhe qyteti i  Shkupit 

në Republikën e Maqedonisë Veriore,  do t'u kushtohet veprimeve dhe 

aktiviteteve për të ngritur rolin e një prej lidhjeve më të rëndësishme për secil in prej nesh me diabet.  

SZDSM si një bashkim i organizatave të shoqërisë civile, misioni i  së cilës  është të përmir ësojë cilësinë e jetës  

së njerëzve me diabet duke avokuar për një kujdes shëndetësor më të mirë për ta,  edukimin e familjeve të 

tyre dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për diabetin, në bashkëpunim me të gjithë partnerët strategjikë dhe 

institucionet përkatëse në Maqedoni Veriore.  SZDSM është e përkushtuar në arritjen e qëllimeve të saj 

strategjike për rritjen e ndërgjegjësimit tek qytetarët për diabetin dhe promovimin e arsimimit,  motivimit 

dhe parandalimit të diabetit;  

Pse infermierët bëjnë dallimin midis di abetikëve? 

Ndërsa numri i njerëzve me diabet rritet,  roli i  infermierëve dhe të gjithë profesionistëve të tjerë 

shëndetësorë bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në menaxhimin e ndikimit të lartë në gjendje. Infermierët 

luajnë një rol  kryesor dhe janë një hal lkë e rëndësishme në ekipin mjekësor. Ato ofrojnë trajnime për 

menaxhim personal dhe mbështetje psikologjike për të parandaluar ndërlikimet e mëtejshme. Për të 

kapërcyer faktorët e rrezikut në diabetin Tipi 2, për të parandaluar gjendjen.Mbetet një nevojë e veçantë për 

më shumë edukim dhe fonde për të rekrutuar infermierë të nivelit më të lartë për të siguruar mbështetjen e 

njerëzve me diabet dhe atyre që rrezikojnë të zhvillojnë diabetin Tipi 2 nga njerëzit me diabet.  

SZDSM i bën thirrje Qeverisë së Republ ikës së Maqedonisë Verioreqë të njohë dhe promovojë rolin e 

infermierëve në kujdesin ndaj diabetit, t'i  kushtojë vëmendje dhe të s igurojë veprime në fushat e mëposhtme: 

arsimi i s igurimit të cilësisë për kujdesin e personave me diabet, përfshirja e trajnim it të mjaftueshëm për 

Diagnostif ikimi dhe kujdesi për diabetin, duke investuar në specialitetin e kujdesit për diabetin,  për të dhënë 

përparësi dhe për të përmirësuar edukimin e diabetit, përmes zhvillimit të karrierës së infermierit dhe 

profesionalizimit të saj.  Rritni investimet e infermierëve në mundësimin e kujdesit primar dhe kujdesit 

parësor për njerëzit me diabet. Përfshirja e infermierëve mjekësorë që kujdesen për diabetin në shoqëri.  

Prandaj,  të  25 shoqatat në zonat e tyre lokale do të organizojnë ngjarje, në përputhje me protokollet për 

KOVID19, të cilat do të theksojnë rolin e infermierëve mjekësorë. SZDM po planifikon një ngjarje në prani të 

njerëzve aktivë në punë por edhe atyre që deri vonë kujdeseshin për njerëzit me diabet, ku ne do të ndajmë  

përvojat dhe debatojmë për referimet e tyre tek ne pacientët.   
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