НОВИ обуки за КОВИД – 19 подготвени во рамките на СЗО проектот:
„Поддршка за јавното здравје и итната медицинска помош за време на вториот бран на
КОВИД–19 во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединетото Кралство и
со поддршка од британската амбасада

Обука бр. 1: Постапување со болни од КОВИД19 во клинички услови – општи назнаки

Датум на објавување: 15 февруари 2021
Обуката е наменета за сите здравствени
работници за време на пандемијата на КОВИД19.
На обуката се даваат основни информации за
пандемијата и се разгледува работата и
подготовеноста на установата, системите за
упатување и пренесување од една установа во
друга, превенцијата и контролата на инфекции и
улогата на палијативна нега за пациентите. Курсот,
исто така, вклучува дискусија за етичките прашања
што произлегуваат во текот на грижата за пациенти
со КОВИД-19, вклучувајќи ги принципите за
распределување на ресурсите за критична грижа.
Генерално, курсот се осврнува на подготвеноста за
пандемијата на КОВИД-19, на сите нивоа на
обезбедување здравствена заштита.
Времетраење на обуката: приближно 3 часа.
Пристап до обуката на македонски и албански јазик
е овозможен преку платформата за Е-здравство на
Министерството за здравство:
https://obuki.zdravstvo.gov.mk Станува збор за
официјално акредитирана обука од Лекарската
комора на С. Македонија, по завршувањето на
обуката учесниците ќе можат да го преземат својот
сертификат за обуката преку интернет.

Обука 2: Стандардни мерки на претпазливост:
Хигиена на рацете

Обуката е наменета за сите здравствени
работници за време на пандемијата на КОВИД-19.
Хигиената на рацете на здравствените работници
играат клучна улога во одржување на безбедноста
на пациентите. Доколку здравствените работници
не ги чистат рацете во вистински момент и со
примена на соодветни методи, тие може преку
своите раце да пренесат микроорганизми кои
предизвикуваат инфекција од еден пациент на
друг. Водењето хигиена на рацете во клучни
моменти е важна интервенција во здравствената
заштита. Хигиената на рацете го намалува
преносот на микроорганизми (вклучително и оние
кои се резистентни на антибиотици), ја зголемува
безбедноста на пациентот и ги намалува
инфекциите поврзани со здравствената грижа.
Ефективната, навремена хигиена на рацете е
основа за превенцијата и контролата на инфекции.
Времетраење на обуката: приближно 1 час.
Пристап до обуката на македонски и албански јазик
е овозможен преку платформата за Е-здравство на
Министерството за здравство:
https://obuki.zdravstvo.gov.mk Станува збор за
официјално акредитирана обука од Лекарската
комора на С. Македонија, а по завршувањето на
обуката учесниците ќе можат да го преземат својот
сертификат за обуката преку интернет.

Обука 3: Зачувување на безбедноста во
установите за долготрајна нега за време на
КОВИД-19

Датум на објавување: 15 февруари 2021
Обуката е наменета за сите здравствени и
административни работници во установите за
долготрајна нега.
Пандемијата на КОВИД-19 несразмерно повеќе ги
погоди постарите лица, особено оние кои живеат
во установи за долготрајна нега, со значително
изразен морталитет и морбидитет. Неопходно е
заедничко дејствување за ублажување на
влијанието на КОВИД-19 преку засилување на
мерките за превенција и контрола на инфекции во
рамки на установите за долготрајна нега. Во голем
број земји, установите за долготрајна нега имаат
слаби системи за превенција и контрола на
инфекции и за обуки, а персоналот нема пристап
до информации за ограничување на трансмисијата
во контекст на КОВИД-19. Зајакнувањето на
практиките на превенција и контрола на инфекции
е од суштинско значење за спречување на
ширењето на КОВИД-19.
Времетраење на обуката: приближно 2 часа.
Пристап до обуката на македонски и албански јазик
е овозможен преку платформата за Е-здравство на
Министерството за здравство:
https://obuki.zdravstvo.gov.mk. Станува збор за
официјално акредитирана обука од Лекарската
комора на С. Македонија, а по завршувањето на
обуката учесниците ќе можат да го преземат својот
сертификат за обуката преку интернет.

