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Порака од Генералниот директор  на ПЗУ Ре-Медика 
 

Ми претставува особена чест да Ви го претставам 

првиот Извештај за општествената одговорност на ПЗУ 

Ре-Медика Скопје, за 2012 година, со кошто ја 

изразуваме нашата целосна поддршка кон Глобалниот 

договор на Обединетите нации и неговите принципи. 

Од самото оснoвање на ПЗУ Ре-Mедика, се стремиме да 

развиваме и одржуваме одговорни бизнис програми 

фокусирани кон корисниците на медицинските услуги, 

вработените, соработниците и пошироката заедница, 

почитувајќи ги сите општествени и етички правила, применувајќи ја во целост легислативата и 

секогаш водејќи грижа за намалување на влијанието од нашето работење врз животната 

средина.  

           Нашата определба за водење на одговорен бизнис стана секојдневна пракса за нашите 

вработени со којашто ќе продолжиме и ќе ја развиваме паралелно со развојот на нашиот 

бизнис. Посебно нѐ радува фактот дека корисниците на нашите услуги  и пошироката заедница 

ги препознаваат нашите вредности.Ова за нас претставува мотивација за непоколебливо 

продолжување и продлабочување на започнатите проекти, иницирање на нови и соработка и 

поддршка на проекти иницирани од граѓански организации  или други субјекти, коишто имаат 

директна врска со нашиот бизнис и/или имаат пошироко општествено значење. 

Во овој извештај се изнесени нашите достигнувања и активности претходно зацртани во цели а 

реализирани  во текот на 2012 година. Истите се во синергизам со принципите на Глобалниот 

договор на Обединетите нации  а во рамките за известувањето за ООП, за прв пат, со 

нескриено задоволсво ги споделуваме и пошироко.   

          Нашата определба е цврсто да чекориме по патот за кој се определивме при што интерно 

истото прераснува  во двигател на најдобри практики кои привлекуваат, зачувуваат и ги 

мотивираат нашите вработени а ќе ја зголемат нашата оперативна ефикасност. Успешно 

комуницираме со засегнатите страни работејќи транспарентно, етички и во согласност со 

одговорноста за општеството во коешто делуваме. Работиме  во согласност со легислативата на 

полето на екологијата и истото го бараме од нашите добавувачи. Во нашето работење 

имплементираме највисоки стандарди за што  поседуваме сертификати од трета страна кои 

потврдуваат дека сме ги исполнилниле критериумите. За нас исполнувањето на стандардите е 

потврда дека бизнисот има про-активна улога во борбата против предизвиците со кои во 

моментот општеството се соочува со што посебно се гордееме. На тој начин ја задржуваме 

репутацијата што ја имаме. 

       Ние се придржуваме до бескомпромисниот код на етика со нагласување  на  целосна 

чесност, транспарентност и искреност. Преку нашите зборови и постапки, ние ја заслужуваме 

целосната  доверба на нашите пациенти и нивните семејства, нашата заедница и нашите 

соработници. Ние сакаме да ја направиме вистинската работа, секогаш и секаде во нашата ден-

за-ден работа и животи.  

 

Генерален директор 

_________________ 

(Елица Јорданова 
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Глобален договор на Обединетите нации 

 

Со придружувањето кон Глобалниот договор на ОН во април 2011,  

ПЗУ Ре-Медика ги прифати десетте пронципи за добро корпоративно 

управување, кои ја претставуваат основата на овој Договор. 

 

Имплементација на десетте принципи во стратегијата и 

 делувањето на ПЗУ Ре-Медика  

 

Принципи Повикување на ПЗУ Ре-

Медика во делови на овој 

извештај  

Принцип 1 

Бизнисите  треба  да ја подржуваат и 

почитуваат заштитата на меѓународното 

признаените човекови права 

Вредности на Ре-Медика 

Грижа за вработените  

Принцип 2 

Бизнисите треба да се уверат дека не се 

соучесници во злоупотреби и прекршување на 

човековите права 

Грижа за вработените  

Имплементација на 

стандарди 

Грижа за заедницата  

Принципп 3  

Бизнисите треба да ја поддржуваат слободата 

на здружување и ефективно признавање на 

правото на колективно договарање 

Грижа за вработените  

Принцип 4  

Бизнисите треба да го поддржуваат 

елиминирањето на сите форми на принудна и 

присилна работа 

Грижа за вработените  

Принцип 5 

Бизнисите треба да го поддржуваат 

укинувањето на детскиот труд  

Грижа за вработените 

Принцип 6 

Бизнисите треба да го поддржуваат 

елиминирањето на дискриминицацијата во 

однос на вработувањето и професијата 

Грижа за вработените 

 

Принцип 7 

Бизнисите треба да го поттикнуваат  

пристапот на претпазливост во однос на 

еколошките предизвици 

Заштита на животната 

средина  

Принцип 8 

Бизнисите треба да превземат иницијативи за 

унапредување на поголема одговорност кон 

животната средина 

Имплементација на 

стандарди 

Принцип 9 

Бизнисите треба да го охрабруваат развојот и 

ширењето на еколошки здрави технологии 

Заштита на животна 

средина  

Принцип 10  

Бизнисите треба да работат против сите 

форми на корупција, вклучувајки и 

изнудување на мито 

Грижа за вработените 

Грижа за заедницата  

„Обврзувајќи се и 

применувајќи ги 

принципите на 

Глобалниот договор 

на Обединетите 

нации, РеМедика е 

прва приватна 

здравствена установа 

што објави извештај 

за општествена 

одговорност. 

Посветеноста, 

разбирањето и 

примената на овој 

концепт во 

целокупното работење 

на  РеМедика 

претставува пример 

за целиот сектор. 

Очекувам дека 

РеМедика ќе 

продолжи да се 

надградува во овој 

домен и да го 

споделува своето 

искуство со 

останатите компании 

од здравствениот 

сектор со што ќе 

придонесе за неговиот 

одржлив развој“. 

Никица Кусиникова 

Извршна директорка 

КОНЕКТ 
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Резиме 
Клучни активности во 2012 година  
Човекови права - Нашите клучни активности за 2012 година опфаќаат дејствија за 

доближување на услугите на општата приватна  болница Ре-Медика за пошироката популација 

преку понуди во Фондот за здравство  за услуги на интервенции за кои патуваат осигурениците 

надвор од земјата, a по цени кои се значително пониски во однос на тие во странство. 

Понатаму, ги доближивме нашите услуги  на други локации во земјата, одобруваме попусти 

каде e потребно, воспоставивме систем на плаќање на рати .  

Континуирано учествуваме во поддршка на здруженија на граѓани во унапредување на 

здравјето на популацијата. Преку едукативни написи, емисии и директни средби со граѓаните 

на РМ, интензивно работиме на  полето на превенција на здравјето. (188 000 памфлети, над 100 

написи во печатени медиуми и 36 телевизиски гостувања на наши еминентни стручни лица во 

отворени контактни емисии, во декември е излезен првиот семеен магазин Ревита.) 

Реализиравме бесплатни хируршки интервенции на поединци  на кои истото им беше 

неопходно. Спроведовме бесплатни прегледи на локации во градот Скопје и Струмица. (над 

200 мерења на притисок и шеќер во крвта, над 40 хируршки прегледи, над 20 ортопедски 

прегледи на деца) Активно учествувавме и организиравме крводарителски акции. (18,28% 

пријавени и собрани 14 единици крв) 

Со сопствен труд учествуваме  во проекти од здравствен карактер кои ги опфаќаат 

општествено чувствителните групи. ( над 100 психолошки проценки на ИВФ парови кои 

влегуваат во процес на ин витро со сперма,јајце клетка или ембрион и нивно понатамошно 

советување-психолошка подршка, )  

Ги поддржуваме стручните и научни средби на младите и организираме гостувања на 

еминентни стручни лица од надвор, чие  знаење и искуство го делиме со медицинскиот кадар 

во земјата. ( четири спонзортсва и поддршки) 

Континуирано вложуваме во едукацијата на кадарот, ги поддржуваме младите кадри, усвоивме  

стратешки документ „Добра медицинска пракса“. Во органите на управување  застапена е 

родовата еднаквост , во организацијата  се застапени вработени од малцинствата на РМ, 

континурано работиме на унапредување на услугите и воведување нови услуги. Организираме 

заеднични дружења и обуки за јакнење на тимскиот дух. Ефектите се евалуираат со 

дефинирана фрекфенција.  

Труд-  Ре-Медика ги превзема сите мерки за безбедност и здравје при  работа. Во текот 2012 

година сертифициран е систем за квалитет,  освен легислативата  имплементиран е систем за 

управување со ризици  во истиот контекст. Мотивација и наградување на вработените согласно 

разработен систем на евалуација, стана пракса  во болницата. 

Животна средина- Надградба на сертифицираниот систем  за квалитет ISO 9001  со систем за 

заштита на животна средина, чија имплементација е во тек. 

Спроведени се  мерки за рационално користење на природните ресурси. 

Воведено е користење на  Еко брендирани хемиски стредства. 

Спроведена е легислативата за управување со отпад,безбедност и здравје при работа 

Анти корупција- Во усвоениот стратешки документ „Добра медицинска пракса“ . 

ОПП цели за 2013 година  
ПЗУ Ре-Медика продолжува во својот стремеж за поврзување на своите деловни цели на начин 

кој ќе постигне добробит и за средината во која делуваме: 

 Креирање на нови  работни места (и покрај општата криза  која се рефлектира и кај нас) 

 Унапредување на кадарот  (обуки,поддршка на спезијализанти,медицински студентски 

организации) 

 Унапредување на условите за работа преку изградба на нов објект  

 Унапредување на квалитетот на услугите  

 Сертификација на ISO 14001 

 Поддршка и иницирање на активности поврзани со дејноста 
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Вредности на ПЗУ Ре-Медика  
Пациентите се  во прв план во сѐ што  работиме  
Пациентот е прв за сите нас. Не е важно каде во болница  ние работиме, за нас  грижата за 

пациентот и неговото  семејство е во срцето на 

нашата мисија и нашата филозофија. 
Без разлика дали се вклучени директно во грижата за 

пациентот или не, секој вработен во општата 

болница ПЗУ РЕ-МЕДИКА, знае дека тој или таа 

може да влијаат на квалитетот, на искуството на 

пациентот од престојот во болницата и на нивото на 

перфекција кое  колективно се стремиме да го 

постигнеме. Ова знаење е  изразено во нашата 

заедничка определба за една единствена мисија- 

фокусираност кон пациентот  што сите  не 

обединува. 

Ние сме болница која се стреми кон доследно 

спроведување на  високи стандарди  на квалитет, 

цена-ефективност и задоволството кај пациентите. 

Ние сакаме да се подобри здравјето на нашите 

пациенти, преку доделување на широк спектар на 

услуги со чувствителност на индивидуалните 

потреби на нашите пациенти и нивните семејства. 

Квалитетот на нашите услуги се зајакнува преку 

интеграција со образованието и континуираните 

обуки на нашиот кадар, за креирање на средина која 

ја поттикнува совршеноста на праксата, критичко 

работење и учење. 

Нашата визија е  пациентите кои ги користат 

услугите на ПЗУ РЕ-МЕДИКА  да бидат задоволни , 

да добијат  најдобра  можна медицинска услуга  од  

најдобрите  лекари.  

Се 

стремиме 

преку 

располо

живите механизми  да ги доближиме нашите 

услуги до што поголем број корисници преку 

флексибилност во начинот на плаќање.  Треба да  

се охрабри пациентот да биде заинтересиран за 

своето здравје и да превзема дејствија да го 

подобрува и одржуваа.   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секој има право на животен 

стандард што нему и на неговото 

семејство ќе им обезбеди здравје  и 

добробит,вклучувајќи храна ,  облека 

, живеалиште и медицинска грижа 

….(Универзална декларација за 

човекови права ,член 25) 

Ре-Медика е првата приватна општа 

болница во Република Македонија, 

основана на 7 април 2005 година. Со 

тоа првпат се поставени светските 

стандарди за здравство на нашите 

простори. Ре-Медика ги задоволува 

барањата на граѓаните за квалитетна 

и достоинствена здравствена 

заштита, односно е во функција на 

подобрување на општото здравје на 

пошироката заедница.Наградата за 

најдобра инвестиција во Југоисточна 

Европа за 2005 година е доказ за 

големиот придонес на Ре-Медика во 

подобрувањето на здравството во 

регионот. 

Здравјето е душата која ги анимира 

сите задоволства во животот,кои 

бледеат  и се невкусни без него. 

 ( William Temple, Sr.) 

Ништо не е пофатално за здравјето 

од негрижата за него.(Benjamin 

Franklin) 

 

                               

Постојаност,  квалитет  

и континуиран  раст   

на болницата    
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Достигнувања 

-Наградата за најдобра инвестиција во   Југоисточна 

Европа за 2005 година 

-Нацинално признание  на конкурсот за ООП за  2011 

година во категоријата мали и средни претпријатија од 

областа на етичко управување 

-Членка на Global Compact при ОН од 2011 година 

-Прва општа болница во Р.Македонија која се   стекна со 

сертификат ISO 9001:2008 

-Започната имплементација ISO 14001:2004 и изработка 

на студија за енергетска ефикасност 

-Пофалници и благодарници за несебично заложување за 

поддршка и спонзорства од областа на науката, 

културата, спортот и здруженија. 

- 100.000 пациенти... 100.000 успешни приказни... 
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Ре-Медика и општествената одговорност  
Градењето на одговорен и одржлив бизнис со висок степен на етика,  професионализам и 

квалитет , подразбира идентификација на сите чинители кои имаат или може да имаат влијание 

врз истото и воспоставување на механизми за контрола и превенција .Така, сите членови на 

колективот на ПЗУ Ре-Медика веруваме и ги практикуваме овие основни вредности: 

одговорност, транспарентност, информирање, комуникација, информирање за правата и 

заштита на пациентите, етичко однесување, тимска работа, баланс со потребите на 

организацијата и сопствениците, спроведување за правила и закони, почит за интернационални 

норми и однесувања, промовирање на фер застапување на групи на сениорски позиции, 

воспоставување наеднаква родова застапеност  при носење на одлуки, рамнотежа на нивото на 

вработени кои носат одлуки во име на организацијата, чување на следливост на одлуките, 

креација на работни места и развој на вештините на вработените, воспоставување коректни  

релации со вработените, континуирано подобрување на условите за работа, безбедност и 

здравје при работа, развој на човечките ресурси и обуки на работно место, ефикасно користење 

на ресурсите, превенција на загадување, ублажување на сопственото влијание врз климатските 

промени.  

Поврзаност на карактеристиките на организацијата во однос на општествена 

одговорност – давање на здравствени услуги со врвен квалитет, заштита на здравјето и 

безбедноста на клиентите, заштита на податоците 

на клиентите и приватноста, почит за човековите 

права, креирање на иницијативи за општествена  

одговорност, разбирање на општествена 

одговорност низ организацијата,зголемување на 

кредибилитетот во однос на општествената  

одговорност  , фер конкуренција, фер маркетинг, 

информации и практики со договорните страни, 

креација на добросостојба и приходи, 

корпоративна филантропија.  

Основната визија за развој, квалитет, интегритет и 

ниски трошоци , што ќе овозможат достапност на 

нашите услуги за пошироката популација. Во својата 

инвестициска политика секогаш на прво место ги 

поставуваме потребите на пациентите и во таа насока, покрај веќе етаблираната амбуланта за 

радиодијагностика во Тетово во 2011 година, реализивме  уште еден голем развоен проект во 

Струмица во 2012 година.  

Покрај континуираните инвестиции во медицинска 

опрема и професионален медицински кадар, целта на 

дејствувањето на болницата е секогаш и физички да 

биде поблиску до своите пациенти, со единствена цел 

да ја потврдиме и оправдаме нивната доверба и да им 

овозможиме достапност на врвни услуги во 

превенцијата на заболувањата и лекувањето. Веруваме 

во теоријата дека за да се биде успешен мора да 

постои  цврста, базирана на доверба врска со 

докторите и меѓу докторите. Ова може да помогне  

промените да се имплементираат и да се добие на 

квалитет на медицинската услуга. Соработката може 

да се изрази преку различни облици, но мора да биде 

изградена на  усогласување на многуте фактори во управувањето на болницата, вклучувајќи ги 

минимум   визијата, присуството на пазарот,  реализацијата на активностите и квалитетот на 

иницијативите. 
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Етичко управување 
Комплексноста на етичкото управување во себе вклучува повеќе фактори.  Правилата во однос 

на етичкото управување со болницата се донесуваат проактивно, со цел да се елиминираат или  

минимизираат можните повреди на наведените принципи во делот ОО на Ре-Медика. За нас, 

етичкото управување  претставува збир на принципи и вредности на кои се заснива 

управувањето со болницата а е претставено со шемата Тројна гранична линија. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шема на организациона поставеност   

Менаџерскиот тим е конституиран од првото и второто ниво согласно хиерархиската 

поставеност односно од директори и раководители на оддели со што се овозможува сите 

одделни функционални единици во П.З.У.РЕ-МЕДИКА да имаат свој претставник при 

донесувањето на одлуките. 

Така, од вкупниот број  вработени во П.З.У.РЕ-МЕДИКА (175) дури 5,67% од нив имаат свои 

претставници во менаџерскиот тим, значаен фактор при донесување 

на соодветни  одлуки. 

Во состав на Менаџерскиот тим во П.З.У.РЕ-МЕДИКА  

застапеноста на вработени од женскиот пол изнесува 55,5%. 

Родовата структура во ПЗУ Ре-Медика општо е 22% мажи и 78% 

жени, што произлегува од природата на работата во одделни оддели 

и одделенија. 

Просечната возраст на Менаџерскиот тим е 49,5 години, при што 

највозрасниот член има 56 години а најмладиот е на 32 годишна 

возраст. Со таков начин на претставување и застапување се 

постигнува балансот во однос на одлучувањето согласно старосната 

структура. 

Со ваквата структура на менаџерскиот тим, ПЗУ Ре-Медика ја потврдува својата  заложба за 

родова едност и недискриминација по било која основа. Застапеноста на вработени од други 

националност во П.З.У.РЕ-МЕДИКА е 13 %  во однос на вкупниот број вработени. 

Родова застапеност 

во управувањето % 

Машки 

пол 

Женски 

пол 
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Имплементација на стандарди 
ПЗУ Ре-Медика е прва сертифицирана општа болница во Р.Македонија за Систем со 

управување со квалитет согласно Стандардот ISO 9001 :2008. Истото претставува основа за 

останатите стандарди, односно ISO 14001 :2004, чија имплементација е во тек. Интегрираниот 

систем е определба на врвниот менаџмент и сите вработени за спроведување на барањата на 

стандардите и континуираното подобрување. Истото е преточено во Политика, која е рамка за 

дефинирање на целите кои се поврзани со дејноста, мерливи и временски ограничени. 

П.З.У.Ре-Медика е ориентирана кон основање  на  систем ориентиран кон принципите за 

унапредување на здравствените услуги преку задоволување на барањата на стандардите 

очекувањата на корисниците на здравствените услуги за квалитетно, ефeктивно и ефикасно  

решавање  на нивните потреби и проблеми а кои се во надлежност на П.З.У.РЕ-МЕДИКА  и 

очекувањата на заедницата од делувањето на болницата. Подоле е дадена оцената на 

Сертификационото тело, во однос на имплементираниот Систем за квалитет: 

 

 

Имплементираниот Систем за квалитет во ПЗУ РЕ-

МЕДИКА е во целост усогласен со барањата на 

меѓународниот стандард ISO 9001:2008. 

Документацијата е комплетно воспоставена, 

функционална и е со високо ниво на квалитет. Таа е 

дистрибуирана низ целата организација, целосно 

разбрана и максимално почитувана од сите 

вработени.Сите предложени и имплементирани 

работни процедури се со високо ниво на стручност, 

комплетирани со голем број работни упатства, 

неопходни обрасци и формулари, со чие квалитетно и 

редовно пополнување се овозможува максимална 

контрола врз квалитетот на испорачаните 

медицински услуги. Потребните записи се водат 

навремено, транспарентно, точно, со високо ниво на 

доверливост, со активно учество на 

автоматизирана ИТ поддршка во сите фази од 

активностите околу медицинското згрижување и 

третман на пациентите. 

Врвното раководство на РЕ-МЕДИКА дава максимална поддршка на вака воспоставениот 

систем за квалитет и покажува стратегиска определба за негово континуирано подобрување 

и надоградување со други меѓународни стандарди (ISO 14001, ISO 26000,...). 

Како резултат на ваквата поддршка, системот се почитува максимално од страна на сите 

вработени. 

 

Доследно ги спроведуваме законските процеси и се трудиме да воспоставиме мерки над 

нивните побарувања.Имплементирани се Законот за безбедност и здравје при работа, Законот 

за превенирање и спречување на интрахоспитални инфекции со изграден систем за управување 

со ризици.  

Имплементиран е Законот за управување со 

отпад. Имено, ПЗУ Ре-Медика како создавач 

на медицински отпад е обврзани на посебни 

регулативи кои важат за опасен отпад и 

соодветно бара посебно управување. Истото 

е во целост спроведено и се разработуваат 

можностите за негова стерилизација, со што 

би се трансформирал во неопасен отпад. 

 

Во тек е имплементацијата на ISO 

14001 со што Ре-Медика ќе стане 

првата “зелена” болница во регионот 
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Грижа за вработените 
Грижата за вработените  во ПЗУ Ре-Медика е една од основите за постигнување на резултатите 

а се темели на развивање на висока свест кај вработените и љубовта кон професијата која ја 

извршуваат.  Колективот на ПЗУ Ре-Медика е свесен дека на  пациентите им се потребни 

добри доктори. За добар доктор грижата за пациентот е негова примарна задача: тие се 

компетентни, го обновуваат своето знаење и вештини, воспоставуваат и одржуваат добри 

врски со пациентите и нивните колеги. Тие се искрени, чесни, заслужуваат доверба и делуваат 

со интегритет. Менаџментот, во текот на 2012 година превзема активности за финасиска 

поддршка при  едукација и надградба на вработените,  финансиска поддршка на вработените 

на кои им е потребна истата, наградување  на  истакнати поединци (мотивација на 

вработените), организирање на заеднички дружења  насловени како Happy hour, а ја 

продолживме и традицијата за заедничко одбележување и прославување на разни јубилеи и 

празници. 

Обуки и едукација на вработените 
Вработените  во ПЗУ Ре-Медика  го одржуваат своето знаење и вештини за време на својот 

работен  век. Соработуваат со  колегите и пациентите,  го одржуваат  и  унапредуваат 

квалитетот на  работата со што воедно се промовира  и безбедноста на пациентот.  

На вработените им се познати релевантни публикации, водичи  и  да ги имплементираат во 

пракса. Редовно  учествуваат  во едукативни активности кои ја одржуваат и понатаму 

развиваат нивната компетентност  и  перформанси. 

Вработените се во тек  со  законските одредби  и кодексите релевантни за својата  работа. 

 

 
Одржување и унапредување на перформансите на вработените 

 

Едукацијата, обуките, оцената и евалуацијата на персоналот е значајна за грижата на пациентот 

во сегашноста и иднината. Во ПЗУ Ре-Медика подготвено, искусните доктори  придонесуваат 

во овие активности и тие се  сигурни дека сиот персонал за кои се одговорни е соодветно 

мониториран. Во таа активност, нашите искусни кадри се искрени и објективни кога ги 

надгледуваат перформансите на колегите. 

 

. 
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ПЗУ-Ре-Медика од своето основање до денес континуирано инвестира во кадарот 

и неговото проферсионално усовршување и продлабочување. 

„Ние постојано се стремиме кон совршеност. Ние никогаш нема да престанеме 

со  учење и работа за подобрување на нашите способности, програми и услуги. 

Ние  можеме да ја постигнеме нашата мисија и цели само ако работиме сите 

заедно. Преку колективни и координирани напори на нашите вработени,  ги 

применуваме  нивните  различни  вештини, знаења,  искуства  и идеи да се 

создадат решенија за  да имаат корист  нашите пациенти. Ние го цениме 

тимскиот  успех преку резултатите  на индивидуалните успеси” 

                                                                        проф.д-р Андреја Арсовски 
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Евалуација и наградување на вработените 

Во  П.З.У. Ре-Медика редовно се спроведува евалуација меѓу вработените и меѓу пациентите 

со спроведување на анонимни анкети  коишто статистички се обработуваат. Резултатите се 

презентираат на стручен колегиум и меѓу вработените со чија што евалуација се превземаат 

мерки за континуирано подобрување. Од анализата на евалуацијата спроведена на квартално 

ниво во текот на 2012 година  произлегоа повеќе заклучоци, задолжени лица и рокови за 

спроведување, чии ефекти се следат во текот на 2013 година.  

Евалуацијата на персоналот во ПЗУ Ре-Медика е значајна алатка за менаџментот, која 

овозможува континуирано унапредување  на односите и меѓусебните комуникации  меѓу 

вработените по хоризнотала, вертикала, меѓу вработените и корисниците на услуги како и 

други заинтересирани страни. 

 

Се спроведуваат анонимни анкети со 

однапред подготвени прашања со 

динамика три пати годишно. 

Резултатите се анализират и во случај 

на негативни одговори на одделни 

прашања, се превземаат  корективни 

мерки. Истото подразбира  

преиспитување на донесени одлуки, 

унапредување на заштитата на правата 

на каде е применливо, организирање 

на дополнителни едукации и сл. 

Извадок од анализата спроведена во 

последниот квартал на 2012 година: 

За  2012 беше спроведена евалуација 

на средниот  медицински персонал 

преку три параметри: евалуација од 

страна на пациенти, евалуација од 

страна на колеги од исто хиерахиско 

ниво и евалуација од страна на 

претпоставен (главна сестра и шеф на 

оддел).  

 
 

Во 2012 година за посебни залагања  

наградени се 5 вработени. 

 

Во ПЗУ Ре-Медика е воспоставена пракса 

на едукација на младите кадри. Имено, 

еминентниот кадар на ПЗУ Ре-Медика 

или кадар од странство им ги презентира 

своите искуства, сознанија и 

достогнувања. На ваквите обуки се канат 

и вклучуваат кадри од медицинската 

дејност од целата земја. 
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Инвестираме во специјални обуки за нашите 

вработени со цел тие да ги развијат своите лични 

вештини за комуникација.На тој начин нашите 

вработени се здобиват со ефективни 

комуникациски вештини,при што: го слушаат  

пациентот, бараат  негово мислење и да ги  

почитуваат нивните права и  гледања во однос на 

здравјето. Знаат да одговорат на нивните сомнежи 

и грижи, ги споделуваат  со пациентот на начин на 

кој можат да го разберат  информациите за нивната 

здравствена состојба, информациите  што треба да 

ги знаат или сакаат да ги знаат  за  третманот и 

опциите кои можат да ги одберат вклучувајќи го 

можниот ризик и неизвесности. Одговараат на 

прашањата на пациентот и континуирано ги 

информираат  за напредокот во нивното лекување. 

Осигуравме  дека пациентите се информирани и 

дека информациите се делат во тимот и меѓу 

лицата кои ќе ја обезбедуваат медицинската грижа. 

Обезбедуваме  лица кои го зборуваат јазикот на 

пациентите  за пациентите од малцинствата и 

странство. 

На овој начин резултатите од евалуацијата и 

мерките кои се превземаат  претставуваат 

механизам со којшто се заштитуваат  и 

унапредуваат правата на вработените, корисниците 

на услуги и општеството воопшто. 

Дополнително  мотивирање  на вработените 

Стратешка определба на раководството е 

дополнителното мотивирање на вработените, што 

претставува чекор понапред, при што за посебни 

истакнувања во однос на учество во општествено 

значајни настани  како што е на пример поддршка 

со медицинска екипа на разни манифестации 

(спортски и културни, учество во крводарителски 

акции и др.), како и за посебни резултати од 

работењето на поединци или организациони 

единици, признанија од пациенти или од други 

признанија од надвор, за што Директорот доделува 

награди (материјални и нематеријални). 

 

 Медицинската професија според меѓународни 

стандарди спаѓа во групата со висок ризик во однос 

на стресот со кои се соочуваат или можат да се 

соочат вработените за време на извршувањето на 

секојдневните работни задачи. Поради тоа, а со  

цел за континуирано спазување на квалитетот, 

вработените се мотивираат за истото  преку обуки 

за психолошки вештини, обуки за комуникација, 

обуки за тимско работење и др.  

 

 

 

 

Мерки превземени за зајакнување на 

тимското работење 

На 21 и 22 април 2012 година, во Велес, 

беше одржана психолошка работилница 

за зајакнување на капацитетите на тимот 

и тимското работење. Во обуката 

партиципираа сите главни медицински 

сестри, одговорни на одделенијата во Ре-

Медика. 

Изјава на една од учесничките, сестра 

Елизабета Бошњакова: „Имавме 

можност стекнатото знаење за време на 

обуката и практично да го провериме во 

рамките на истата.Преку дадена задача 

со конкретно сценарио имавме задача  да 

искреираме стратегија и начини за 

надминување што го презентиравме пред 

присутните на обуките. Дискусијата која 

следеше потоа,беше многу 

конструктивна за сите нас.Стекнавме  

нови искуства  на план на подобрување 

на квалитетот на меѓусебните односи и 

соработка, со цел да се добиеме визија за 

секојдневната комуникација  со што, 

повратно и организацијата има 

бенефит.“ 
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Воспоставена е пракса на организирање на заеднички дружења 

меѓу персоналот во просториите на болницата насловена happy 

hour.  Динамиката е еднаш во месецот во траење од еден час за 

време на работното време, при што секој пат различни оддели 

го организираат настанот по своја креација. 

Ефектот е повеќекратен - дружење во 

релаксирана атмосфера, јакнење на тимскиот 

дух, приближување на различни структури во 

организацијата и др. 

            

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

Ако можете да се смеете и веселите заедно,ние можете и да работите заедно 
ПЗУ Ре-Медика е со цврста определба за градење и унапредување на тимскиот дух .Свесни сме 

дека успешен тим е група од многу умови и  раце со иста цел -фокусираност кон унапредување 

на здравјето на корисниците на нашите услуги .Ние работиме заедно иако сме одделени- секој 

со своите работни задачи. 

Секое завршување  на календарска  година , нѐ поттикнува пред сѐ да ги сумираме   

постигнатите резултати во битките кои секодневно ги водиме во  управувањето со болницата, 

во спасувањето на животи и  унапредувањето на здравјето  на нашите пациенти . Паралелно со 

испраќањето на старата година ,  вложуваме напори преку планирања  спремно  да ја зацртаме 

стратегијата за следната година. 

И сето тоа на крај заедно го прославуваме, зашто сме сите само заедно силни , а силата ја  

црпиме и  на заедничките средби каде сме сите пред сѐ само луѓе со својата човечност, толку 

значајна за нашата  хумана  професија . 

 

 

 

 

 

 

 

Ефектот од средбите happy hour  е 

потврден преку циклични 

истражувања на задоволството на  

вработените кои оваа активност ја 

посочуваат како една од 

најпозитивните активности кои го 

поттикнуваат меѓуколегијалниот 

дух и односи 
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Поддршка на младите кадри 
ПЗУ Ре-Медика води посебно грижа за младите 

кадри  преку спонзорирање и поддршка на 

студентите и стручно –научни настани, (вкупно 4 

спонзорства) 

 Спонзорство на Сојузот  на студенти 

 Спонзорство на Сојузот на европска  асоцијација на студенти 

 Спонзорство на  „Јаболчиња“  во Тетово 

 Спонзорство на меѓународен орл конгрес 

Млади кадри во Ре-Медика 
Низ посебен процес се вклучуваат  млади кадри во процесот на работа и се градат на идни 

квалитетни кадри во здравството, што е зацртано во интерниот стратешки документ  на 

болницата „Добра медицинска пракса“. 

Младите  доктори работат во тим со поискусните колеги. Искусните доктори имаат позитивен 

став и ги мотивираaт и инспирираат своите помлади колеги. Ги почитуваат нивните  вештини и 

придонес, комуницираат ефективно во рамките на тимот и надвор од тимот, обезбедуваат дека 

пациентите и колегите ја разбираат  нивната улога и одговорности во тимот  и кој е одговорен 

за секој аспект од грижата за пациентот. Воедно, искусните доктори  ги заштитуваат 

пациентите од ризик, односно  пред  сѐ мора да биде безбедноста на пациентот во континуитет. 

Тие ги следат упатствата кои им се дадени. Искусните доктори ги почитуваат своите колеги, се 

однесуваат коректно и со респект. Согласно стратешкиот документ кој во себе вклучува 

основни етички и определби и политики не се дозволуваат дискриминација,наметнување на 

лично мислење и нарушување на професионалниот однос со младиот кадар.Поискусните 

доктори не смеат  да ги дискриминираат колегата , ширејќи го меѓу персоналот своето лично 

мислење или да го нарушуваат својот професионален однос со нив. Треба да ги спречуваат 

колегите, доколку забележат дека некои колеги се однесуваат на еден од наброените начини. 

Не смеат да прават малициозни или неосновани критики против колегите  кои можат да ги 

доведат пациентите да се  посомневаат во медицинската услуга која ја добиваат или во 

докторите кои ги лекуваат.  Ова вклучува гледишта околу возраста на колегите, културата, 

способностите, начинот на живот, полот, етничкото или националното потекло, религијата или 

убедувањата, сексуалната ориентираност, општествениот или економски статус. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Нашите очекувања се младите  

Pierre Ren Belloc  
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Да се зачува доброто здравје е должност 

Медицинска поддршка на нуркачката екипа при 

истражување на подводните пештери на Матка 

Грижа за заедницата 
Врвен приоритет на општата болница Ре-

Медика е унапредување на здравјето на 

населението  и делување во тој правец. Ние го охрабруваме  пациентот да биде заинтересиран 

за своето здравје и да превзема дејствија да го подобрува и одржува своето здравје. Ова може 

да вклучи совети на пациентот за ефектот на нивниот избор и можните резултати од третманот.  

Пациентот мора да биде информиран за резултатите од испитувањето, третманот што треба да 

се обезбеди од други доктори и други информации неопходни за продолжување на лекувањето 

на пациентот. 

Во тој контекст, ПЗУ Ре-Медика ги поддржува активностите на граѓанскиот сектор и други 

правни лица посветени на подигање на свесноста на здравјето. Паралелно, се јавува како 

иницијатор за подигање на свеста  за грижата за здравјето преку реализација на повеќе проекти 

во текот на 2012 година кои опфаќаа учество на едукативни телевизиски емисии, публикации 

на текстови, организирање на стручни средби.  

Свесни сме дека сите категории на граѓани не се во финасиска  можност да се определат за 

здравствените услуги на ПЗУ Ре-Медика. За таа категорија, се изнајдени решенија преку 

соработка со банки или организации каде се вработени барателите на услугата за плаќање на 

рати, а се одобрувани и посебни попусти кадешто раководството сметаше дека е потребно. 

Освен тоа, во текот на 2012 година  Ре-Медика на свој трошок изврши операции, а во целост ги 

покри трошоците за операција во друга земја на дете на кое што беше неопходна истата. 

ПЗУ Ре-Медика не ги поддржува исклучиво активностите кои произлегуваат од основната 

дејност, туку е активен учесник во поддршката на унапредувањето и на други области од јавен 

интерес како културата, науката и спортот. 

Ре-Медика вложува во здравјето на целата заедница - корпоративно волонтерство 

Ре-Медика иницира, вложува свој труд и средства (вкупно 20 проекти) 
 ПЗУ Ре-Медика, во  наведениот период поддржа активности на здруженија во проектите кои 

се со општествено значење донација на средства за лекување на лица согласно приложената 

здравствена документација 

 

 

 

 

 
 

 

 

На медиум се појави очајниот татко 

на дете од внатрешноста  кое што 

при несреќен случај се здоби со 

политраума и бараше помош за 

решавање и подобрување на 

општата здравствена состојба на 

детето. ПЗУ Ре-Медика стапи во 

контакт со медиумот и преку нив со 

семејството, при што беше 

направена операција на 

мултифрагментарната повреда на 

лицевата регија. Се овозможи 

нормално физиолошко дишење 

преку нос 

 

Ре-Медика активно учествува во проект за 

реализација на психотерапија на деца од СОС село. 

 

Операција на дете со постинтубациона стеноза на 

трахеа 

Покривање на моторциклистички трки со 

медицинска екипа на ПЗУ Ре-Медика 

На крводарителска 

акција се јавија дури 

18,28% од вработените 

на ПЗУ Ремедика а 

обезбедени се 14 

единици крв.  
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 бесплатна операција на лице со 

препорака од невладино здружение 

излегување во пресрет на одделни 

барања во однос на финансиските 

потреби на   корисниците на услуги,  

 учество во реализацијата на 

психотерапија на децата од СОС село,   

 средби за психолошка поддршка на 

бремени жени низ Републиката, 

  бесплатна консултација со психолог за 

парови кои поминуваат процесот на 

ИВФ преку донаторството,  

 учество стручните лица на ПЗУ Ре-

Медика во Комисии при надлежни 

министерства за проценка на 

здравствената состојба на децата без 

родители, 

 бесплатно мерење на шеќер во крвта и 

притисок  по повод 7-от јубилеј на Ре-

Медика и друго. 

 спонозорства на здружението Борка, во  

повеќе кампањи организирани од нивна 

страна  за што за сите поддршки за што  

Борка издаде благодарница за 

поддршките на ПЗУ Ре-Медика во текот 

на 2012 година. (Проект на активности 

на организацијата на IV национална 

конференција за дојка „За секој нов 

ден„поддршка на кампањата „Напред 

розово“, 

 поддршка на здружението на граѓани-

здрав живот, екологија, информатичко 

општество  „Самосвест„  во проектот  

„Да го одбележиме светскиот ден на 

ракот„  

 Организација на крводарителски акции 

и поддршка со медицински екипи на 

јавни настани - активно учество во 

крводарителски акции во соработка со 

Црвениот крст на Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во октомври  2012 година по повод 

отворањето на поликлиника  на ПЗУ 

Ре-Медика во Струмица,  извршени се  

40 бесплатни хируршки прегледи и над 

200 лабораториски прегледи. 

Над 20 ортопедски прегледи на деца во општина 

Пробиштип 

Резултати постигнати со 

проектот  

Зголемена свест и 

информираност како кај 

женската популација така и 

кај машката популација 

(која што не е заобиколена 

од оваа болест) за ракот на 

дојка како потенцијално 

излечива болест. Промена 

на перцепцијата на 

граѓаните за ова заболување 

како и  потребата од грижа 

за сопственото здравје и 

извршување на редовни и 

навремени превентивни 

прегледи. 
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Деца даруваа подароци за деца во „Ремедика“ 

Болните дечиња во првата приватна општа болница „Ремедика“, кои новогодишните празници 

ќе ги дочекаат во топлата атмосфера на болницата, добија стотина играчки специјално 

направени за нив. Играчките се рачна изработка на дечиња од градинки низ Македонија и се 

одличен начин да им се испрати љубов и прегратка на сите болни деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советувалиште за доење  во „Ремедика“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иницијативата за 

давање стручни, 

консултативни, 

практични совети и 

интервенции на 

парови мајка-дете 

со проблеми во 

доењето, произлезе 

од сѐ поголемиот 

број на такви 

парови со 

адаптациони 

проблеми во 

почнување и 

продолжување на 

доењето, што пред 

сѐ се должи на 

краткиот престој во 

породилиштата во 

земјата-ијави 

прим.д-р Марина 

Поп Лазарова. 
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Со едукација и  информираност до превенција 

Иницијатива: Мојата едукација е подигање на свеста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 2012 година еминентниот кадар 

на  ПЗУ Ре-Медика учествуваше во 36 

отворени телевизиски емисии и 

одговараше на прашања на 

гледачите. Ре-Медика издаде 188 000 

памфлети со едукативни содржини. 

Во декември 2012 излезе бесплатен 

магазин Ревита со совети од областа 

на здравјето кои ги пишуваат 

докторите на Ре-Медика. 

ПЗУ Ре-Медика на својата интернет 

страница дава целосни информации  

за услугите на Ре-Медика и 

здравствените услуги  воопшто, 

објаснувања за заболувањата, за 

терапевските методи, потребни 

мерки за спречување на појавата на 

одредени заболувања-превенција, 

новости во Ре-Медика и пошироко во 

светот. На страницата постои  линк 

со секој оддел во состав на Ре-

Медика поодделно каде можат да се 

најдат одговори на најчесто 

поставените прашања. Исто така 

достапни се телефоните на нашите 

доктори.На овој начин нудиме 

стручни информации за поширока 

јавност и се трудиме да придонесеме 

за здравјето на сите граѓани во РМ. 

Ние, вработените во ПЗУ Ре-Медика, сме свесни дека со 

давањето на совети и преку реализација на содржини со 

едукативен карактер, даваме моќна алатка на населението. Да 

бидат луѓето здрави е значајно како и грижата за нив кога се 

болни. Ние го поттикнуваме здравиот начин на живот со што 

можеме да ги редуцираме болестите кои се превенираат. 

Работејќи на унапредувањето на здравјето на населението 

кое ги следи нашите совети и едукативни програми преку 

достапните медиуми, ние всушност бараме начин тие 

навремено да препознаат одредени симптоми и да направат 

разумен избор, што без соодветни информации не е секогаш 

едноставно. 

Заболувањата мора да се детектираат во раната фаза. Зголемувањето на „препознавањето“ на 

одредени симптоми има критична улога во превенирањето на болеста и понатамошниот 

континуитет на лекувањето.  

Подобрувањето во однос на соодветна превенција на заболувањата, навремено превземање 

на вистинските чекори, за жал и денес се судира со одредени бариери, вклучувајќи ги оние 

поврзани со пациентите кои воглавно се карактеризираат со недостаток на знаење и 

скептицизам за ефективноста на превенцијата.  

На полето на едукацијата и совети за населението работиме повеќе години и слободно 

можам да кажам дека сепак овие бариери постепено се надминуваат– изјави проф.д-р. 

Андреја Арсовски, медицински директор на  ПЗУ Ре-Медика. 
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ПЗУ Ре-Медика во континуитет работи на подигање на свеста  на граѓаните за своето здравје 

како најголемо човеково богатсво. Во тој контекс публикува текстови со советодавни 

содржини за граѓаните а со цел да го унапредат своето здравје. За значењето на таквата 

активност, најдобро зборува Благодарницата од Нова Македонија. 

Во 2012 година, публикувани се преку 150 текстови со едукативен карактер во 

наведените медиуми. На таков начин, стручниот кадар на Ре-Медика несебично 

одвојува од своето време  да напише на  разбирлив јазик  за поширока популација 

текстови  со едукативна содржина  од областа на медицината.   

На таков начин се стремиме да ја 

подигнеме свеста кај читателите и 

граѓаните за подобрување на 

здравствената култура . 

 

За континуираната 

соработка со печатените 

медиуми, ПЗУ Ре-Медика 

редовно добива 

благодарници од 

издавачките куќи, но не 

само во нивно име, туку и 

во името на  нивните 

читатели. 

Истото претставува 

потврда за нас, дека 

вложениот труд и 

огромните  заложби за 

унапредување на 

здравјето на  населението 

го добива соодветното 

значење. 

Истовремено, ваквите 

признанија се поттик да 

продолжиме по патот кој 

го зацртавме.  

Во прилог се дадени 

некои од благодарниците. 



Извештај за ООП на ПЗУ Ре-Медика за 2012 година 

 

21 

 

Заштита на животна средина 
Енергетскa ефикасност – Иницијатива на Ре-Медика за гасификација 
ПЗУ Ре-Медика во текот на 2005 година, за време на изградба на веќе постоечката болница, 

покрена иницијатива за гасификација на објектот, во кој контекст се одвиваа повеќе преговори 

со снабдувачи на природен гас. За жал, сето тоа не вроди плод, иако ПЗУ Ре-Медика ги 

направи сите подготовки кои останаа како спомен на иницијативата. 

 

 
Идејата да се почне со малку и да се спаси планетата не не напушта. Мотивацијата да се 

подобри енергетската ефикасност покрај заштедата на обновливите ресурси и придонесот да се 

помогне во контролата на глобалните климатски промени во ПЗУ Ре-Медика се третира и како 

метод на редуцирање на трошокот .Тоа значи дека во болницата е препознаено значењето од 

организирани енергетски практики, издигнувајќи го управувањето со енергијата до рамки на 

корпоративна култура. 
 ПЗУ Ре-Медика си постави цели за редуцирање на потрошеното количество енергија 

обезбедувајќи ги при  тоа услугите кои ги дава. Преку анализа на потрошувачката на течни 

горива и електричната енергија потребни за загревање на зградата се најде оптимумот кој 

обезбедува потребна амбиентална температура. (за ова беше ангажирана експертска 

надворешна компанија). Понатаму, со адаптација на процесот на работа, особено 

поддржувачките процеси, како на пример  на администрацијата, користење на „штедливи“ 

светилки, организирање на ефикасен процес на перење и стерилизација, организациони мерки 

при користење на возила за транспорт на материјалите до други институции, се постигнаа 

одредени  резултати на ефикасно трошење не електричната енергија.                                                  

Справување со медицински отпад  
Терминот „медицински отпад“ во суштина вклучува неколку видови различен отпад како што 

е инфективен, патолошки, генотоксичен и остри предмети. Се создава исто така комунален 

отпад вклучувајќи го отпадот генериран од храна.Комуналниот отпад  изнесува околу 80% од 

вкупната количина. ПЗУ Ре-Медика во целост го спроведува управувањето со медицински 

отпад, согласно законската регулатива. Но сепак, ПЗУ Ре-Медика си постави построги цели. 

Во тој контекст покрената е иницијатива и  извршени се подготовки  преку испитување на 

пазарот за решенија кои нудат третман на медицинскиот отпад,да се најде соодветно техничко-

технолошко решение кое е економски оправдано и паралелно се заштитува животната средина. 

Користење на еко брендирани хемиски средства    

ПЗУ Ре-Медика се вклучи во кампањата за користење на еко брендирани хемиски 

средства. За оваа цел го истражуваме пазарот за средства коишто не содржат штетни 

компоненти по животната средина а воедно го достигнуваат саканиот ефект на чистење 

и дезинфекција. 
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Достигнувања 

 

Бесплатни прегледи  

Над 200 лабораториски анализи 

40 хируршки прегледи 

20 ортопедски прегледи на деца 

Учество во реализацијата на психотерапија на 

децата од СОС село 

 

 

Бесплатни  хируршки интервенции 

Мултифрагментарната повреда на лицевата 

регија. 

Операција на дете со постинтубациона стеноза на 

трахеа 

Бесплатна операција на лице со препорака од 

невладино здружение 

 

Учество во крводарителски акции 18% од вкупниот број вработени 

 

 

Поддршка на млади кадри 

Спонзорство на Сојузот  на студенти 

Спонзорство на Сојузот на европска  асоцијација 

на студенти 

Спонзорство на  „Јаболчиња“  во Тетово 

Спонзорство на меѓународен орл конгрес 

 

Докторите на Ре-Медика го споделуваат своето 

знаење со медицинскиот кадар на земјата 

530 издадени сертификати за учество на стручни и 

научни средби 

Спонзорства на здруженија на граѓани  Здружение против рак на дојка „Борка-за секој нов 

ден“ 

Деца даруваа подароци за деца во „Ремедика“ 

 

Стотина играчки специјално направени за децата 

во Ре-Медика.  Играчките се рачна изработка на 

дечиња од градинки низ Македонија  

 

 

 

Ре-Медика интензивно работи на подигнување 

на здравствената свест на населението  

360 телевизиски гостувања во контактни емисии 

Над 150 публикувани текстови во дневниот печат 

Бесплатен магазин со медицински совети „Ревита“ 

со тираж 10 000 примероци 

Советувалиште за доење 

средби за психолошка поддршка на бремени жени 

низ Републиката 

 

 

 

 

Грижа за вработените  

 Учество на конгреси,советрување и/или едукации 

на 33,15% од вработените на ПЗУ Ре-Медика 

Усвоен е стратешки документ „Добра Медицинска 

пракса“ 

Евалуација на вработените од страна на 

пациентите и колегите 

Наградени се 5 вработени за посебно истакнување 

во работењето 

Мерки за зајакнување на тимското работење 

Формирана е Комисија за етички прашања 

Формирана е комисија за контрола на квалитет 

Комисијата за превенција и спречување на 

интрахоспитални инфекции воведе матрица за 

управѕвање со ризици 

Заштита на животната средина Изготвен е проект за оцена на енергетската 

ефикасност 

Употреба на Еко брендирани хемиски средсва  

Во тек е имплементација на ISO 14001:2004 
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ПЗУ Ре-Медика 

Ул: 16-
та

 Македонска бригада бр.18 

Скопје 

Македонија 

Тел: 02 2603 100; 02 2603 110 

e-mail: info@remedika.com.mk 

web: www.remedika.com.mk 
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