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работење, водејќи строго сметка нашите активности да бидат во согласност со високите етички 
норми кои си  ги поставивме, со стандардите до кои бесомпромисно се придржуваме до 
интересите на нашите корисници на услуги и општеството пошироко. Во тој контекст, за нас 
2014 година  се одликува со тоа што корисниците на нашите услуги и општеството пошироко, 
ги препознаа и вреднуваа  овие напори , што пред сѐ резултираше во одржливост на нашата 
побарувачка. Така, бројот на нашите вработени во текот на 2014 се зголеми за 5 % , со што  во 
време на општи негативни трендови дадовме свој неспорен придонес за аедницата во која 
делуваме. Со таквата наша определба успеавме да привлечеме врвен , докажан  кадар по 
својата стручност во нашата  земја, потврдени со академски достигнувања- академици и 
доктори на науки.  Исто така , 2014 година за нас , нашите корисници на медицински услуги и 
општеството пошироко ќе остане запаметена со значајно достигнување  - акредитацијата на 
лабораториите во ПЗУ Ре- Медика, при што лабораторијата за ин витро фертилизација е 
воедно и прва акредирана лабораторија во регионот. Во септември 2014 во Ре-Медика се роди 
првото бебе  од смрзнати јајце клетки во Македонија. Со тоа, ја потврдивме  довербата на 
корисниците во  овие наши  услуги,  придонесовме кон афирмација на македонското здравство, 
обезбедувајќи му  позиција на ИВФ центарот рамо до рамо со врвните европски центри.  
          Основната наша  стратешка определба за фокусираност кон нашите корисници на 
медицински услуги како и делување кон пошироката популација во интерес на зачување на 
нивното здравје, како најголемо човеково богатсво , во текот на 2014 година ја спроведовме 
преку продолжување на континуираната едукација на населението преку учество на наши 
еминентни доктори во емисии со едукативен карактер, продолжуваме со издавање на 
бесплатен магазин со совети за здравјето, издавање на памфлети со едукативни содржини.  
          Квалитетот на медицинските услуги  во текот на 2014 во континуитет го унапредувавме 
преку набавка на нови генерации софистицирана опрема, продолжувајќи и унапредувајќи го 
нашиот тренд за реализација на интервенции со кои се подобрува брзото опоравување на 
пациентите и враќање на нивната работна способност на пациентите. 
          Посебно место во нашите активности и срца завземаат ранливите категории дечиња. 
Наше настојување е да направиме нивна инклузија во општеството, секогаш кога имаме 
можност за истото. Така, веќе девет години по ред почесни гости на одбележувањето на 
нашите родендени  се дечињата од специјалното училиште „Иднина“ , кои се радуваат  и 
растат заедно со нас.  
     Овој извештај ги содржи нашите достигнувања и општествено одговорните практики 
реализирани во текот на 2014 година,  кои се согласно принципите на Глобалниот договор на 
Обединетите нации  а во рамките за известувањето за ООП.   
      Посебно се заблагодарувам на укажаната доверба  на нашите пациенти,  на персоналот  кој  
секојдневно ја оправдува таа доверба  како и на поединците и  здруженијата кои  искрено ја 
ценат нашата подршка што несебично им ја даваме  . 
 
 
                                                                                      Директор----------------------------------------        
                                                                                                           Елица Јорданова                  

ПОРАКА ОД ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ПЗУ РЕ-
МЕДИКА 

Почитувани, 
Со особено задоволство Ви го претставувам Извештајот за 
општествена одговорност, за 2014 година   на Првата приватна 
општа болница Ре-Медика, со којшто ја изразуваме нашата 
целосна поддршка кон Глобалниот договор на Обединетите 
нации и неговите принципи, а воедно изразувам голема  
благодарност  што  можеме  нашиот извештај. да го споделиме  
и  пошироко. 

 
Во текот на 2014 година, ПЗУ Ре-Медика остана доследна на 
својата определба за водење на одговорен бизнис. Оваа 
определба ја инкорпориравме во секоја сфера на нашето  
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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 
Труд 
Човекови права-Право на здравје 
Вложување во заедницата 

Принцип 2 
Бизнисите треба да се уверат дека не се соучесници во злоупотреби и прекршување 
на човековите права 

Вредности на ПЗУ Ре-Медика 
Труд  
Човекови права-Право на здравје 
Вложување во заедницата 

Принципп 3  
Бизнисите треба да ја поддржуваат слободата на здружување и ефективно 
признавање на правото на колективно договарање 

Вредности на Ре-Медика 
Труд - интегритет 
 

Принцип 4  
Бизнисите треба да го поддржуваат елиминирањето на сите форми на принудна и 
присилна работа 

Вредности на Ре-Медика 
Труд  

Принцип 5 
Бизнисите треба да го поддржуваат укинувањето на детскиот труд  

Вредности на Ре-Медика 
Труд  

Принцип 6 
Бизнисите треба да го поддржуваат  елиминирањето на дискриминицацијата во 
однос на вработувањето и професијата 

Вредности на Ре-Медика 
Труд  
 

Принцип 7 
Бизнисите треба да го поттикнуваат  пристапот на претпазливост во однос на 
еколошките предизвици 

Животна средина 

Принцип 8 
Бизнисите треба да превземат иницијативи за унапредување на поголема 
одговорност кон животната средина 

Животна средина 
Вредности на Ре-Медика 

Принцип 9 
Бизнисите треба да го охрабруваат развојот и ширењето на еколошки здрави 
технологии 

Животна средина  

Принцип 10  
Бизнисите треба да работат против сите форми на корупција, вклучувајки и 
изнудување на мито 

Антикорупција 

       

„И оваа година Ре-медика го потврди своето лидерство во 
доменот на ООП. Ре-медика беше еден од главните 
поддржувачи на годинешната конференција на Европските 
мрежи на Глобалниот договор на ОН, на кој учествуваа преку 
140 учесници од 23 европски земји. Особено за поздравување е 
темелниот приод на компанијата во адресирањето на проблемот 
со сколиозата кај децата. Ретки се компаниите кои своите 
проекти во заедницата ги темелат на претходни анализи и 
истражувања кои понатаму се ползуваат за развивање на следни 
фази во превенцијата и решавањето на сколиозата. Во оваа 
насока, Ре-медика е вистински пример за стратешки приод во 
доменот на општествената одговорност.“  
 
Никица Кусиникова,  
Македонска мрежа на Глобалниот договор  
Секретаријат  
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 МЕРЛИВОСТ НА ПОСТИГНАТИТЕ ООП  ЦЕЛИ ВО 2014 ГОДИНА 
Општа цел  Специфи

чна цел  
Индикатор  Мерливост  

Човекови 
права –
право на 
здравје  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Унапреду
вање на 
квалитето
т на 
услугите  

Акредитација на 
дијагностичко –
биохемиската лабораторија 
и ИВФ лабораторијата  

Сертификат- успешно завршен процес на 
акредитација во март 2014 година, ИВФ 
лабораторијата прва акредитирана 
лабораторија во регионот  

Остварување на поставената цел -100% 
Набавка на нова опрема која 
овозможува високо 
квалитетна изведба на ОРЛ 
и  кожни интервенции , 
операции без резови  

Набавка на ласер од последна генерација, 
негово ставање во функција  
Набавка на опрема за ИВФ и дијагностичко-
биохемиска лабораторија 
Набавка на нова опрема за стерилизација 
Набавка на современи инструменти 
и др 
Остварување на поставената цел- 100%  

Вработување на докажан, 
квалификуван кадар  

Вработување на академик и доктори на 
науки  
Остварување на поставената цел-100% 

Воведување нови услуги  Во Ре-Медика родено првото бебе од 
замрзната јаце клетки  
Во Ре-Медика првото вградување на 
биолошки злисток 
Воведена дечја невропсихијатрија  

Проширување на видот на уролошки услуги  

Операции во градниот кош без резови за 
побрзо оздравување  
Остварување на поставената цел-100% 

Подобрување на условите на 
работа  

Проширување на капацитетите со новата 
анекс зграда  
Остварување на поставената цел- Се 
планира да биде зградата во функција на 
пролет 2015 година 

Право на 
здравје 

Обезбедување на бесплатни 
здравствени услуги 

250 бесплатни ортопедски прегледи 
Консултативен преглед на 80 стари лица 
Поделени 300 ваучери за преглед на 
простата 

Труд  
 

 Грижа за вработените  
  

Спроведување на  опширини систематски 
здравствени  прегледи,   кои ги надминуваат  
облигаторните пакети  

 

Остварување на поставената цел-100% 
Награди  за посебни 
достигнувања во 
извршување на 
секојдневните работни 
задачи на вработените  

Наградени вработени, истакнување на 
позитивни примери на поединци и тимови 
 
Остварување на поставената цел –наградени 
се 39 вработени 

Спроведување на 
континуирани интерни и 
екстерни обуки  

Сите вработени во ПЗУ Ре-Медика поминаа 
екстерни обуки во однос на безбедност и 
здравје при работа 
Обука на медицински персонал за ракување 
со новата опрема  
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Обука на вработени за барањата на 
стандардот ISO 15 189 
Обука на медицинскиот кадар во светски 
водечки медицински  центри  
Учество на конгреси и семинари  
 

 Интегрите
т  

Споделување на знаењата со 
младите доктори  

Трет пат по ред организирање на семинар 
на нтер-универзитетската школа „Ian 
Donald“(гинекологија и акушерство) 
Овозмужување на практична обука за 
специјализанти од штипскиот универзитет  

Вложување 
во 
заедницата  

Проекти 
поврзани 
со 
основната 
дејност  

Едукација на населението  Ре-Медика во 21014 година издаде и 
дистрибуира   се 40 000 примероци 
бесплатен магазин со совети за здравје – 
Ревита  
Написи во дневни весници и списанија  

• Месечно списание„Комплетна“, во секој 
број има едукативни совети од областа на 
зачувуање на здравјето на населението  

• Нова Македонија, секој понеделник, 
среда и петок докторите на ПЗУ РЕ-
Медика објавуваат текстови со 
едукативна содржина за здравјето  

Гостувања во телевизиски емисии со теми: 
• Имунитет кај деца 
• Антибиотик на своја рака  
• Цести на јајници 
• Ултразвук во бременост 
• Карцином на дојка 
• Ладни раце и стапала 
• Несоница 
• Лабораториски испитувања и читање 

резултати (х2) 
• Хируршки третман на аорто-или јачниот 

сегмент 
• Gastric Banding –хируршка неинвазивна 

метода за слабеење 
• Периферна артериска болест и нејзината 

најтешка манифестација – Гангрена 
• Синдром на хроничен замор 

Гостувања во отворени телевизиски 
емисии: 

• 24 вести  
• ТВ Сител 
• Канал 5  
Остварување на поставената цел: 
Опфаќање на популација од различна 
возрасна група која ги следи наведените 
медиуми и емисии 

Зголемување на свесноста за 
превенирање и рано 
откривање на сколиозата   

Проширување на проектот на основните 
училишта на  територијата на општина 
Аеродром во 2014 година  
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Остварување на поставената цел: Опфаќање 
на 7 основни училишта во оптина Аеродром 
, со што во 2014 година е заокружена првата 
фаза на проектот  за сколиозата  

Бесплатни прегледи за стари 
лица од дневните центри на 
Црвениот Крст  

Ре-Медика обезбеди ваучери за бесплатни 
консултативни прегледи според потребата 
на сите 80 членови од дневниот центар за 
стари лица и ги реализира прегледите  

Бесплатни прегледи за мажи  Поддршка за моември, машко здравје, 
поделени  300 ваучери за ехо на простата и 
уролошки преглед  

Борба против ракокот на 
дојка  

Иницијатива за обедување на врвни 
стручњаци од јавното и приватното 
здравство во борба против ракот на дојката  

 Крводарителска акција Во Ре-Медика по повод 9 години од 
постоењето беше организирана 
крводарителска акција  

 Поддршка на млади  Спонзорство за Македонска медицинска 
асоцијација  

 Инклузија на чувсвителни 
групи 

Почесни гости во континуитет 9 години по 
ред за роденденденот на Ре-Медика се 
дечиња од специјалното училиште  

Животна 
средина  

Нова 
зграда  

Нов објект  Завршна фаза на првата „зелена болница“ 
на Балканот  

Опрема  Набавки  Опрема која ги задоволува меѓународните и 
националните Правилници во однос на 
животната средина 

Хемиски 
средсва  

Еколошки брендирани  Продолжување на процесот на селекција на 
добавувачи на средства со еколошки ознаки  

Анти 
корупција  

Области  Односи со корисниците на 
услуги,со добавувачите и 
општеството пошироко 

Придржување до основната определба во 
секоја свера на работењето  
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1.ВРЕДНОСТИ НА ПЗУ РЕ-МЕДИКА  
 
ПРЕВЗЕМАМЕ ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ ЗА КВАЛИТЕТОТ, ИСПОРАЧУВАМЕ 
ЗАДОВОЛСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ И СЕ 
СТРЕМИМЕ ДА ОБЕЗБЕДИМЕ ЛИДЕРСТВО  
 
Квалитетот на медицинската  услуга е основен двигател  на работењето во болницата и за нас 
непостои компромис во тој контекст. Ова важи за сите вработени во ПЗУ Ре-Медика, без 
разлика на кое работно место ги обавуваат своите работни задачи.  
Применуваме иновативност на вредностите за да обезбедиме задоволсво и позитивно искуство  
за корисниците на услугите, а на  етички и високо морално поставени начела се стремиме да ја 
поставиме нашата работа и болница рамо до рамо со светските  здравствени центри.  

Уште еден доказ за квалитет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Револуционерните измени коишто се 
однесуваат на медицинските  
лаборатории  нѐ поттикнуваат да 
развиваме  нови вештини кои не се 
ограничуваат само на примената на 
нови технологии туку и на новите 
предизвици дека сме оспособени да се 
носиме со тие  технологии. Денес низ 
целиот свет ,корисниците на 
медицински услуги бараат сигурност 
дека услугата што ја добиваат ги 
исполнува нивните очекувања и е во 
согласност со специфицирани 
барања.Сознанието дека 
лабораториите  ширум светот се под 
постојан притисок од страна на 
корисниците на услугите  да 
обезбедат доказ дека испорачуваат 
квалитет, поседуваат систем за 
квалитет , техничка оспособеност  и 
компетентност на своите вработени 
,за да  недвосмислено  обезбедат 
доверба во резултатите, нѐ поттикна 
да го иницираме и успешно завршиме 
процесот на акредитација. 
Акредитацијата од трета страна 
претставува признание дека 
лабораториите ги исполнуваат 
барањата на меѓународен стандард 
наменет за акредитација на 
медицински лаборатории ISO 15 189: 
2013. Квалитативното и 
квантитативното добивање на точен 
лабораториски резултати 
(дијагностичко –биохемиска 
лабораторија) е пресудно за 
дијагностицирање на одредени 
заболувања како и понатамошниот 
третман.  
Од друга страна пак, спроведувањето 
на лабораториските ИВФ постапки со 
соодветни процедури, 
најсофистицирана  опрема и 
компетентен кадар, ги решава и 
најтешките форми на инфертилитет. 

Во март  2014 година нашите 
лаборатории –дијагностичко 
биохемиската и ИВф Лабораторија 
беа акредитирани согласно 
меѓународниот стандард ISO 15189: 
2013, со што нашата ИВФ е првата 
акредитирана лабораторија согласно 
овој стандард во регионот.  
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ВО РЕ-МЕДИКА РОДЕНО ПРВОТО БЕБЕ ОД СМРЗНАТА ЈАЈЦЕ КЛЕТКА ВО 
МАКЕДОНИЈА 

Женско бебе е првото новороденче од смрзната јајце клетка, роденово во ПЗУ Ре-Медика. Јајце 
клетката била чувана една година по што била направена ин витро фертилизација. Девојчето е 
родено 3 килограми и 670 грама, а долго е 51 сантиметар и одлично напредува. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Смрзнатата јајце-клетка беше чувана во софистицирана лабораторија, 
прва сертифицирана и акредитирана за ИВФ на Балканот во 
специјални контејнери на температура од -196 степени целзиусови, 
постигната со течен азот. 
Замрзнувањето на јајце-клетките е само една од новите методи кои во 
континуитет се воведени во последните години во Центарот за ин 
витро фертилизација во Ре-Медика. 
 
Криопрезервацијата на сперматозоиди и ембриони е одамна 
рутинизирана постапка со голем процент на преживување, но заради 
фригилноста на јајце-клетките, нивното смрзнување и преживување 
по одмрзнувањето претставуваше голем проблем. Сега, со 
современиот начин на смрзнување (витрификација), процентот на 
преживување на јајце-клетките по одмрзнувањето достигна високи 
90%. Јајце клетката може да биде чувана на ниски температури 
најмногу до 5 години. 
 

Ре-Медика успешно го 
усвои и рутинизира 
методот на 
криопрезервација со што 
на пациентите им се даде 
можноста за чување на 
јајце-клетки и нивно 
подоцнежно користење за 
сопствени потреби и за 
донација, 
Целта ни е да ги следиме 
и етаблираме сите нови 
методи кои донесуваат 
прогрес во решавањето на 
проблемот со 
стерилитетот. За тоа ги 
имаме сите предуслови. 
Имаме одлично едуциран 
тим, современа опрема, 
работиме по современи 
протоколи. Тоа не прави 
силни, квалитетни и 
професионални во 
решавањето на проблемот 
на неплодноста. 
 



 

Извештај за ООП на ПЗУ Ре-Медика за 2014 година 

      

10 
 

ОПЕРАЦИИ ВО ГРАДНИОТ КОШ БЕЗ РЕЗОВИ ЗА ПОБРЗО ОЗДРАВУВАЊЕ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВО РЕМЕДИКА ПРВОТО ВГРАДУВАЊЕ НА БИОЛОШКИ ЗАЛИСТОК 

Прв пат во Макед ни ја и четвр ти пат во светот во првата приват на оп шта болни ца„РеМеди 
ка“ е извршена имплан таци ја на биолошка артифициел на валву ла. Интервенци јата е напра 
вена од доц. д-р Вла тко Цветановски, кардио васкуларен хи рург, кај76-го дишна пациентка со 
на предн та форма на хронич на венска инсуфициенција (ХВИ), состојба што на станува пора 
ди не правил на функција на венските валвули (залистоци) во длабоки те вени, поради што кр- 
вта што треба нормално да се дви жи во правец на срцето се враќа во спроти вен правец (реф 
лукс). Операци јата би ла направена за кон трола на реф лу ксот во системот на длабоки те вени  
 

Традиционално, во торакалната хирургија 
се користат хируршки резови 
(торакотомија), долги 10 до 20 
сантиметри.Методите со ВАТС со декади 
докажале дека се овозможува ефективен 
пристап до органите во градната празнина, 
а пациентите добро ги поднесуваат. „Ре-
Медика“ ја  поседува најсовремената 
апаратура за изведување водеоасистирачка 
торакоскопија,а таа спаѓа во рутинските 
интервенции кои ги изведува 
високообучениот лекарски тим.Овие 
интервенции значат многу олеснувања за 
пациентот , помалку болка ,помалку 
трошоци за него,многу побрзо 
закрепнување и помал ризик за инфекции 
во споредба со традиционалните методи на 
лекување. 

Проф. Д-р Андреја Арсовски 
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ИНТЕГРИТЕТ 
Нашиот интегритет во однос на младите се одликува  со отворен однос кон нив, вложување во 
нивниот квалитет  и споделување на нашите знаења  базирано на силни морални начела . 
Во тој контекст , веќе неколку години по ред им овозможуваме на практикантите од  
медицинскиот факултат во Штип да ја обавуваат нивната пракса во нашата болница. 
           Гостувавме со одржување на предавања „Примена на психологија во клиничка пракса “ 
на Меѓународен Балкански универзитет, како и со темата „Теориски пристапи на личноста и 
нивна примена во клиничка пракса “ . Исто така одржавме неколку предавања  по повод Денот 
на младите под мотото „Младите можат“ .  
 
 
 
СВЕДОШТВА 
ТРОЈНА СРЕЌА ПО 12 ГОДИНИ БИТКА СО СТЕРИЛИТЕТ –ПОБЕДНИЦИ 
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2.ТРУД  

ПРИВЛЕКУВАМЕ КАДАР, ГО ЗГОЛЕМУВАМЕ БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ  
 

 
 

 

192

194

196

198

200

202

204

206

Година 2013 Година 2014
Број вработени 197 206

Број вработени

Во текот на 2014 година, на 
постоечкиот тим на ПЗУ Ре-Медика 
се приклучија докажани имиња во 
областа на медицината , со што се 
зајакнаа постоечките дејности и се 
воведе нов опсег медицински 
услуги.  

ü Академик професор д-р 
Живко Попов,специјалист 
уролог 

ü Д-р Марија Пасху 
специјалист по клиничка биохемија,  
ü Д-р Мери Бошкова , 
специјалист по психијатрија  
ü Д-р Адријана Маја 

Специјалист анестезиолог  
ü Д-р Тихомир Матевски 

Специјалист по медицина на труд  
И други профили персонал  
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ГИ МОТИВИРАМЕ ВРАБОТЕНИТЕ  
 
Работата  за нашите вработени е  повеќе од начин да заработат за живот. Тие се директни 
учесници  во континуираниот раст и  развој на  болницата . Ги мотивираме преку обезбедување 
на низа предуслови со кои го остваруваат правото на достоинсвена  продуктивна работа.  
Во нашето работење инкорпорира е Универзалната декларација за човекови права на 
Обединетите нации и  националната легислатива која е усогласена со европската. Согласно 
наведените нормативни акти , нашата култура и потребите, усвоивме “Blue ocean strategy “ која 
се однесува на правата на вработените. Имено: 
 
1.Сите ние сме родени слободни и еднакви 
   Трудот на сите вработени без различно на кое работно место се наоѓаат  за нас е битен 
, бидејќи комплетниот квалитет на услугата може да се добие само на тој начин. За нас сите 
вработени имаат сопствено и големо  значење во синџирот кој ја обезбедува квалитетната 
услуга . Сите  вработени ги третираме на ист начин .Сите оддели на главните и 
поддржувачките процеси имаат свои претставници во менаџерскиот тим . Сите вработени 
имаат слобода и право да ги изнесат своите предлози, идеи и сугестии. 
 
2. Без дискриминицаја 
                   Овие права припаѓаат на секого, без оглед на нашите разлики.  Ние ги преточуваме 
нашите разлики во возраста, националната и религиозна припадност во предност на болницата. 
Градиме капацитети  кои  ги задоволуваат  барањата на пациентите кои припаѓаат на 
различните групи, а  вработените учат едни од други правејќи ја нашата услуга целосна, 
надминувајќи ги барањата на пациентите и градејќи истовремено окружување кое е пријатно за 
работа.  
 
3. Ние сме сите еднакви пред законот 
                   Законот е ист за секого. Ние , во Ре-Медика кон сите се однесуваме  праведно и во 
согласност со позитивната легислатива. Тоа подразбира обезбедување на сите права од 
работниот однос , правата од безбедност и здравје при работа и други законски права.  
Обезбедивме право на флексибилно работно време, за процесите каде е возможно истото да се 
реализира, формиравме комисија за разрешување на случаи , доколку има, на вознемирување 
на работното место , односно сите можат да побараат организацијата или законот да им 
помогне доколку не се третираат праведно и др.  
 
4. Право на приватност 
                   Правото  на приватност го применуваме за корисниците на медицинските услуги и 
вработените , а во согласност со законската легислатива. Истото се применува од самото 
оснивање на болницата и се надоградува согласно измените и дополнувањата на 
легислативата, како и потребите на пациентите. За таа цел во 2014 година ,  овозможивме 
безбедно превземање на резултатите преку интернет, со што овозможивме брз трансфер на 
информациите до пациентите и значителна заштеда на нивното време и пари во случај кога би 
требало да дојдат по резултатите лично.  
 
5.Малтретирање и вознемирување на работното место  
Усвоивме интерен акт , со кој   малтретирањето  и вознемирувањето на работното место,  
односносно  однесувањето  поради кое некој може да се чувствува заплашен или навреден се 
санкционира. Имено :  
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вк.број враб наградени вр.

                  Никој не смее да се обиде смислено да наштети на доброто  на некој од вработените 
а со тоа на установата.  
                    Никој не смее да шири малициозни гласини за вработените  меѓу колегите и надвор 
од установата. 
                  Не смее да се практикува нефер третман преку глорификација на одделни вработени 
и редовно поткопување на компетентни вработени  
Во интерниот акт се опишани можните случаи.  

СПРОВЕДОВМЕ ПРОШИРЕНИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 Систематските прегледи се законска обврска, до која бескомпромисно се придржуваме., но 
спроведуваме  повеќе од она што го бара законот, а во контекст на нашата ориентираност  кон 
превентивата. Имено, за сите вработени од понежниот пол освен стандардниот по закон пакет, 
спроведовме гинеколошки прегледи,Ехо и мамографија  на дојки и интернистички прегледи..За 
мажите превентивно спроведовме кардиолошки прегледи и  прегледи на простата. 

КОНТИНУИРАНА ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ  
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 .Во континуитет спроведуваме обука на 
вработените. За новопримените спроведуваме интерна обука согласно изготвена програма .По 
завршената интерна обука се врши евалуација од обуките. Екстерните обуки ги спроведуваме 
кај компетенти обучувачи и /или преку учество на симпозиуми и меѓународни конгреси. Во 
континуитет ја зголемуваме   компетентноста на персоналот.  

 

 

 

 

 

НАГРАДЕНИ ВРАБОТЕНИ  
Во текот на 2014 година, за посебни злагања во работата и покажани резултати, наградени се 
39 вработени. 
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3.ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
ПРАВО НА ЗДРАВЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целни групи беа старите лица згрижени во 
центарот за стари лица на Црвениот крст на 
РМ, кои освен консултативни прегледи 
добија посебно внимание и пријателски 
разговор со персоналот.  
Ре-Медика во континуитет е активен 
подржувач на акцијата за машко здравје 
Моември и по тој повод поделени беа 300 
ваучери за бесплатни специјалистички 
прегледи.  Прегледите се извршени во 
термините кои беа договорени со 
добитниците на ваучерите. 
И оваа година во Ре-Медика се спроведуваат 
прегледи и интервенции на вработените на 
коишто им се потребни со попуст, а се со цел 
да им се обезбеди правото на здравје во 
установата во која што работат . 
Продолжуваме со одобрување на плаќањата 
за сите корисници на медицинските услуги на 
рати со истата цел. 

Во текот на 2014 година ПЗУ Ре-Медика освен 
едукативните проекти за важноста на 
зачувувањето на здравјето и неопходноста од 
спроведување на превентивни прегледи, и самата 
се вклучи во спроведувањето на бесплатни 
прегледи. Целта на оваа практика е Ре-Медика да 
придонесе кон обезбедувањето на правото на 
здравје, на дел од популацијата. 
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4. ВЛОЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА  
ЕДУКАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО  

„Ние сме она што го правиме постојано. Извонредноста не е чин туку 
навика“. – Аристотел 
 

                 
 
 

  

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 раното откривање на болеста и понатамошниот континуитет во 
лекувањето. 
Досега се дистрибуирани  8 бесплатни  броја  на Ревита , квартален магазин со совети за здравјето, 
одговори на прашањата на читателите, достигнувања во медицината и превентивни прегледи поврзани со 
одредени заболувања. Дистрибуирани се 80 000 броеви Ревита, или сме допреле до 80000 семејства.  
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Нашите доктори , покрај 
текстовите со едукативна 
содржина кои ги објавуваат во 
бсплатниот магазин Ревита и web 
страната на Ре-Медика , во 
континуитет  пишуваат текстови 
со совети за здравјето  во Нова 
Македонија, Комплетна, а 
достапни се памфлети со 
едукативна содржина во 
болницата. 

 

Светска здравствена организација 
Здравје и човекови права  
 
10-ти  декамври 2014 год.,  Женева 
........ човековите права се за секој ден --- не се 
резервирани само за еден ден ...... 
 
....... Уставот на СЗО го  штити највисокиот 
можен стандард на здравје како фундаментално 
право на секое човечко суштество. 

• Право на здравствена  заштита вклучува 
пристап до навремена и прифатлива 
здравствена заштита со соодветен квалитет....... 
 
"На светот му е потребен  глобален  здравствен 
чувар, чувар на вредности, заштитник и 
бранител на здравјето, вклучувајќи го и 
правото на здравје." 

- Д-р Маргарет Чан, генерален директор на СЗО 
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-Проектот „Сколиоза“ го 
продолживме и во 2014 година 
и опфативме седум основни 
училишта од општина 
Аеродром. Со тоа е завршена 
првата фаза од проектот, која 
преку опфаќање на вкупно 21 
основно училиште од 
општините „Гази Баба“ , 
Центар и општина Аеродром и 
преку 20 000 прашалници и 
нивна анализа, даде 
поразителни резултати во 
однос на сознанијата и 
третманот на ова сериозно 
заболување. Во втората фаза 
од проектот , овие сознанија 
заедно со смерници за 
наставниците во училиштата, 
докторите кои спроведуваат 
систематски прегледи се 
објавени во стручните 
списанија, дневниот печат и 
запознаени се сите релавантни 
структури компетентни за 
превенирање на овој проблем. 
Воедно, извршени се 250 
бесплатни ортопедски 
прегледи на дечиња од 
предѕчилишните установи на 
територијата на град Скопје. 
-Во 2014 година, стручниот 
тим на Ре-медика,   иницираше 
заедничко настапување на 
врвни експерти од приватното 
и јавно здравство во уште 
поинтензивна борба против 
ракот на дојката, со цел на 
подигнувањето на свеста на 
популација – пренесувајќи ја 
есенцијалната потреба од 
редовни превентивни прегледи 
и силината на одлучноста 
искажана преку мислата „не се 
откажуваме во борбата против 
ракот на дојка.“  
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ОД ДОБРИ НАМЕРИ ДО ДОБРИ ДЕЛА  

• Бесплатни прегледи за стари лица  
По повод денот на добрите дела , ПЗУ РЕ-Медика 
организирше  и спроведе бесплатни консултативни прегледи 
на над 80 стари лица, од центрите за стари лица на Црвениот 
крст на македонија. 

• Поддршка за моември, машко здравје, 
поделени  300 ваучери за ехо на простата и 
уролошки преглед 

Ре-Медика активно се вклучува во акцијата за поддршка на 
машкото здравје моември. Покрај другото по тој повод подели  
300 ваучери за ехо на простата и уролошки прегледи. 
 

• „Ре-Медика“ го одбележа роденденот со  
крводарителска акција и со донација   

Девет години по ред , Ре-Медика по повод одбележувањето на  
годишнината од своето постоење, заедно со Црвениот крст  орга- 
Низира крводарителска акција меѓу своите вработени , која наоѓа 
широк одзив меѓу вработените. 
 

• Инклузија на чувсвителни групи во  
нашите свечености  

Почесни гости на 9 –годишнината од отварањето на болницата,  
и оваа, како и секоја година се дечињата од училиштето 
за деца со посебни потреби „Иднина“ . Заедно се насладувавме  
на роденденската торта, се веселевме и на дечињата им поделени 
 пригодни подароци. 
 

• Спонзорство на  Македонска медицинска 
 асоцијација 

Во континуитет, РЕ-Медика ги поддржува стручни и научните  
Средби на младите. 
 

• Спонзорство на Меѓународна конференција  
 Општествената одговорност- услов за конку- 
Рентен  и одржлив бизис  

Ре-Медика беше еден од спонзорите на Меѓуна- 
Родна конференција за општествена одговорност, во организа- 
ја на македонската мрежа на глобалниот договор – Конект. 
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5.ЖИВОТНА СРЕДИНА  

ЗАВРШНА ФАЗА НА АНЕКС ЗГРАДАТА – ПРВА „ЗЕЛЕНА“ БОЛНИЦА НА 
БАЛКАНОТ И ЕНЕРГЕТСКО ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТОЈНАТА ЗГРАДА 
Во согласност со препораките и  најновите сознанија  и смерници  за намалување на 
потрошувачката на енергија и  со тоа помала емисија на штетни гасови, како и согласно новите 
прописи за Рационално користење на енергијата, раководниот тим во здравствената 
организација РЕМЕДИКА Скопје, како општествено одговорна компанија, презеде мерки  за 
утврдување на состојбите со потребната и  потрошената енергија. За оваа цел се задолжија 
стручните лица  од вработените,  да заедно со ангажирани стручни соработници од други 
специјализирани фирми,  направат анализа  на состојбата со потребната и потрошена енергија, 
и утврдат дали е рационално искористена, и дали има можности за намалување на 
потрошувачката. 
Во користењето на топлинска енергија која ја  опфаќа потребната енергија за греење, ладење и 
вентилирање, утврдени се значајни можности за намалување на потрошувачката. Од вкупната 
потребна  топлинска енергија  најголемо учество имаат  трансмисиските загуби, односно 
загубите во градежниот дел на постојниот објект.   Со намалена потрошувачката на енергија, 
воедно  ќе се зголеми удобноста, и условите за работа и престој,  а се добива и значајна 
заштеда која пак обезбедува и економска оправданост на инвестираното во топлинска заштита.    
Со изготвениот Проект  за санација со подобрување на топлинската заштита и подобрување на 
енергетскатае фикасност на постојниот објект предвидени се зафати во две фази. 
Првата фаза опфака зафати во подобрување на топлинската заштита во градежните системи во 
обвивката на објектот.   
Паралелно, влегуваме во завршната фаза на изградба на анекс зградата на Ре-Медика, која 
воедно е и првата „зелена“ болница на Балканот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. АНТИ КОРУПЦИЈА  
Во своето работење со добавувачите и правните лица – корисници на медицински услуги, ПЗУ 
Ре-Медика доследно го применува принципот на антикорупција. Во однос на физичките лица – 
корисници на медицинските услуги доследно се спроведува усвоениот стратешки документ 
„Добра медицинска пракса“,  а 2014 година е донесен интерен акт „Добра лабораториска 
пракса“ со посебни поглавија кои се однесуваат на антикорупцијата, етиката и моралот при 
изведба на лабораториските услуги , а особено на ИВФ услугите. 
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7. ПРИЗНАНИЈА 

ОПШТЕСТВОТО ГИ ПРЕПОЗНАВА ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИТЕ КОМПАНИИ 
 

 

  

• European business award 2014/2015 
• Признание за успешно спроведена 

општествено одговорна практика 2013 
• Superbrands 2013/2014 
• Признание за успешно спроведена 

општествено одговорна практика 2012 
• Признание за успешно спроведена 

општествено одговорна практика 2010 
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8.ЦЕЛИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ ЗА 2015 ГОДИНА  

Општи цели  
За нас во Ре-Медика планирањето не е избор туку е активност што се прави во секој сегмент на 
работењето на годишно ниво а во однос на поставените цели. Поставаме општи цели, 
специфични цели и индикатори за следење на целите. Целите се различни во однос на 
сегментите  кои ги опфаќаат.  
 
 

 

 

 

 

 

1. Продолжуваме да ги унапредуваме вредностите на ПЗУ Ре-Медика преку: 

• Обезбедување на лидерство во однос на квалитет и воведување на нови методи на 
лекување 

• Верификација на имплементираните стандарди од страна на независни надворешни  
• тела, кое ќе го обезбедиме преку единствениот начин – со напорна работа 

2. Продолжуваме со вложување во општеството преку континуирано едуцирање на 
населението за значењето на зачувување и унапредување на сопственото здравје: 

• Издавање на бесплатното списание „Ревита“ со совети за здравјето  
• Учество на еминентни доктори во контактни емисии 
• Написи во дневен печат 
• Поддршка на иницијативи на здруженија граѓани и институции од здравството кои ја 

имаат истата цел 

3. Продолжуваме со поддршка на ранливите групи во нашето општество преку: 

• Бесплатни прегледи 
• Други видови на помош согласно потребите 

4.Ставање во употреба на анекс зградата  

5. Ориентирање кон вработените преку: 

• Обезбедување на континуирана едукација 
• Чувствителност за нивните индивидуални потреби 
• Јакнење на тимското работење  
• Организирање на заеднички прослави 
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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 


