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 ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ КОН   КОРИСНИЦИТЕ НА      

МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ  - ШТЕДИМЕ ПАРИ И ВРЕМЕ НА 

ПАЦИЕНТИТЕ       

                               

                         Освен 10 годишниот систем на функционирање 

на закажување на услугите преку кол центарот 

кој 

 вработува медицински персонал и изборот на 

лекар 

 и термин, докторите на ПЗУ РЕ-Медика  се 

достпни 

 за консултации со пациентите во биле кое 

време.  

Доколку не можат поради работните обврски да 

одговорат веднаш, се јавуваат на сите 

пропуштени повици. 

Поликлината на ПЗУ Ре-Медика, која работи 

веќе 4 години, а со која ги доближивме нашите 

усуги на населението на тој дел од нашата 

земја, стана веќе дел од животот на граѓаните 

на источна Македонија. 

 

Новина: 

 Превземање на резултатите од страна на 

пациентите од серверот со лична шифра 

 Можност за толкување на резултатите преку 

директна врска со ординирачкиот доктор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Придобивки за 

општеството 

 Помалку 

изгубени 

работни 

часови  
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КВАЛИТЕТ 

Во текот на месец октомври 2015 година, ПЗУ 

Ре-Медика , успешно го заврши процесот на 

ресертификација  на системот за управување со 

квалитет согласно Стандардот ISO 9001:2008.   

Една од целите на ресертификацијата беше 

проверка на ефикасноста,функционалноста и  

компетентноста во однос на квалитетот, 

идентификацијата на интерните ресурси и 

постигнатите подобрувања, за што по 

завршениот процес на ресертификација  се 

дадени исклучително  позитивнити забелешки 

во однос на воспоставените процеси. 

Со успешно завршениот процес на 

ресертификација уште еднаш потврдуваме дека 

испорачуваме квалитет, се стремиме кон 

постојано подобрување и бараме постојано 

одговори за внесување на позитивни 

промени,бидејќи ги почитуваме нашите 

клиенти и имаме целосно разбирање за нивните  

очекувања. Нашите вработени се свесни дека 

имаат директно влијание врз услугата и 

квалитетот, директно ги чувствуваат 

резултатите и впечатоците од нивната работа, 

што им дава дополнителен елан во 

извршувањето.  
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Европската награда оваа година се додели по деветти пат и 

конкурираа над 32.000 бизниси од 33 европски земји, а 678 компании 

од цела Европа се прогласени за Национални шампиони во различни 

категории, со што се здобија со признание  за успех во бизнисот, 

иновациите и бизнис етиката.  

- Наградата за заштита на животната средина и корпоративна одржливост  „Ре-

Медика“  ја доби за развојниот пристап кон својата основна дејност, развојот на 

деловните оперативни практики преку нивните основни вредности и придонесот 

во општествениот, културниот ,економскиот развој на општеството и заштитата 

на животната средина – вели Елица Јорданова, генерална директорка на „Ре-

Медика“.  

Ценејќи ги своите корисници на медицинските услуги, вработените и 

спроведувањето на еколошките практики со нивните основни вредности, 

Комисијата на Европските бизнис награди заклучи дека „Ре-Медика“ работи 

транспарентно и активно се грижи за клиентите и вработените.  

- Победничките модели ги надминуваат законските барања и настојуваат да ги 

подобруваат зелените придобивки, создаваат иновации, модернизација и 

доследна примена на моралните начела. Оваа награда ги одвојува бизнисите кои 

совесно ги спроведуваат и ги унапредуваат овие практики – додава Јорданова.  

За своите достигнувања, „Ре-Медика“ ја доби оваа престижна награда и за 2014-

2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одбележавме десет години од постоење  

 

Придобивки за општеството 

Промовирање на нашата земја 

преку создавање на бизниси кои 

по квалитет  се споредливи со 

бизнисите на европските земји во  

оваа област. 

Обезбедување на предуслов за 

развивање на здравствен туризам 
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“…Индивидуалната посветеност и  

стремежот на групата - тоа е она 

што  ја 

 обединува тимската работа, 

 работата на фирмата,  

работата на општеството, работата 

на цивилизацијата...” 

   Vince Lombardi 

За вработените, десет 

годишнината во  ПЗУ Ре-Медика 

се одбележа во болницата, при 

што покрај роденденска торка, на 

вработените им беа доделени 

пригодни статуетки, специјално 

изготвени за оваа прилика а кои ја 

симболизираат 10 годишнината од 

по      стоењето, како знак на 

благодарност за активно 

учествство во градењето на 

реномето на болницата – квалитет 

, одржливост и препознатливост.  

Во пригоден  свечен амбиент  , со 

многу гости кои искрено ја ценат 

и поддржуваат нашата работа, 

вработените ја одбележаа 10 

годишнината , при што од . 

страна на врвниот менаџмент 

беше направено сумирање на 

резултите и ретроспек тива на 

настаните. 

ПРИЗНАНИЈА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ КОИ  

ГО ВГРАДИЈА СВОЈОТ  ТРУД 

УЧЕСТВУВАА ВО РАБОТЕЊЕТО НА 

ПЗУ РЕ-МЕДИКА – ОНА ШТО ТАА 

ДЕНЕС ПРЕТСТАВУВА   

ЗАЕДНИЧКА ПРОСЛАВА СО МНОГУ ГОСТИ ПО 

ПОВОД 10 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА ПРВАТА 

ОПШТА БОЛНИЦА  ПЗУ РЕ-МЕДИКА  

ТРУД 
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                  Број на вработените од оснивање заклучно со 2015 година 

 

          

  Полова структура на вработени 2015 годна               Национална структура 

    

                            Реализирани обуки 2015 година                 

 

                                Структура по образование  
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Во континуитет се зголемува 

бројот на вработени, а 

соодветно и бројот на обуки, 

како со цел за обезбедување 

на високо компететен кадар 

кои го дава квалитет над 

очекуваното, така и од 

областа безбедност и здравје 

при работа.  
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УСЛОВИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ  

 Обезбедување на здрави работни услови – Ре-Медика во континуитет обезбедува високо стандардни услови 

како за пациентите , така за вработените. Есента 2015 година извршена е големо обновување на средсвата за 

работа од еминентни производители. 

 

 Во континуитете се врши обука на вработените во  однос на надградба на нивната стручност и  во 

однос на безбедноста и здравјето при работа  

 Од редовите на компетентни вработени оформени се и функционираат следните  комисии- Етичка 

комисија, Комисија за квалитет, Комисија за сузбивање и спречување на интрахоспиталните инфекции, 

незначени се претставници за безбедност и здравје при работа од медицинскиот и немедински персонал  

 Во ПЗУ Ре-Медика  застапени се  вработени од националностите со што придобивките се двојни – 

недискриминаторски однос и обезбедување на комуникација без бариери за пациентите 

 Јавно се истакнати правата на пациентите, правата,обврските и одговорностите на работодавачот во 

врска со законот за заштита од вознемирување на работно место и назначени посредници  

 Се почитува и применува легислативата  која е  релевантна за работењето на болницата и 

колективниот договор  

 Се врши редовна проверка на опремата а работните услови се контролираат во однос на 

микробиолошката исправност и  квалитетот на воздухот  

 Вработените одат на редовни здравствени прегледи , кои опфаќаат значително поголем број 

испитувања над пропишаниот минимум и се прилагодени на полот и  возраста на вработените 

ДОБАВУВАЧИ  

 Со добавувачите од целиот свет  се создаваат  професионални, коректни односи 

                Поттикнуваме  развој ширење на еколошки технологии  
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ВЛОЖУВАЊЕ ВО ЗЕДНИЦАТА  10 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА РЕ-

МЕДИКА, 10 ГОДИНИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИИ 

 

 

  

ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ 

ПРЕГЛЕДИ 

Корист за општеството: 

Подигање на свеста на населението за  

значењето на превентивните  прегледи  

 Совети за здравје во семеен магазин 

“Ревита“ 

 Гостувања во телевизиски 

едукативни емисии  

 Гостување на симпозиуми 

организирани од  здруженија со 

зедничка цел-превенирање на 

здравјето  

  

  

 

 

 

ПОДДРШКА НА СТУДЕНТИТЕ 

Корист за општеството: 

Надградување на знаењто на 

младите, поддршка во развој на 

кадар потребен на општеството . 

ПОДДРШКА НА ОПШТЕСВЕНО 

ЧУВСТВИТЕЛНИ ГРУПИ И 

ЗДРУЖЕНИЈА  

ДОНАЦИИ 

 Здружение на деца со даунов 

синдром 

 Кризен центар „Надеж“ 

 Душевни болница во Демир 

Хисар и Скопје – Бардовци 

 Училишта за деца со посебни 

потреби  

 Поединци   
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ИНКЛУЗИВНОСТ 

Во континуитет ПЗУ Ре-Медика ги вклучува дечињата  

со посебни потреби во одбележување на своите 

 настаните каде се посебно драги гости. Во продол- 

жение се дел од тие настани: 

 

 
  

 

 

 

 

“…Целта е она што му дава на 

животот значење …” 

C.H. Pakherst 

“…Зборовите можат да бидат кратки и 

лесно да се кажуваат, но нивното ехо е 

навистина бескрајно …” 

Mother Teresa 

Животот е долга лекција за човечноста…” 

                                               James M. Barrie 
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КРВОДАРИТЕЛСТВО - ХУМАНИТАРНИ РОДЕНДЕНИ  

 

Една од практиките која трае од самото отварање на болницата е 

крводарителството, кое се организира секоја година во соработка со Црвениот 

крст на РМ а по по повод одбележувањето на роденденот на Ре-Медика. 

Во тој контекст , освен масовното учество на вработените , кој секоја година се 

движи во процент од околу 25 % , Ре-Медика интензивно работи на подигање на 

свеста во општеството за значењето на крводарителството, преку организирање 

на кампањи во кои беа/се вклучени познати личности –великаните во 

хуманитарните родендени на Ре-Медика. 

 

 

 

 

Придобивки за 

општеството: 

Освен придонес во собрани 

единици на крв, посебно 

значење има кампањта за 

подигање на свеста за 

крводарителството под 

организација и 

покровителсво на Ре-

Медика, а во соработка со 

Црвениот крст на РМ  
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 ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

ПЗУ РЕ-Медика во текот на 2015 година го предаде на владеење новоизградениот  дел 

на зградата на ЈЗУ “ЖЕЛЕЗАРА“ ,  како дел на договорот за јавно –приватно 

партнерство, прв од овој вид во нашата земја. 

Постоечката зграда на ЈЗУ “Железара “ е изградена во почетокот на 60-тите години, 

според тогаш важечките стандарди.  

Ново изградениот дел е изграден  согласно вежечките прописи денес, придобивките се 

наведени  подоле 

 

  

 

 

  

Придобивки за Јавната здравствена установа 

 Обновување на фасадата за целиот објект  

 Обезбедување на енергетски ефикасна фасада во новоизградениот  дел од 

зградата 

 Обезбедување вертикална комуникација без бариери –поставање на лифт 

 Обезбедување на нови работни  простории во новоизградениот дел според 

потребите на партнерот и прописите 
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 ПУШТЕНА ВО РАБОТА АНЕКС ЗГРАДА НА ПЗУ РЕ-МЕДИКА: 

ПРВА ЗЕЛЕНА БОЛНИЦА НА БАЛКАНОТ  

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

За ПЗУ Ре-Медика 2015 година ќе остане забележана по завршување 

 на анекс зградата, на која се постигнати следните зададени  еколошки цели : 

1.Енергетски ефикасна фасада – вентилирачка фасада, прва од овој тип 

 во нашата земја 

2.Греење на зградата со алтерни извори на енергија ( сончеви колектори) 

3.Обезбедување на топла вода за потребите на болницата преку 

 сончеви колектори 

4.Обезбедување на нова , енергетски ефикасна опрема за стерилизација  

5.Обезбедување на антибактерицидни инокс зидови во операционите 

 сали ( не е потребно варосување и употреба на агресивни хемиски средсва за 

обезбедување на стерилни услови) 

6. Обезбедување на антибактерицидни инокс зидови во ИВФ лабораторијата 

 со двоен ефект ( 

- не е потребно варосување и употреба на агресивни хемиски средсва за  

обезбедување на стерилни услови 

-добивање на висок квалитет на условите во работната средина, многу 

 важен услов за добивање висок степен на успешност 

7.Осветлување со  штедливи сијалици 

 

 

 

 

 

                                    

                              

                                                                       

                                                                        

 

                                                               

ПУШТЕНА ВО РАБОТА АНЕКС ЗГРАДА НА ПЗУ РЕ-МЕДИКА: 

ПРВА ЗЕЛЕНА БОЛНИЦА НА БАЛКАНОТ  

 

Придобивк

и за 

општество

то 

Поттикн

ување на 

развојот 

и 

ширењет

о на 

еколошк

и 

технолог

ии 
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АНТИ КОРУПЦИЈА  

Првата приватна општа болница Ре-Медика уште пред неколку години го има усвоено 

стратешкиот документ “Добра медицинска пракса“ каде строго се забрануваат 

коруптивните дејсвија на персоналот во и надвор од болницата.  

 

  
          ,, Во часот кога стапувам меѓу членовите на 

лекарската професија, свечено се колнам дека 

својот живот ќе го ставам во служба на 

хуманоста.Спрема учителите ќе ја зачувам 

должноста благодарност и почитување. 

Својата професија ќе ја извршувам совесно и 

достоинствено.  

Најважна грижа ќе ми биде здравјето на мојот 

пациент.ќе ги почитуавм тајните што ќе ми се 

доверат.Со сите свои сили ќе ја одржувам честа и 

благодарните традиции на лекарската професија. 

Моите колеги ќе ми бидат браќа. Во вршењето на 

должноста кон болниот нема да внесувам 

никакви предрасуди во однос на верата, 

националноста,расата, политичката и класната 

припадност. 

Ќе го почитуавм човечкиот живот од самиот 

негов зачеток. Ни под заканување нема да 

дозволам моите медицински знаења да се 

искористат спротивно на законите на хуманоста. 

Оваа заклетва ја давам свечено,слободно, 

повикувајќи се на својата чест,,  

                                                                           

Хипократова заклетва  
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                                    ПЛАНИРАНИ   ООП АКТИВНОСТИТЕ ЗА 2016 ГОД 

 

 

 

Продолжување со воспоставените ООП за подршка на 

студентите,ранливите групи граѓани, науката и културата  

Продолжување на активностите за едукацијата  на 

населението за важноста за превенирање на здравјето  

Продолжување на градење то на здрава и  достоинсвена  работна средина 

- преку мотивирање на вработените , соодветна комуникација , 

почитување на правата и обврските  на двете договорни страни.  

Разни облици на поддршка на ранливите групи граѓани, финансиска поддршка 

на студентите и нивните здруженија, активности од филантропијата, 

финансиска поддршка на  одредени активности од културата и  науката . 

Следење на заштедите од инвестицијата –енергетски ефикасна анекс зграда, 

продлабочување- проширување на перформансите.  

Активности кои се поврзани со “ зелена болница“. 

Акредитација на болницата согласно националниот стандард за акредитација на болниците  



 

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 

подготвил: Фани Лазарова  
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