
Специјалист медицинска сестра 

                                                                                                                                           

Лични податоци                                                                                                                                     

Име и презиме: АФРДИТА  ЈАКУПИ 

Дата и место на раѓање: 03.03.1980 СКОПЈЕ , Р.МАКЕДОНИЈА 

Тел. 075-316767 

e-mail: afrditarnori@hotmai.com 

Aдреса: ул.Крсте Асенов 4/1-10 , Скопје, Македонија 

Работно искуство   

Дата: 22.03.2007 

Работно место: Главна медицинска сестра на оддел за уво,нос и грло 

Име на работодавач: Градска општа болница “8 Септември” Скопје 

Дата: 24.05.2000 

Работно место: медицинска сестра 

Име на работодавач: Одделеније за интерни болести и воена амбуланта “Воена Болница’’ Скопје 

Дата: 01.03.1999 

Работно место: медицинска сестра 

Име на работодавач:IMC-International Medical Corps , Скопје 

Невладина хуманитарна  организација - работа на  кампови  и колективни центри со ранети и 

повредени за време на војна 

 



Образование и обука 

Дата: 20.06.2007 

Тип на квалификација: Специјалист општа медицинска сестра 

Име на институција: Универзитет “ Св.Климент Охридски” , Висока медицинска школа, Битола 

Дата:  17.03.2006 

Тип на квалификација: Виша медицинска сестра 

Име на институција: Универзитет “ Св.Климент Охридски” , Виша медицинска школа, Битола 

Дата:  13.06.1998 

Тип на квалификација: Медицинска сестра-техничар 

Име на институција: Mедицински училишен центар “Др.Панче Караѓозов”, Скопје 

Лични вештини и способности 

Мајчин јазик: Албански 

Други јазици: Македонски, Англиски  

Познавање на работата во Microsoft Office  пакетот( напредно познавање на Excel, Word   и Power 

Point) 

Сертификат учество во рамките на проектот Стратешки план за подготвеност и дејствувње во 

случај на катастрофи и конфликти одржана на регионот Охрид 2000 

Сертификат за учество на II конгрес на медицински сестри и акушерки, Oхрид, ЗМСТАМ, 27.10-

30.10.2005 година. 

Сертификат за учество на симпозиумот –КОМПЕТЕНЦИ НА СЕСТРИТЕ И АКУШЕРКИТЕ НИЗ 

ОБРАЗОВАНИЕ, КЛИНИЧКА ПРАКСА И КОНТУИНИРАНА ЕДУКАЦИЈА СКОПЈЕ 2007 

Сертификат за учество на обука превенција на насилство и повреди (Јакнење на капацитетите на 

насиство преку (TEACH VIP) Септември-Ноември 2010 

 Сертификат за ризик и заштита при професионална експозиција на ХИВ/СИДА, Скопје,2014 

година. 

Уверение за познавање на англиски јазик III степен, АРМ, Скопје, 2009 година. 

Уверение за положен стручен испит за виша медицинска сестра, психијатриска болница –

Бардовци 2007 година. 

Уверение за положен државен испит за дипломирана медицинска сестра,ГОБ “8 септември”, 

Скопје, 2010 година. 


