
 

 

ЉУБИЦА КОВАЧЕВИЌ                                                           

Датум на раѓање: 6 декември 1963 година 
Место на раѓање: 
 

Земун, Р. Србија 

 

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ 

Англиски, одлично  
Српски, одлично 
Словенечки, одлично 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ: Дипломирана медицинска сестра 

Диплома – Медицинска сестра - специјалист по општа медицина, 2010 година; 
Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Р. Македонија 
 

 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Повеќе од 30 години искуство во клиничка нега на пациенти, со успешно соодветно 
згрижување на акутни случаеви. Демонстрација на одлична нега на пациенти и 
комуникациски вештини, признаени од други професионалци и медицински лица. 
Професионално посветена и мотивирана на работно место со изразени вештини во 
успешно решавање на критични и проблематични случаи. Со докажани вештини во 
успешно управување со време, организација и ресурси на работно место. Ефективно 
спроведување на работата во рамки на интердисциплинарен тим со цел 
обезбедување на комплетна нега на пациент. 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

 

ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември, Скопје 

 

Одделенска сестра на Одделение за Гастроентерохепатологија, 2001 година 

 Извршување на утрински визити со лекарскиот тим;  



 Планирање на дневните активности на одделенските сестри и болничари;  

 Планирање на работни смени;  

 Планирање на дневни потреби на лекарства за одделението;  

 Планирање на дневни диети за пациентите;  

 Обука на пациентите и нивните роднини за диететско-хигиенскиот режим; 

 Комуникација и координација на потребниот третман на пациенти со колегите од 
другите одделенија;  

 Обука на работно место на сестри приправнички;  

 Проверка на спроведена терапија на пациенти на дневна основа;  

 Изготвување на годишните планови за потребни обуки на одделенските сестри.  
 

Медицинска сестра на Оддление за Дерматовенерологија, 1996-2001 година 

 Водење на сменска работа на одделение;  

 Преврска на дерматолошки рани;  

 Згрижување на пациенти со акутни алергиски реакции;  

 Обука на помлади сестри. 
 

Медицинска сестра инструментарка на Одделение за очни болести, 1990-1995 

година 

 Одржување на медицински инструменти за офталмолошка хирургија;  

 Циркуларна сестра во операциона сала;  

 Подготовка и стерилизација на хируршки инструменти;  

 Одржување на стерилна средина на операции;  

 Водење на хируршка документација за операции на катаракта, глауком и 
вградување на леќи;  

 Подготовка на пациенти за операција;  

 Обука на помлади сестри.  
 

 

Воено Медицинска Академија, Белград, Р. Србија 

 

Медицинска сестра на Одделение за урологија, 1985-1990 година 

 Водење на сменска работа на оддление;  

 Припрема и давање на интравенска и per os терапија на пациенти;  

 Подготовка на пациенти за операција;  

 Пред и постоперативна нега на пациенти. 
 

Медицинска сестра на Одделение за хирургија, 1983-1985 година 

 Преврска на постоперативни рани;  

 Стерилизација на хируршки инструменти;  

 Инструментирање при мали хируршки интервенции. 
 

 

ОСТАНАТО 

Член на Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на Р. Македонија, 
1994 година 
 
 
 


