
Curriculum Vitae   

  

Лични податоци  

Име и презиме:  Македонка Спасеска  - дипломирана медицинска сестра  

Датум и место на раѓање:  16.03.1970г., Прилеп.  

Адреса:  ул “Пеклјане” бр 81, Ѓорче Петров, Скопје.  

Телефон:  075 386 328  

e-mail:  spaseskam70@gmail.com  

 

Образование  

Основно и средно медицинско училиште завршува во Прилеп. Во 1991г. дипломира на Вишата 

Медицинска Школа  во Битола, при Универзитетот Св. Климент Охридски, Битола, и се стекнува со 

право на стручен назив, Виша медицинска сестра.   

На ден 15.06.2006г. дипломира на Високата Медицинска Школа – Битола, при Универзитетот Св. 

Климент Охридски, Битола, студиска програма  општа медицинска сестра, во траење од три 

години и се стекнува со стручен назив Специјалист медицинска сестра општа насока.   

 

Работно искуство   

15.05.1992г.  – Вработена во Воена Болница, како медицински техничар во одделот за ургентна 

медицина и и коронарна единица.   

26.08.1994г. – Одговорен медицински техничар во Одделение за пулмологија со алергологија во 

Одделенија за интерна медицина.  

05.12.2008г. – Одговорен медицински техничарво Одделение за Ургентна интерна медицина со 

инвазивна кардиологија во Одделенија за интерна медицина.   

01.02.2010г. – Со трансформација на Воената Болница во ЈЗУ ГОБ “8ми Септември”, распоредена 

на работно место Главна медицинска сестра на Одделот за инфективни болести.   

 

 

mailto:spaseskam70@gmail.com


Има учествувано на повеќе стручни предавања, симпозиуми, стручно едукативни работилници.  

 

- Сертификат за “Водење и менаџмент на медицинската грижа” AGAPE, MPSE USA, Washington 

State Nurses Association 31.05 – 07.06.2004г. Воена Болница, Скопје 

- Сертификат за учество на XII-ти стручно едукативни средби и работилница на тема: сестринска 

документација. 16-17 06.2006г. Струмица.  

- Сертификат за учество на стручни предавања на теми:   

* “МРСА – Што можеме Ние да направиме?” 

*”Интрахоспитални инфекции кај кардиохируршките пациенти” 

* “Влијание на протоколот во контролата на ширење на МРСА”  

*”Протоколи за спречување на интахоспитални инфекции кај кардиохируршките пациенти” 26.05. 

2006г. Скопје.  

- Сертификат за учество на симпозиумот ”Компетенции на сестрите и акушерките низ 

образованието, клиничката пракса и континуираната едукација” 1-2 12.2007г. Скопје.  

- Сертификат за учество на симпозиум II “Сестрите и акушерките – Голема сила за промени” 

20.12.2008г. Скопје  

- Сертификат за “Ризик и заштита при професионална експозиција на ХИВ/СИДА” 2014г. Скопје  

- Предавање за меѓународни цели за безбедност на пациентите – Клиничка болница ACIBADEM 

SISTINA, 05.2015г. Скопје. 


