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Едукација од областа на психологија –
психодијагностика (примена на
психолошки мерни инструменти )
• Министерството за здравство на РМ и мојата
работна организација ЈЗУ Клиничка болница Тетово
ми овозможија доусовршување , а како дел од
проектот на Владата на РМ за стручно оспособување
и усовршување на медицински
работници /соработници во еминентни здравствени
установи, каков што е и Клиничкиот центар на
Војводина.

• Моето доусовршување се
одвиваше на Клиниката за
психијатрија , во Оделот за
афективни и анксиозни
пореметувања ,Оделот за
детска психијатрија , Оделот
за судска психијатрија ,
Клиниката за неврологија и
на Поликлиника .
• Доедукацијата се одвиваше
во периодот од 17.03 до
11.04.2014г

Психодијагностика
• Клиниката за психијатрија во Клиничкиот центар
на Војводина има развиена психолошка служба со
доволен број на вработени клинички психолози ,
кои располагаат со бројни психометриски техники
за обавување на психодијагностика .
• Имав можност да учествувам во дел од тие
психодијагностички испитувања , а за одредени
техники (нови за мене) , покрај опсервацијата на
работата на колегите ,бев и во улога на клиент ,со
цел подобро да ги разберам техниките и да ја
совладам нивната апликација .

Психометриски инструменти
• Клиничките психолози во Клиничкиот центар на
Војводина располагаат со голем број на психолошки
тестови за процена на интелектуалните способности ,
како и со тестови на личност .
• Најголем дел од времето поминав на Поликлиника каде
работата на клиничкиот психолог е најблиска до моите
работни задолженија.
• Најупотребувана проективна техника за процена на
личноста беше Роршаховиот тест на личност , на кој јас
посветив најголем дел од времето.

•Стекнав знаења во врска со примена на
проективните техники ММПИ 202 , ЦДИ за деца
и за родители , Тест на недовршени реченици –
за деца .
•На Клиниката за неврологија, во
невропсихолошкиот кабинет имав прилика да
опсервирам комплетно невропсихолошко
тестирање на пациент .
•На Оделот за судска психијатрија имав прилика
да опсервирам работа на тимот од психијатри и
клинички психолог на три случаи на судскопсихијатриско вештачење .

Стекнати искуства
• Со цел да ја оправдам
довербата што ми беше
дадена од страна на
Министерството за
здравство и да допринесам
како психолог во работна
организација каде сум
вработена, јас максимално
се трудев да одговорам на
работните задачи кои како
цел ми беа доверени.
• Се стекнав со ново и корисно искуство од областа на
психодијагностиката и се надевам дека пренесувајќи го тоа
искуство ќе допринесам за подигнување на квалитетот на
психолошките услуги.

Благодарност
Се заблагодарувам на Министерството за
здравство на РМ за укажаната доверба , во целост
го подржувам и поздравувам проектот за
доусовршување и стручно оспособување на
медицинските работници/ соработници и со
задоволство повторно би сакала да бидам дел од
проектот .
Голема благодарност до мојата работна
организација ЈЗУ Клиничка болница Тетово за
поддршката и разбирањето .

Ви благодарам на
вниманието!

