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За сите заинтересирани за професионално 
признавање како медицинска сестра во Klini-
kum Westfalen GmbH 

До-ДОС: Подготовки во матичната 
земја

 

Ние сме 
наопаку
за вас!

И не само на национално ниво.

Поштенска адреса: 
Annika Gebauer (M. Sc. N.)
Кадровска единица на медицинска сестра 
дирекција, медицински сестри, науки за 
здравство и медицински сестри
0231 922 1286
Annika.Gebauer@Klinikum-Westfalen.de
Работно време на работа: понеделник-четврток 
од 08:00 часот наутро до 15:00 часот попладне.

Федерално Министерство за образование и 
истражување
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/
berater/de/ 

Entwicklungszentrum für berufliche Qualifizie-
rung und Integration GmbH
Evinger Platz 11
44339 Dortmund
https://www.ewz-do.de/piaf 
Работно време: понеделник-четврток од 08:00 
часот наутро до 16:00 часот попладне. Петок од 
08:00 часот наутро до 15:30 часот попладне

Bezirksregierung Düsseldorf - Landesprüfungs-
amt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie
Postfach 30 08 65
40408 Düsseldorf
https://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPA-
NAH-Start/index.jsp    
Работно време: Понеделник од 13:00  часот 
попладне до 14:30 часот.  Среда од 08:30 часот 
наутрo до 11: 30 часот.

За информации за тоа што треба да размислите 
по влегувањето во Германија, ве молиме 
погледнете го флаерот „То-ДОС - Првите денови 
во Германија и во компанијата;  Дел II“.



Дали сте за влез во Германија или веќе 
сте пристигнале во Германија?
 
Тогаш имаме некои

Апликација за еквивалентност во ЗЈН
За да може да се заврши професионалното 
признание во Германија, потребно е да пополните 
апликација за еквивалентност на обука стекната 
во / надвор од земјите членки на ЕУ и од 
окружната власт во Дизелдорф - Државен завод 
за испитување за медицина, психотерапија и 
фармација (аб.: LPA)  провериле  Информациите 
за тоа формулар за апликација што ви требаат и 
кои документи треба да ги доставите, можете да 
ги најдете на почетната страница на Здружението: 
https://www.brd.nrw.de/gesundheit_soziales/LPA-
NAH-Start/index.jsp

Постојат два начина да се препознаат обуките.  
Од една страна, курсот за адаптација (време на 
обработка на LPA приближно 10-12 месеци), а од 
друга страна тест на знаење (време на обработка 
на LPA приближно 6-8 недели).  Има смисла да се 
наведе тест на знаење директно при аплицирање, 
ако тоа е посакувано.  Документите не се детално 
проверени и може да влезете во Германија 
порано.

Избор на тест на знаење како 
постапка за признавање
Ако одлучите да го пополните тестот за 
знаење, Klinikum Westfalen GmbH во соработка 
со Центарот за развој на професионална 
квалификација и интеграција GmbH (аб.: EWZ 
GmbH) ви нуди полно работно време (100%) за 

време на вашето признавање  да се вработи и 
да присуствува на мерката „Грижа во сите бои 
(Pflege in allen Farben - PiaF)“.  Ова е едногодишна 
подготовка за препознавање со интегрирано 
знаење или тест за способност и медицински 
специјалист за настава на германски јазик.  Имате 
практични задачи во четири оддели на KLINIKUM 
WESTFALEN GmbH и комплетни теоретски задачи 
во EWZ GmbH.  Ke бидете ослободени од вашата 
работа за теоретски задачи и ќе продолжите да 
добивате целосна плата (по ТВöД).

Процес на аплицирање
За да аплицирате за работа како медицински 
асистент за признавање во KLINIKUM WESTFA-
LEN GmbH, пополнете ги документите наведени 
подолу и испратете ги до Аника Гебауер (M. Sc. 
N.) (детали за контакт: погледнете назад): 

• Писмо за апликација (работа, локација, вид на 
признание, наменет почеток на признавање, 
наменет почеток на работа)

• Табеларни наставни програми со „ден/месец/
година“ и валидни контакт детали

• Копија на нотификацијата за LPA
• Копија на стручен сертификат и 

професионални сертификати

Паралелно со процесот на аплицирање во KLINI-
KUM WESTFALEN GmbH, треба да контактирате 
со EWZ GmbH и да дознаете за можноста за 
курсот PiaF (детали за контакт: погледнете назад).

Визите се важни
Доколку добиете позитивна повратна 
информација по процесот на аплицирање, ќе 
добиете договор за вработување од KLINIKUM 
WESTFALEN GmbH.  Може да аплицирате за 
виза за Германија со потпишаниот договор 

за вработување и сите потребни документи 
(видете на почетната страница на локалната 
германска амбасада / конзулат).  Ако ви требаат 
документи од KLINIKUM WESTFALEN GmbH за да 
аплицирате за виза, ве молиме контактирајте не. 

До-ДОС: Пред влезот
Во периодот помеѓу поднесување апликација и 
влегување во Германија, можете да направите 
неколку релевантни работи: 

• Аплицирајте за здравствено осигурување 
(на пр. Од  Германско пензиско осигурување 
Knappschaft-Bahn-See: https://www.knappschaft.
de/DE/Landingpages/_mehrfachModule/node.
html 

• Преведете и овластете ги вашите стручни 
сертификати, стручен сертификат, уверенија 
за раѓање и брак, училишни сертификати за 
престојот во Германијa

• Да се грижи за стан во регионот во рана фаза 
• Имајте доволно биометриски фотографии за 

пасош од вас
• Доколку е потребно  треба да аплицирате за 

кредитна картичка
• Планирајте го вашето заминување внимателно 

и запомнете ги оригиналните документи со 
себе да ги донесете во Германија  

Вие  се соочите со неколку пречки во овој процес.  
Ве молиме, разберете дека некои од овие детали 
се разликуваат во зависност од земјата.  Ако 
имате општи прашања во врска со процесот на 
признавање во Германија, вие сте добредојдени 
да контактирате со лицата за контакт (види 
обратно) или да ја погледнете следната веб-
страница на Федералното Министерство за 
образование и истражување: https://www.anerken-
nung-in-deutschland.de/tools/berater/de/ 


