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КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
 

 
 
 
 

Назив на 
високообразовната 
установа 

Република Македонија, Универзитет “Св.Кирил и Методиј “  Скопје, 
Медицински факултет-Скопје 

Седиште 50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје 
Вид на 
високообразовната 
установа 

Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот  
(на приватна 
високообразовна 
установа) 

 

Податоци за последната 
акредитација 

1. Студии по општа медицина, стручни студии за медицински 
сестри/техничари и стручни радиолошки технолози со привремено 
решение за акредитација (бр. Сл. 12 од 05.07.2005 год.)  

2. Стручни студии по логопедија со решение за акредитација (бр. Сл 12 
од 14.04.2006 год.)  

3. Стручни студии за физиотерапевт со решение за акредитација (бр. Сл. 
12 од 29.05.2007 год.)  

Студиски и 
научноистражувачки 
подрачја за кои е 
добиена акредитација 

 
Медицински науки и здравство 

Единици во состав на 
високообразовната 
установа 

1. Катедра за медицинска хемија 
2. Катедра за анатомија 
3. Катедра за биохемија 
4. Катедра за хистологија со ембриологија 
5. Катедра за физиологија 
6. Катедра за микробиологија со паразитологија 
7. Катедра за патологија 
8. Катедра за патолошка физиологија 
9. Катедра за фармакологија со токсикологија 
10. Катедра за имунологија 
11. Катедра за епидемиологија со статистика и информатика 
12. Катедра за социјална медицина 
13. Катедра за судска медицина 
14. Катедра за медицинска етика 
15. Катедра за нуклеарна медицина 
16. Катедра за радиологија 
17. Катедра за интерна медицина 
18. Катедра за педијатрија 
19. Катедра за инфективни болести 
20. Катедра за неврологија 
21. Катедра за психијатрија и медицинска психологија 
22. Катедра за онкологија со радиотерапија 
23. Катедра за дерматовенерологија 
24. Катедра за хирургија 
25. Катедра за ортопедија 
26. Катедра за офталмологија 
27. Катедра за оториноларингологија 
28. Катедра за гинекологија и акушерство 
29. Катедра за анестезиологија со реанимација 
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30. Катедра за хигиена 
31. Катедра за физикална медицина и рехабилитација 
32. Катедра за трансфузиологија 
33. Катедра за медицина на трудот 

Студиски програми што 
се реализираат во 
единицата која бара 
проширување на 
дејноста со воведување 
на нова студиска 
програма 

1. Интегрирани студии по општа медицина (I и II циклус) 
2. Додипломски стручни студии за медицински 

сестри/техничари (I циклус)  
3. Додпломски стручни студии за радиолошки технолози (I 

циклус) 
4. Додипломски стручни студии по логопедија (I циклус) 
5. Додипломски стручни студии за физиотерапевт (I циклус) 
6. Последипломски студии по јавно здравство (II циклус) 

 

Податоци за просторот 
наменет за изведување 
на наставната и 
истражувачката дејност 

За реализација на теоретска и практична настава за сите 
студиски програми, како и за научноистражувачка дејност, 
Медицинскиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” 
Скопје, го користи целокупниот современо опремен простор на 17 
Институти при Медицинскиот факултет, 24 ЈЗУ Универзитетски 
клиники во Скопје и 10 наставни бази (ЈЗУ Институт за Медицина на 
трудот на РМ, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата 
“Козле” Скопје,  ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести 
“Св.Наум Охридски” Скопје (Градска хируршка болница), ЈЗУ Завод 
за физикална медицина и рехабилитација “Пресвета богородица” 
Скопје, ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство “Чаир” 
Скопје, Градска општа болница „8-ми Септември „ Скопје 
(поранешната Воена болница), ЈЗУ Републички завод за 
трансфузиологија Скопје, ЈЗУ Институт за јавно здравјена РМ, 
Градски завод за здравствена заштита-Скопје,  ЈЗУ Психијатриска 
болница “Скопје” Скопје.)  
- Вкупнaта површина на установата (бруто простор):193.279 м2 
-  9 амфитеатри со 1000 седишта 
- 8 предавални со 500 седишта 
- 1 компјутерска училница со 30 работни места 
- 49 лаборатории со 380 работни места  
- 58 лаборатории за научноистражувачка работа 
- 82 кабинети за наставно-научниот кадар 
- 1 библиотека со 110 седишта 
- 24 универзитетски клиники и болнички одделенија за практични 
вежби 
- 11 јавно-здравствени установи-наставни бази 
(Прилог 1) 

Податоци за опремата за 
изведување на 
наставната и 
истражувачката дејност 

Современа и соответна опрема за изведување на наставата и богат 
библиотечен фонд 
(Прилог 1) 
 

Број на студенти за кои е 
добиена акредитација 2000 студенти 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

На сите 5 студиски програми за додипломска настава  364 студенти,  
На постдипломски студии по јавно здравство 32 студенти  

Број на лица во 
наставно-научни, научни 
и наставни звања 

147 редовни професори, 68 вонредни, 17 доценти, 5 научни 
советници, 17 виши научни соработници, 21 научен соработник,  
 

Број на лица во 
соработнички звања 88 асистенти и 183 помлади асистенти. 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и 
контрола на студиите 

На Медицинскиот факултет има Наставен одбор составен од 32 
избрани универзитетски наставници од сите катедри при 
Медицинскиот факултет. На седниците присуствуваат и 
претставници на студентите од сите студиски години. Наставниот 
одбор има одговорност да се грижи за квалитетот и начинот на 
изведување на постоечките програми, да предлага нивни измени или 
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да предлага нови програми и да прави анализа на проодноста. 
Последипломскиот одбор и Научниот одбор се составени од 
наставници кои имаат задача да вршат контрола на квалитетот и 
начинот на изведување на последипломските студии и досегашниот 
начин на пријавување и изработка на докторски дисертации. 
Квалитетот на програмите се мониторира преку: 

1. Самоеваулација од страна на Комисија за евалуација 
составена од универзитетски наставници, студент и правник 

2. По завршување на наставната програма по секој предмет се 
спроведува анонимна студентска евалуација (анкета) за 
наставните програми и наставниците 

3. Надворешна евалуација 
 

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

Во 2004 година е спроведена последната надворешна евалуација од 
Агенцијата за евалуација на високото образование на РМ и дадени 
се следните препораки: 

1. Да се прошири дискусијата на факултетот во рамките на 
клучните прашања анализирани во Извештајот за 
самоевалуација 

2. Да се прошират обрвските на Комисијата за евалуација со 
изработка на развоен план за стратегиски развој 

3. Собранието на РМ да го поддржи Статутот на овој факултет 
заради подобра ефикасност и квалитет на наставно-
образовниот процес 

4. Финализирање на студиските програми и поставување на 
кредит-трансфер систем. 

5. Да се модулираат преобемните предмети според новиот 
курикулум 

6. Зголемување на улогата на асистентите и студентите во 
процесот на обезбедување на квалитет на Медицинскиот 
факултет 

7. Прецизно дефинирање  и вреднување на соодносот на 
наставно-научната и здравствената дејност на академскиот 
кадар 

8. Комплетно обезбедување на кадарот со компјутери и 
Интернет-приклучоци 

9. Деканатот да ги реализира сите зацртани активности за 
развој на Факултетот 
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1. Вовед 
 
Реформите во додипломската настава како резултат на услогласување со новиот Закон за 

високо образование (Сл. Весник бр. 35/2008 и бр. 103/2008), кои се засноваа и на вградувањето на 
препораките од Болоњската декларација, неминовно условија и потреба од промени во 
последипломската настава, односно во третиот циклус на студии.  

Досегашниот начин на одвивањето на последипломската настава на Медицинскиот 
факултет во Скопје вклучуваше Програма за втор циклус на студии -  магистерски студии, во 
траење од две години, 4 семестри, (вкупно 120 ЕКТС) и процедура за стекнување на звањето 
Доктор на медицински науки, која се состоеше од самостојно научно истражување на кандидатот 
во одредена научна област, а во соработка со својот ментор и изработка на докторска теза. 
Програмата за магистерските студии вклучуваше генерички предмети, изборни предмети, 
практична работа во истражувачки лаборатории и изработка на магистерска теза во третиот и 
четвртиот семестар.  

Студиската програма по општа медицина  на Медицинскиот факултет претставува 
интегриран прв и втор циклус на студии (360 кредити). Тоа им овозможува на студентите кои 
освоиле 360 кредити да продолжат понатаму на третиот циклус на студирање, со што се 
исклучува потребата од постоење на програма за магистерски студии. Бидејќи досега не постоеше 
организирана програма за одвивање на третиот циклус на студии (како што тоа беше случај со 
вториот циклус студии) се наметна потреба од организирање на докторски студии во согласност 
со Европскиот кредит трансфер систем. 

Од учебната 2010/11 година на Медицинскиот факултет во Скопје ќе се организираат и 
реализираат докторски студии по медицина во согласност со правилата на Европскиот кредит 
трансфер систем. 

Студиската програма за докторските студии од областа на медицинските науки ќе им 
овозможува на студентите, кои го завршиле интегрираниот циклус на додипломски студии на 
Медицинскиот факултет (360 кредити) и на студентите од останатите регулирани професии, да ги 
усовршат компетенциите на самостоен истражувач и по освоени 180 кредити, да се стекнат со 
звањето доктор на медицински науки. 

Целта на овие студии не е масовност, туку создавање квалитетен кадар, за што е 
неопходна строга селекција при изборот на кандидати. 

Планот и програмата на докторските студии се спроведуваат низ дидактично учење и 
истражување, преку активна настава составена од теоретски дел (предавања во вид на 
интерактивна настава, учење насочено кон конкретени проблеми, стручни семинари на одредена 
тема); истражувачка работа (практични демонстрации, индивидуална истражувачка работа, 
одбрана на семинарски трудови, преглед и анализа на податоци од литературата, дискусии 
поврзани со тековни истражувања во согласност со податоците од литературата, презентирање и 
публикување на самостојно добиени резултати) и изработка и одбрана на докторската теза. 

Студиската програма во траење од 3 години или 180 бодови е конципирана во согласност 
со европскиот систем на пренесување на бодови (ЕКТС). 

Појдовна основа за иработка на програмата претставуваат следниве премиси: 
 Бројот на кредити по семестар не смее да биде помал од 30 (60 за година). 
 Еден бод (кредит) подразбира 25-30 часови работа. Остварување на 60 кредити значи 

поминување 1500 до 1800 часови работа во сите облици на настава и индивидуална 
работа (не само теоретска). 

 Вкупниот број часови  активна настава не смее да биде помал од 600 часа во текот на 
учебната година. Наставата се одвива во текот на 30 недели, што значи најмалку 20 часа 
активна настава во една недела. 

 Од вкупниот број часови активна настава, околу 25% треба да бидат предавања 
(теоретска настава). 

 Најмалку 50% од кредитите се предвидени за реализирање на докторската дисертација (во 
што спаѓаат и кредитите од изборните предмети поврзани со темата на дисертацијата) 

 Докторската дисертација е завршен дел на докторските студии. 
 Изработката на докторската дисертација носи 120 кредити. 

 
 
Меѓународна усогласеност на студиската програма 
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Основа за изработка на Предлог програмата за докторски студии на Медицинскиот 

факултет претставуваат: 
1. Болоњската декларација по состанокот на министрите за образование на европските земји за 

основање единствен европски простор за високо образование (“The Europian Higher Education 
Area” состанок одржан во Болоња на 19. 06. 1999); 

2. Министерскиот состанок во Берлин за создавање единствен истражувачки и образовен 
простор (“ Europien Higher Education Area - two processes of knowledge based society” - состанок 
одржан во септември 2003); 

3. Загрепска декларација за хармонизирање на докторските студии на тлото на Европа 
(“European PhD Programme in Biomedicine and Health Sciences” семинар одржан на 24 и 25. 04. 
2004); 

4. Салзбуршки семинар за програмата на докторските студии за асоцијација на европското 
знаење (“Doctoral Programmes for Eropian Knowledge Society" семинар одржан во Салзбург , 3 -
5. 02. 2205); 

5. Бергенско коминике за постигнување на целите за создавање европски образовен процес 
(“Europian Higher Education Area - achieving the goals" communique of the conference of the 
Europien Ministers responsible for Higher Education" одржан во Берген 19-20. 05. 2005) кога се 
усвоени десет принципи за создавање на програмата за докторски студии; 

6. Лисабонска декларација ("Fourth EUA Convention of Higher Educational Institutions" состанок 
одржан на 29-31. 03. 2005); 

7. Лондонско коминике за создавање на заеднички образовен простор како одговор на 
предизвикот на глобализација на светот ("Towards the Eropean Higher Educational Area: 
Responding the Chalenges in a Globalised World" одржан на 18. 05.2007); 

8. Бриселска конвенција за судбината на универзитетите по 2010 ("Europe`s Universities Beyond 
2010: Diversity with Acommon purpose" - состанок одржан на 13. 04. 2007). 

9. Orpheus 2009: Fourth European Conference: Setting standards for PhD Education in Biomedicine 
and Health Sciences. 

 
2. Општи одредби 

 
 Назив на предлагачот кој ја изведува или координира студиската програма 

1. Носител и изведувач на студиите: 
Универзитет “Св, Кирил и Методиј” Скопје 
Школа за докторски студии по медицински науки 
Медицински факултет Скопје 

2. Назив на студиската програма: 
Трет циклус студии - докторски студии по медицина 

 
 Научно подрачје: Медицински науки и задравство 
 Научно поле: базична медицина, клиничка медицина и молекуларна медицина 

 
 Траење на студиите: 

Вкупно 3 години (6 семестри) 
 Научен назив кој се стекнува по завршување на студиите: 

Доктор на медицински науки (во дипломата се наведува и студиската програма) 
 Според Решението за акредитација од 21.02.2011 година, добиено од страна на Одборот 

за акредитација на високото образование на Република Македонија, се акредитираат три 
студиски програми од третиот циклус студии по медицина, во траење од три години и 
тоа: 

- Студиска програма за трет циклус студии – базична медицина, со чие завршување 
студентите се стекнуваат со научен степен: доктор по медицински науки – базична 
медицина 

- Студиска програма за трет циклус студии – клиничка медицина, со чие 
завршување студентите се стекнуваат со научен степен: доктор по медицински науки 
– клиничка медицина 

- Студиска програма за трет циклус студии – молекуларна медицина, со чие 
завршување студентите се стекнуваат со научен степен: доктор по медицински науки 
– молекуларна медицина 
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Услови (основни критериуми) за запишување и напредување на студиите од областа на 
медицината 

 
Условите и критериумите за запишување и студирање на третиот циклус на студии се 

регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот “Св.Кирил и 
Методиј” во Скопје, донесен од страна на Универзитетскиот сенат на 18. седница од 22.02.2010 
година, а врз основа на член 52, став 1, алинеја 23 од Законот за високото образование (Сл. 
Весник на РМ бр 35/08, бр. 103/08, бр. 26/09, бр 34/09 и бр. 99/09) и член 235 од Статутот на 
Универзитетот. Попрецизно, критериумите кои треба да ги исполнуваат кандидатите кои ќе се 
запишат на докторски студии ќе бидат наведени во конкурсот кој треба да се објави 5 месеци пред 
почетокот на учебната година.  

Во Конкурост за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии 
на Универзитетот  “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (член 13. од Правилникот)  ќе бидат 
наведени: 
 Студиската програма 
 Бројот на студенти 
 Условите и критериумите за упис 
 Износот на школарината и другите давачки 
 Роковите 
 Други елементи од значење за конкурсот 
 Други елементи согласно со закон 
 
Кандидатот кој се пријавува на конкурсот треба да поднесе: 

 Пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира 
 Писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и предлог на 

ментор од листата на ментори 
 Кратка биографија 
 Докази за исполнетоста на другите услови за запишување кои се бараат во 

конкурсот 
 

Основни критериуми за запишување на докторски студии 
 

На докторските студии од областа на медицината право на запишување имаат лица кои 
завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат основните критериуми: 

 лица со завршен интегриран циклус на студии по општа медицина според 
студиската програма од 2005/06 година (освоени 360 кредити) и кои се стекнале со 
диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора половина од здравствената 
специјализација; 

 лица кои завршиле според студиските програми до 2005/06 година и се стекнале 
со диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора половина на здравствена 
специјализација 

 Лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина на област за 
која нема здравствена спцијализација, треба да имаат најмалку два in extenso 
труда како прв автор, публикувани во списанија со меѓународен уредувачки одбор 

 Лица со завршен интегриран циклус на додипломски студии од останатите 
регулирани професии (освоени 300 кредити); 

 Лица со завршен втор циклус на студии од сродните факултети (не регулирани 
професии). 

 Лица со завршени последипломски студии од медицинскиот и сродните факултети 
пред воведувањето на европскиот кредит трансфер систем (на кои им се 
признаваат 60 кредити од обука за истражување и едукација). 

 Остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо 
образование, од најмалку 8,00; 

 Познавање на еден од светските јазици (сертификат од Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески” или меѓународен сертификат, како на пр. TOEFL, FCE, CAE или 
диплома за претходно стекнато образование на соодветниот светски јазик. 

 За кандидатите кои не ги исполнуваат условите во однос на просечниот успех од 
претходно завршено високо образование, советот на студиската програма ќе 
утврди дополнителни критериуми за запишување кои ќе бидат наведни во 
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конкурсните услови (интервју, препораки, претходно публикувани трудови во 
национални и часописи со меѓународен уредувачки одбор, учество во проекти 
итн.)  

 За кандидатите кои запишале последипломски магистерски студии, ги положиле 
испитите предвидени со соодветната програма, но не го одбраниле матистерскиот 
труд, советот на студиската програма ќе процени колку кредити ќе се признаат, во 
зависност од соодветноста на ислушаните и положените предмети со предметите 
на докторските студии. 

 
 
Критериуми за отпочнување на студиите  
 
Пред почеток на студиите, пожелно е за секој докторант факултетот да ги обезбеди следниве 
услови: 
 

 Научно-истражувачки проект од кој ќе произлезе тема за докторска дисертација. Научниот 
квалитет на проектот се потврдува со анонимна рецензија (Национален или меѓународен 
проект одобрен од Министерство за образование и наука). Исто така, темата може да биде 
предложена и од соодветната клиника или институт на кој е во тек научно-истражувачка 
работа. На овој начин се обезбедуваат добри шанси за успешно завршување на 
докторските студии за секој студент.  

 
 Ментор со соодветни квалификации (критериуми според Правилникот) 

 
 Евентуално, по барање на студентот и менторот, се одредува и коментор. Коменторот 

може да биде од друга студиска програма или од друг универзитет од земјата или од 
странство 

 
 Средства потребни за комплетирање на проектот. Ако проектот не е финансирен од МОН, 

клиниката или институтот кој ја предлага темата пожелно е да обезбеди средства за 
комплетирање на истата. 

 
 

Наставен кадар кој учествува во наставата за Докторските студии 
 
Предуслов за успешна едукација на студентите на докторските студии, претставува 

компетентниот наставен кадар. Компетентноста на наставниците се гледа преку афирмацијата 
која ја стекнале преку образовната и научната работа, што се документира со публикации во 
референтни меѓународни списанија, домашни или странски рецензирани списанија, монографии, 
учебници, книги и награди од домашен и меѓународен карактер. Наставниците се должни 
перманентно да се едуцираат, активно да учествуваат со сопствени резултати во 
интернационалната научна средина и континуирано да ги објавуваат резултатите од своите 
истражувања во домашни и меѓународни научни списанија. Наставниците и соработниците 
ангажирани на докторските студии треба да им овозможат на студентите практично совладување 
на разни техники и вештини. По завршување на предавањата должни се содржината на 
предавањата да им ја направат достапна на студентите. Практичната настава се спроведува за 
специјалните методолошки предмети во лаборатории, истражувачки центри и институти. Таа 
вклучува: вежби, семинари, конференции за методолошкте постапки и тематски семинари, 
дискусија на тркалезна маса и други облици на интерактивна настава кои овозможуваат 
стекнување на соодветно знаење, вештини и однесување. Наставникот е должен вежбите од 
предметот да ги изведува според приложената програма. Тематските единици се одредуваат 
според предвидениот редослед, со дозволено отстапување од 10%. Во тек на вежбите се 
обработува најмалку 80% од предвидената тематска единица. Наставата се одржува во временски 
термини предвидени со распоред на часовите. Содржината на вежбите мора да биде конципирана 
така што ќе овозможи разбирање на материјата од соодветниот предмет. Облиците на примена на 
знаењето може да бидат разновидни (лабораториски вежби, изработка на задачи, проучување на 
нови методолошки постапки), што зависи од видот на предметот и големината на групата. 

Наставниците се обврзани на часовите за практична настава континуирано да го 
проверуваат знаењето на студентот. Обликот на проверка е препуштен на наставниците и зависи 
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од природата на предметот. Наставниците се должни да го евидентираат присуството на 
студентите на наставата.  

Наставникот на практичната настава на докторските студии треба да: 
 држи вежби на начин кој го стимулира критичното размислување на студентите; 
 овозможи студентите да ги поврзат знаењата во и помеѓу тематските области како и 

поврзување на новите со веќе постоечките знаења; 
 држи вежби на начин кој го одржува вниманието на студентите 
 биде припремен за сите облици на практична настава 
 користи разновидни интерактивни облици на работа: дискусии, симулации; 
 обезбеди активно учество и двосмерна комуникација со студентите; 
 им овозможи на студентите можност да работат во групи на решавање на практични 

задачи;  
 им овозможи на студентите да го елаборираат сопственото знаење. 

 
 
 
Менторство 

 
Напредувањето на студентот низ докторските студии е под раководство на еден или 

повеќе ментори (коменторство).  
 
Академски карактеристики на менторот 
 

 Ментор може да биде наставник или научен работник кој со своето предходно ангажирање 
во научноистражувачката работа, се афирмирал себе си и својот предмет.  
 
Обврски  на менторот   
 

 да понуди тема и начин на реализирање на изработката на докторската дисертација; 
 да му пружи на студентот основни теоретски и практични упатства за соодветното поле на 

истражување; 
 да биде достапен за студентот во тек на докторските студии; 
 врз основа на своето искуство правилно да го усмери и мотивира студентот во неговите 

истражувачки напори; 
 да покаже интерес во неговиот академски развој во склад со етичките принципи на 

научноистражувачката работа; 
 да изврши реална процена на способностите на студентот. 
 да му помогне во тек на публикување на трудовите 
 да учествува во работата на докторските семинари и годишните конференции 
 да поднесува најмалку еднаш годишно писмен извештај до советот на студиската 

програма во кој се вреднува успешноста на студентот во неговата работа 
 

Односот ментор-студент е клучен за успехот на докторските студии и подразбира 
взаемно залагање, меѓусебна почит и заедничка одговорност. 

Препорачливо е секој студент да има најмалку еден коментор, за да се покријат сите 
аспекти на докторските студии. 

Наставникот може да биде ментор на најмногу 2 кандидата кои се запишале на еден ист 
конкурс (а истовремено не може да биде ментор на повеќе од 5 кандидати) 

 
 

Начин на проверка на знаењето и оценување 
 
Докторските студии од областа на медицинските науки се конципирани така што во текот 

на тригодишната едукација му овозможуваат на студентот паралелно да се занимава со 
истражувачка активност и да посетува активна настава од општите, а потоа од специјалните 
методолошки предмети. Во вториот семестар го избира своето поле на ангажирање и 
континуирано врши научна активност која ја потврдува со јавно презентирање на своите 
резултати. Во тек на III, IV, V и VI семестар ја изработува докторската дисертација и по 
остварувањето на потребните услови пристапува кон одбрана на тезата.  
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Поради разновидноста на активностите во тек на студирањето, начините на проверка на 
знаењето и вештините се континуирани и разновидни, пофлексибилни и поспецифични во однос 
на системот во додипломската настава. Системот на бодување е константен, со што на студентот 
му се овозможува увид во резултатите. Со исполнување на предиспитните обврски и со 
полоагање на испитот студентот може да оствари најмногу 100 поени (нумеричка оценка 10). Во 
тек на предиспитните обврски се врши континуирана проверка на знаењето. Се оценува 
присуството и активноста на теоретската и практичната настава, како и резултатите од вежбите, 
семинарите, тестовите и колоквиумите. Конечна оценка се утврдува на испит. Поените остварени 
во тек на сите овие активности ја формираат конечната оцена.  

Тестовите се еден од облиците на проверка на знаењето на студентите. Може да бидат 
задолжителен дел од завршниот испит или дел од континуираната проверка на знаењето. 
Тестовите можат да бидат елиминациони (прашања кои го проверуваат основното знаење на 
студентот) или квалификациони (носат одреден број на поени кои значајно влијае на завршната 
оцена). Бројот на прашањата на тестот се движи од 30-80, во зависност од предметот. Прашањата 
мораат да бидат опфатени со програмата и листата на испитни прашања за соодветниот предмет. 
Одговорите на прашањата мора да бидат обезбедени во основната литература која е прифатена 
за предметот. Изработката на тестови подразбира постоење на банка на прашања. Во нејзиното 
составување учествуваат сите наставници на предметот со индивидуална одговорност. Бројот на 
прашања во банката мора да биде најмалку 10 пати поголем од бројот на прашања на тестот. 
Прашањата можат да бидат: повеќекратен избор (повеќе понудени одговори од кој само еден е 
точен), тип да-не прашања, спарување на поими, отворен тип прашања со пишување или 
допишување на веќе започнати одговори.  

При оценување на тестот, од студентите се бара познавање и поврзување на факти (од 
основни до детални), како и способност за брзо и логично размислување. Пред оценувањето се 
одредува минимумот на знаење (праг на проодност) покажано на тестот кое треба да биде 
поголемо од 51%, а ако тестот содржи повеќе области, прагот на проодност за секоја област треба 
да биде поголем од 40%. По оценувањето се врши анализа на прашањата, при што не се 
вреднуваат прашањата на кои сите студенти дале погрешен одговор. Студентите кои во тек на 
редовната теоретска и практична настава оствариле кредити за оцена 6 или повисока имаат право 
да го завршат испитот ако се задоволни со оцената. Оцената се формира врз основа на освоени 
кредити, на начин кој зависи од видот на предметот: општ методолошки, специјален методолошки 
или изборен предмет, како и врз основа на тоа дали на соодветниот предмет е доминантно 
стекнување на теоретска или практична вештина. 

Практичниот испит е облик на завршен испит во кој студентот изработува практична 
задача или вежба во адекватно опремена лабораторија. Оценувањето на практичниот испит 
подразбира добивање податоци до која мера студентите ги совладале практичните вештини и 
колкава е нивната способност самостојно да ги применуваат. Усмениот дел на испитот има за цел 
што пообјективно да го процени теоретското знаење на студентот (што знае), да го оцени 
поврзувањето со фактите од истиот или други предмети (знае како), да ја процени содржајноста и 
концизноста на одговорите како и практичното знаење на студентот (како знае), а особено на 
клиничките предмети да го процени знаењето и способноста за делување во пракса. 

 
 
 

3. СТРУКТУРА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНА 
 
 Докторските студии по медицина траат 3 години, а тоа изнесува 180 ЕКТС-кредити. 
Студиската програма се состои од три вида на бодовни активности: 

1. Обука за истражување, која изнесува 30 ЕКТС-кредити и во себе вклучува три предмети 
за стекнување генерички знаења и вештини за истражување (секој предмет носи 4 ЕКТС-
кредити, вкупно 12 ЕКТС):методологија на нучноистражувачка работа и етика, еден општ 
предмет од методологијата на научноистражувачката работа и статистика со 
информатика. Во обуката на истражување влегуваат и докторските семинари, 
конференции и работилници од истражувачката практика, што изнесува 18 ЕКТС-кредити. 

2. Едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити. Едукацијата опфаќа предмети од полето и 
областа на истражувањето (специјални методолошки предмети), како и предмети од 
потесната област на истражувањето (изборни предмети). Секој специјален методолошки 
предмет носи 7 ЕКТС-кредити (вкупно 3 предмети, 21 ЕКТС), а изборниот/изборните 
предмети носат вкупно 9 кредити. 

3. Пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-
кредити. 
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Третиот циклус студии по медицина вклучува три студиски програми: 
 

1. СТУДИСКА ПРОГРАМА - БАЗИЧНА МЕДИЦИНА 
2. СТУДИСКА ПРОГРАМА - КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 
3. СТУДИСКА ПРОГРАМА - МОЛЕКУЛСКА МЕДИЦИНА 

 
 
Табела 1.    Водич низ докторските студии од областа на базичната, клиничката  и молекулската 

медицина 
 

I семестар 
II семестар 
 

60 кредити 
 

Општи методолошки 
предмети 12 кредити 

(3х 4 кредити) 

 
Семинари, годишни 

конференции со 
извештаи 4 кредити 

Истражување за тема 
за докторска 

дисертација 14 
кредити 

 

Специјални методолошки 
предмети 21 кредит 

(3х 7 кредити) 

Изборни предмети 
9 кредити 

 
III, IV, V, VI 
семестар 

120 кредити 

Изработка на докторска дисертација (публикации), 
годишни конференции со презентации и извештаи, 
работилници, меѓународна мобилност и одбрана на 
докторска дисертација 

 
 
Табела 2.    Структура на студиската програма за докторски студии (распределба на кредити и 

обврски) во прва година 
 

I година 
I семестар 

15 септември 
Октомври 
Ноември 
декември 

1. предмети за стекнување 
генерички знаења 

2. предмети од полето и 
областа на истражувањето 

3. истражување за 
подготовка за тема за 
докторска дисертација 

3х4 ЕКТС = 12 ЕКТС 
 
2х7 ЕКТС = 14 ЕКТС 
 
4 ЕКТС 
 
(вкупно 30 ЕКТС) 

јануари Испитна сесија 
II семестар 

 
 
Февруари 
 
  

1. предмети од полето и областа 
на истражувањето (1 специјален 
методолошки предмет и 1-3 
изборни предмети) 

 

7 + 9 ЕКТС = 16 ЕКТС 

март Доктроски семинар со 
презентација (прва недела од 
март) 

2 ЕКТС 

април 
мај 

Истражување (за подготовка за 
тема за докторска дисертација) 

10 ЕКТС 

15 мај-15 јуни Испитна сесија  
Прва недела од септември Годишна конференција со 

презентација на извештај 
2 ЕКТС 

 
 

Табела 3.    Структура на студиската програма за докторски студии (распределба на кредити и 
обврски) во втора година 
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II година 

III семестар 
15 септември 
 
Октомври 
 
Ноември 
 
декември 

Подготвување и поднесување на 
пријавата за темата за 
докторскаата дисертација, 
 
истражување 

 
 
 

28 ЕКТС 

јануари Испитна сесија, 
Докторски семинар со 
презентација на извештај 

 
2 ЕКТС 

IV семестар 
 
 
Февруари 
  

 
Работилница за истражувачка 
практика 

 
3 ЕКТС 

март 
 
април 
 
мај 

 
Истражување и објавување 
резултати 
 
Меѓународна мобилност  
(најмалку еднонеделен престој) 

 
макс. 23 ЕКТС 

(од 19 до 23 ЕКТС) 
 

најмалку 2 ЕКТС 
(од 2 до 6 ЕКТС) 

15 мај-15 јуни Испитна сесија 
Прва недела од септември Годишна конференција со 

презентација на извештај 
2 ЕКТС 

 
 

Табела 4.    Структура на студиската програма за докторски студии (распределба на кредити и 
обврски) во трета година 

 
III година 

V семестар 
15 септември 
 
Октомври 
 
Ноември 
 
декември 

 
 
Истражување и објавување 
резултати 
 
 

 
 
 

28 ЕКТС 

јануари Докторски семинар со 
презентација на извештај 

 
2 ЕКТС 

VI семестар 
 
 
Февруари 
  

 
Работилница за истражувачка 
практика 

 
3 ЕКТС 

март 
 
април 
 
мај 

 
Истражување и пишување на 
тезата 

 
25 ЕКТС 

Прва недела од септември Годишна конференција со 
презентација на извештај 

2 ЕКТС 

 
 
 
Табела 5. Распоред на предмети по семестри и години на студии за студиската програма на 
докторските студии од областа на медицинските науки –базична медицина 
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Предмет Семестар кредити 
Прва година 
 
1. Методологија на научно-истражувачката работа и истражувачка етика 1 4 

2. Пишување и презентирање на научен труд 1 4 
3. Медицинска информатика со статистика 1 4 
4. Методи и карактеристики на базичните медицински истражувања 2 7 
5. Лабораториска пракса и работа со лабораториски животни 2 7 
6. Пријавување на научно истражувачки проект 2 7 
7. Изборни предмети (до три) 2 9 

 

Докторски семинар 
Извештаи, годишни конференции 
Истражување за подготовка за пријавување на тезата 
 

 
 
1,2 
 
 

 
 
18 
 
 

Вкупно                                                                                                                                         60 
Втора и трета година 

 
Изработка на докторска дисертација 
(публикување трудови, работилници, извештаи, истражување, годишни 
конференции) 

3,4,5, 6 120 

 
 
 
Табела 6. Распоред на предмети по семестри и години на студии за студиската програма на 
докторските студии од областа на медицинските науки –клиничка медицина 
 

Предмет Семестар кредит
и 

Прва година 
 
1. Методологија на научно-истражувачката работа и истраж. етика 1 4 

2. Пишување и презентирање на научен труд 1 4 
3. Медицинска информатика со статистика 1 4 
4. Принципи на добра клиничка пракса 2 7 
5. Епидемиолошки методи во медицинските истражувања 2 7 
6. Пријавување на научно истражувачки проект 2 7 
7. Изборни предмети (до три)  3 9 

 

Докторски семинар 
Извештаи, годишни конференции 
Истражување за подготовка за пријавување на тезата 
 

 
1,2 
 
 

 
18 
 
 

Вкупно                                                                                                                               60 
Втора и трета година 

 
Изработка на докторска дисертација 
(публикување трудови, работилници, извештаи, истражување, годишни 
конференции) 

3,4,5, 6 120 

 
 
Табела 7. Распоред на предмети по семестри и години на студии за студиската програма на 
докторските студии од областа на медицинските науки –молекулска медицина 
 
Предмет Семестар кредити 
Прва година 
 
1. 

Методологија на научно-истражувачката работа и 
истражувачка етика 1 4 

2. Пишување и презентирање на научен труд 1 4 
3. Медицинска информатика со статистика 1 4 
4. Молекулски основи во медицината 2 7 
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5. Молекулски методи во медицината 2 7 

6. Пријавување на научно истражувачки проект 2 7 
7. Изборни предмети (до три)  3 9 

 

Докторски семинар 
Извештаи, годишни конференции 
Истражување за подготовка за пријавување на 
тезата 
 

 
1,2 
 
 

 
18 
 
 

Вкупно                                                                                                                           60        
Втора и трета година 

 
Изработка на докторска дисертација 
(публикување трудови, работилници, извештаи, 
истражување, годишни конференции) 

3,4,5, 6 120 

 
 
 
Табела 8. Листа на задолжителни и изборни предмети 
 
Задолжителни предмети 
Општи методолошки предмети 
Методологија на научно-истражувачката работа и истражувачка етика 
Пишување и презентирање на научен труд 
Медицинска информатика со статистика 
Специјални методолошки предмети -базична медицина 
Лабораториска пракса и работа со лабораториски животни 
Методи и карактеристики на  базичната медицина 
Пријавување на научно истражувачки проект 
Специјални методолошки предмети - клиничка  медицина 
Принципи на добра клиничка пракса 
Епидемиолошки методи во медицинските истражувања 
Пријавување на научно истражувачки проект 
Специјални методолошки предмети-молекулска медицина 
Молекулски основи во медицината 
Молекулски методи во медицината 
Пријавување на научно истражувачки проект 
 
 
Табела 9. Обврзни методолошки предмети со одговорни наставници 
 
Обврзен предмет Одговорен наставник 
Обврзни општи методолошки предмети 
Методологија на научно-истражувачката 
работа и истражувачка етика 

Проф. д-р Мирко Спироски  
Проф. д-р Слобода Џекова 

Пишување и презентирање на научен труд Проф д-р Мирко Спироски 
Проф. д-р Слобода Џекова 

Медицинска информатика со статистика Проф. д-р Драган Даниловски 
Обврзни специјални методолошки предмети (базична медицина) 

Лабораториска пракса и работа со 
лабораториски животни 

-Проф. д-р Весела Малеска-Ивановска 
-Проф. д-р Даниела Поп 
 Ѓорчева 
-Проф.д-р Даница Лабудовиќ 

Методи и карактеристики на  базичната 
медицина 

-Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 
-Проф. д-р Сузана Лопарска 
-Проф. д-р Петраки Корнети 
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- Проф. д-р Соња Алабаковска 
- Проф. д-р Даница Лабудовиќ 
- Проф. д-р Весна Јаневска 

Пријавување на научно истражувачки 
проект Проф. д-р Снежана Ефремова Аарон 

Обврзни специјални методолошки предмети (клиничка медицина) 

Принципи на добра клиничка пракса 
-Проф. д-р Катица Зафировска 
-Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева 
-Проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил 

Епидемиолошки методи во медицинските 
истражувања Проф. д-р Драган Даниловски 

Пријавување на научно истражувачки 
проект 

-Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева 
-Проф. д-р Катица Зафировска 
-Проф. д-р Гоце Спасовски 

Обврзни специјални методолошки предмети (молекулска медицина) 
Молекулски основи во медицината Проф. д-р Мирјана Кочова 

Молекулски методи во медицината Проф. д-р Мирко Спироски 
Проф. д-р Гордана Петрушевска 

 
 
 
Табела 10. Изборни предмети - базична медицина и молекулска медицина:  
 
Предмет Одговорен наставник 
Катедра по анатомија 
Антрополошки карактеристики на коленото во 
период на раст и развој Проф. д-р Н. Наќева -Јаневска 

Динамиката на развитокот на скелетот на 
карлицата Проф. д-р Н. Наќева -Јаневска 

Фетална анатомија Проф. д-р Добрила Тосовска 
Лазарова 

Комплексна застапеност на варијацииите на 
коронарната циркулација и на малформациите на 
аортните ембрионални лаци кај вродената срцева 
болест 

Проф. д-р Костандина Корнети-
Пекевска 
Проф. д-р Розана Старова-
Кацарска 

Клиничка анатомија на кранијалниот дел од 
аксијалниот скелет- черепот и вратниот дел од 
рбетниот столб 

Проф. д-р Костандина Корнети-
Пекевска 
Проф. д-р Илија Тодоров 

Клиничка и функционална анатомија на 
лумбосакрален сегмент на ‘рбетниот столб  Науч.сор. д-р Ники Матвеева 

Спроводен систем на срцето - клиничко анатомски 
аспект 

Науч.сор. д-р Јулија 
Живадиновиќ 

Анатомски варијации на аортниот лак Науч.сор. д-р Јулија 
Живадиновиќ 

Клиничка анатомија на нервниот систем Проф. д-р Марија Папазова 
Васкуларизација на централен нервен систем Проф. д-р Марија Папазова 
Катедра по патофизиологија и катедра по нуклеарна медицина 
Патофизиолошки основи и апликативна вредност на 
радиотрасерските  методи Проф. Д-р Оливија Васкова 

Морфо-функционална дијагностика на тироидната 
патологија Проф. д-р Оливија Васкова 

Патофизиолошки механизми на тироидна дисфункција Проф. д-р Светлана Мицева 
Ристевска 

Радиотрасерски методи во евалуација на нарушувања 
на системи 

Проф. д-р Светлана Мицева 
Ристевска 

Терапија со радиоизотопи Проф. д-р Даниела Миладинова 
Радиотрасерски методи во онкологијата Проф. д-р Даниела Миладинова 
Периферни ефекти на тироидната функција и 
дисфункција Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева 

Тироидна жлезда и влијание на егзогени и ендогени Проф. д-р Сузана Лопарска 
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етиопатогенетски фактори 
Катедра за епидмиологија со биостатистика и медицинска информатика 
Епидемиолошкиот метод во процена на 
ефикасноста на превенирањето на заразните и 
незаразни болести 

Проф. д-р Бети Зафирова 
Ивановска 

Примена на епидемиолошките и статистички 
методи за решавање на проблемите со кои се 
соочува клиничката медицина 

Проф. д-р Бети Зафирова 
Ивановска 

Епиемиологија на интрахоспитални инфекции Науч.сор. д-р Милка Здравковска 
Процена на ризик на настанување и предикција на 
кардиоваскуларните болести Проф. д-р Никола Оровчанец 

Клиничка епидемиологија и биостатистика во 
биомедицината Проф. д-р Никола Оровчанец 

Медицински грешки - реалност, соочување, 
пријавување и превенирање  

Проф. д-р Весна Велиќ 
Стефановска 

Палијативно згрижување-предизвик на современата 
медицина  

Проф. д-р Весна Велиќ 
Стефановска 

Значење, превенција и контрола на малигните 
заболувања Проф. д-р Кристин Василевска 

Преку анализа на морталитетот до стратегија за 
превенција на болестите  Проф. д-р Кристин Василевска 

Животна филозофија во епидемиологијата на 
хроничните незаразни болести- 
интердисциплинарен приод 

Проф. д-р Билјана Таушанова 

Туберкулоза- епидемиолошки и јавно-здравствен 
пристап Проф. д-р Билјана Таушанова 

“Новите” заразни заболувања- предизвик на 21 век Проф. д-р Розалинда Исјановска 
Превенција и контрола на  заразните заболувања Проф. д-р Розалинда Исјановска 
Епидемиологија (превентивна медицина) базирана 
на докази   Проф. д-р Драган Даниловски 

Епидемиологијата и здравствениот менаџмент 
(менаџерска епидемиологија) Проф. д-р Драган Даниловски 

  
Катедра за микробиологија со паразитологија 

Молекуларна микробиологија Проф. д-р Елена Трајковска-
Докиќ 

Генетика на микроорганизмите Проф. д-р Елена Трајковска-
Докиќ 

Вируленција и резистенција на значајни уро-
патогени бактерии со осврт на Enterococcus spp. Науч. сор. д-р Гордана Јанкоска 

Антимикробна активност на хермотерапевтици Проф. д-р Никола Пановски 
Фактори на патогеност на микроорганизмите и 
нивно функционирање во интеракција со домаќинот  Проф. д-р Милена Петровска 

Хемокултурата-драгоцен метод за детекција на 
присутните микроорганизми во крвта Науч.сор. д-р Жаклина Цековска 

МРСА- значаен патоген во болничката средина Науч.сор. д-р Жаклина Цековска 
Микробиолошко-епидемиолошки особини на  
интрахоспитални патогени и процедури за  
нивна детекција и контрола 

Проф. Д-р Каќа Поповска 

Институт за судска медицина 
Форензична ДНК технологија Проф. Д-р Билјана Јанеска 
Лекарска пракса и кривична одговорност Проф. Д-р Билјана Јанеска 
Клиничка судска медицина Проф. д-р Алексеј Дума 
Катедра по физиологија 
Хумана нутриција Проф. д-р Лидија Тодоровска 
Медицинска антропологија  Проф. д-р Лидија Тодоровска 
Оксидативен стрес Проф. д-р Бети Дејанова 
Физиологија  на когнитивните процеси и  на 
спиењето Проф. д-р Сунчица Петровска 
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Физиологија на спортот Проф. д-р Сунчица Петровска 
Проф. д-р Бети Дејанова 

Катедра по биохемија 
 Клиничко биохемиски аспект на обеситас Проф. Снежана Ефремова Аарон 

Уринарни протеини во биохемиско-медицинската 
дијагностилка Проф. д-р Петраки Корнети 

Хомоцистеин  и генетски дефекти како ризик 
фактор за кардиоваскуларни болести Проф. д-р Марија Крстевска 

Липопротеин(а)-врска меѓу атеросклерозата и 
тромбозата Доц. Д-р Даница Лабудовиќ 

Оксидативен стрес: пероксизоми, методи и 
концепти во релација со дислипидемии со различна 
генеза  

Проф. Д-р Јасна Богданска 

Липопротеински супкласи и атеросклероза Проф. д-р Соња Алабаковска 
Катедра по патолошка анатомија 
Строматогенеза Проф. д-р Весна Јаневска 
Морфолошка дијагностика на клетките на 
скелетниот систем Проф. д-р Весна Јаневска 

Ткивно-специфични матични клетки и канцерски 
матични клетки:фенотипска и молекуларна 
карактеризација  

Проф. д-р Гордана Петрушевска 

Ултраструктурни, имунохистохемиски и 
молекуларни карактеристики на малигните тумори Проф. д-р Гордана Петрушевска 

Морфолошка дијагностика на туморите на грлото 
на матката Проф. д-р Нели Башевска 

Морфолошка дијагностика на туморите на телото 
на матката Проф. д-р Нели Башевска 

Карциномските стем клетки во 
гастроинтестиналниот систем Проф. д-р Лилјана Спасевска 

Морфолошка дијагностика на колоректалните 
карциноми Проф. д-р Лилјана Спасевска 

Распространетост на неуроендокрини клетки и 
нивни тумори Проф. д-р Билјана Богоева 

Морфолошки карактеристики на компликациите на 
шеќерната болест Проф. д-р Билјана Богоева 

Морфолошки истражувања на вродени срцеви 
малформации и аномалии на други органски 
системи 

Проф. д-р Снежжана Дугановска 

Катедра по имунологија 
Методи за испитување на имуниот систем Проф. Д-р Мирко Спироски 
Реакции на преосетливост и автоимунитет Проф. Д-р Мирко Спироски 
Трансплантациона имунологија Проф. д-р Кочо Димитровски 
Репродуктивна имунологија Проф. д-р Кочо Димитровски 

Имунодерматологија Проф. д-р Маргарета 
Балабанова-Стефановска 

Катедра по фармакологија 

Значење на фармагенетското типизирање Проф. д-р Стојмир Петров 
Проф. д-р Петар Милошевски 

Карактеристики на испитувањата на 
биоеквивалентност 

Доц. д-р Никола Лабачевски 
Проф. д-р Петар Милошевски 

In vitro и in vivo методи на истражувања Доц. Д-р Маја Сланинка Мицеска 
Проф. д-р Стојмир Петров 

 
 
Табела 11. Изборни предмети - клиничка медицина и молекулска медицина 
 
Предмет Одговорен наставник 
Катедра по медицина на трудот 
Професионални болести и болести во врска со Доц. Д-р Јордан Минов 
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работата 
Респираторно здравје и аерополутанти од 
животната и работната средина Доц. Д-р Јордан Минов 

Научен пристап во менаџирањето на 
професионалните имуноалергиски болести 

Проф. д-р Јованка Караџинска 
Бислимовска 

Професионална експозиција  и детерминанти на 
здравје 

Проф. д-р Јованка Караџинска 
Бислимовска 

Следење на преживувањето и ширењето на 
мултирезистентните микроорганизми во работна 
средина 

Проф. д-р  Елисавета Стикова 

Медицинска подршка при катастрофи (Disaster 
Medicine) Проф. д-р  Елисавета Стикова 

Катедра по социјална медицина 
Економика во здравството и здравствена политика  Проф. д-р Фимка Тозија 
Контрола и превенција на повреди и насилство: 
истражување и промоција на безбедност  Проф. д-р Фимка Тозија 

Економика во здравството и финансирање на 
здравствените системи Проф. д-р Дончо Донев 

Здравјето, здравствените потреби и здравствената 
заштита на старите лица Проф. д-р Дончо Донев 

Промоција на здравје и превенција на болести Доц. д-р Елена Ќосевска 
Катедра по хигиена 

Исхрана и глобално здравје 
Проф. д-р Драган Ѓорѓев 
Науч,сор д-р Владимир 
Кендровски 

Животна средина и глобално здравје 

Проф. д-р Драган Ѓорѓев 
Доц. Д-р Михаил Кочубовски 
Науч. Сор. Д-р Владимир 
Кендровски 

Катедра по интерна медицина 
Клиничка алергологија Проф. Д-р Дејан Докиќ 
Дијабетес и бременост Проф. д-р Бранкица Крстевска 
Синдром на хронична лимфатична леукемија Проф. д-р Лидија Чевреска 
Синдром на акутни леукемии Проф. д-р Лидија Чевреска 

Миелодиспластични синдром Науч. Сор. Д-р Лилјана Хаџи-
Пецова 

Хронични вирусни хепатитиси  Проф. д-р Викторија Чаловска 
Иванова 

Фиброза и хронична црнодробна оштета  Проф. д-р Викторија Чаловска 
Иванова 

Злоупотреба  на медикаменти и стимуланси во 
спортот Проф. д-р Даниела Чапароска 

Злоупотреба на психотропни супстанци и 
наркотични средства Проф. д-р Даниела Чапароска 

Не-Хочкинови лимфоми Науч.сор. д-р Лилјана Хаџи-
Пецова 

Медицина базирана на докази: како да се 
практикува 

Проф. д-р Љубица Георгиевска-
Исмаил 

Прогностички ризик скорови во  
коронарната артериска болест  

Проф. д-р Љубица Георгиевска-
Исмаил 

Проточна цитометрија: принцип на работа и 
примена во современата медицина Проф. д-р Оливер Каранфилски 

Машка инфертилност, хипогонадизам и биолошки 
потпомогнато оплодување Проф. д-р Чедомир Димитровски 

Дијабетично стопало Проф. д-р Гордана Пемовска 
Медицинска диететика Проф. д-р Петранка Мишевска 
Клинички аспекти на пресадување на органи Проф. д-р Нинослав Ивановски 
Hodgkin-ова болест 
 Проф. д-р Оливер Каранфилски 
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Хронична бубрежна болест Проф. д-р Оливера Стојчева-
Танева 

Воспалителни ревматски заболувања Проф. д-р Снежана Мишевска-
Перчинкова 

Пулмологија 

Проф. др. Татјана Чапароска 
Проф. др. Мирослав Гавриловски 
Проф. др. Томе Стефановски 
Проф. др. Бранислав Геровски 
Проф. др. Љубе Глигоровски 
Проф. др. Ангелко Ѓорчев 
Проф. др. Бисерка Ќаеава  
Проф. др. Горица Брешковска  
Проф. др. Дејан Докиќ 

Нарушувања на метаболизмот на 
водата,електролитите и киселите радикали Проф. Д-р Кочо Чакалароски 

Современа нефармаколошка и фармаколошка 
терапија на тип 2 дијабетес  Проф. Д-р Татјана Миленковиќ 

Хронична миелоична леукемија: дијагностички и 
тераписки пристап 

Проф. Д-р Александар 
Стојановиќ 

Оптеретување со железо и  хелациона терапија Проф. Д-р Александар 
Стојановиќ 

Имунолошки основи на ендокринолошките болести  Проф. Д-р Милчо Богоев 
Болести на штитната жлезда и дијабетес Проф. Д-р Милчо Богоев 
Клинички аспекти на алогената и автологна 
трансплантација на матични хематопоетски клетки 

Проф. Д-р Борче Георгиевски 
 

Стем клетки: имунолошки, молекуларни, 
онтогенетски аспекти и нивна  улога во 
современата медицина (тераписка, превентивна и 
во регенеративната медицина) 

Проф. Д-р Борче Георгиевски 
 

Научен пристап во лекувањето со агресивна хемо-
радиотерапија 

Доц. Д-р Соња-Генадиева-
Ставриќ 
 

Таргет терапија во третманот на  малигните 
хематолошки заболувања и  значењето на 
моноклоналните антитела во терапијата на 
лимфопролиферативните заболувања 

Доц. Д-р Соња-Генадиева-
Ставриќ 
 

Хемодијализа Проф. Д-р Александар Шиколе 
Интервентна кардиологија Проф. Д-р Сашко Кедев 
Ехокардиологија Проф. Д-р Вера Спироска 
Ненадејна срцева смрт Проф. Д-р Лазар Лазаров 
Превенција и рехабилитација на кардиоваскуларни 
болести Проф.д-р Митко Ќаев 

Абдоминална ултрасонографија Проф. д-р Розалинда Попова 
Јовановска 

Инсулинска пумпа и тип 1 дијабетес Науч.сор. д-р Горан Петровски 
Катедра по офталмологија 

Глауком и око Проф. Д-р Весна Димовска 
Јорданова 

Имунологија на око Проф. Д-р Магдалена Антова 
Велевска 

Страбизам и нистагмус Проф. д-р Снежана Бошњаковска 
Дијабетес и око Проф. д-р Милица Ивановска 
Катедра по оториноларингологија 

Периферни вестибулопатии Проф. д-р Марина Давчева-
Чакар 

Стекнати сензоневрални глувости Проф. д-р Марина Давчева-
Чакар 

Тонзиларен проблем Проф. д-р Илија Филипче 
Функционални  и естетски  нарушувања на носот Проф. д-р Владимир Ќаев 
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Ринологија Науч.сор. д-р Јане Нетковски 
Кадетра по педијатрија 
Молекуларна ендокринологија Проф. д-р Мирјана Кочова 
Нарушување на сексуалната диференцијација кај 
децата Проф. д-р Мирјана Кочова 

Неонатална нефрологија Проф. д-р Дафина Кузмановска 
Ренални манифестации при системските болести кај 
деца  Проф. д-р Дафина Кузмановска 

Енергетски хиперкатаболизам  
Виш науч.сор. д-р Александар 
Сајковски 
Проф. д-р Дафина Кузмановска 

Педијатриска астма Виш науч.сор. д-р Емилија Влашки 
Современ пристап и третман на цистичната фиброза Проф. д-р Стојка Нацева-Фуштиќ 
Нарушувања на хидро-електролитната и ацидобазна 
рамнотежа кај децата Проф. д-р Стојка Нацева-Фуштиќ 

Пореметувања на растот, питуитарни и 
екстрапитуитарни фактори Проф. д-р Зоран Гучев 

Клиничка педијатриска имунологија Проф. д-р Соња Пеова 
Алгоритам и современи аспетки на неонатални 
хипербилирубинемии Проф. д-р Катица Пиперкова 

Клиничка неонатологија Проф. д-р Катица Пиперкова 
Катедра по хирургија 
Хирургија на белодробен карцином Доц. д-р Сашко Јовев 
Коронарна хирургија Доц. д-р Сашко Јовев 
Хируршко лекување на карциномот на мочниот 
меур Проф. д-р Слободан Ристовски 

Хируршко лекување на карциномот на простата Проф. д-р Слободан Ристовски 

Хирургија на кили на преден абдоминален ѕид  Проф. д-р Драгослав 
Младеновиќ 

Заболувања на дојката Проф. д-р Горан Кондов 
Хирургија на рачен зглоб и шака  Доц. Д-р Виктор Камилоски 
Карциноми на дебело црево Проф. д-р Владо Јаневски 
Нетуморска патологија на црн дроб, жолчни 
патишта и панкреас Проф. д-р Владо Јаневски 

Лапароскопија во дигестивната хирургија Проф. Д-р Никола Јанкуловски 
Карцином на ректум Проф. Д-р Никола Јанкуловски 
Катедра по ортопедија 
Ултрасонографија на мускуло-скелетниот сѕстем  Проф. д-р Анастасика Попоска 
Институт за онкологија и радиотерапија 
Принципи на конзервтивното комбинирано 
лекување (радиотерапија, хемотерапија и целна 
терапија) кај карциномот на белите дробови  
 

Проф. д-р Снежана Смичкоска 

Принципи на конзервативното комбинирано 
лекување (радиотерапија, хемотерапија, 
хормонотерапија и целна терапија) кај карциномот 
на дојката  

Проф. д-р Снежана Смичкоска 

Радиотерапија 
Проф. д-р Анета Димитровска  
Проф. д-р Лилјана Манева-
Костовска    

Хемотерапија кај солидните малигни тумори: 
цитостатска, хормонска терапија, имунотерапија и 
целна терапија  

Проф. д-р Анета Димитровска  
Проф. д-р Лилјана Манева-
Костовска  

Катедра по инфективни болести 
ХИВ/СИДА Проф.д-р Виолета Груневска 

Атипични инфекции на респираторниот систем  Проф. д-р Ирена Кондова 
Топузовска 

Вирусни хепатитиси  Проф. д-р Љубомир Ивановски 
Инфективни заболувања на гастроинтестиналниот 
тракт Проф. д-р Снежана Стојковска 
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Антимикробно лекување во единици за интензивна 
нега   Проф. д-р Звонко Миленковиќ 

Бактериски и вирусни инфекции на централниот 
нервен систем  Проф. д-р Звонко Миленковиќ 

Катедра по физикална медицина и рехабилитација 

Физикални модалитети во лекување на болка Доц. Д-р Ериета Николиќ-
Димитрова 

Катедра по анестезија со реанимација и интензивно лекување 
Airway – дишен пат Науч.сор. д-р Билјана Ширгоска 
Механичка вентилација кај критични болни - 
современ пристап  

Виш науч.сор. д-р Мирјана 
Шошолчева 

Дијагноза на мозочна смрт, поддршка на органи и 
менаџмент на органска трансплантација 

Виш науч.сор. д-р Мирјана 
Шошолчева 

Анестезија на кардијален болен за некардијална 
хирургија Проф. д-р Трајанка Трајковска 

Влијание на анестезијата врз физиологијата на 
телесните течности Проф. д-р Марија Шољакова 

Морфолошки промени на критичен болен  
 

Проф. д-р Зорка Николова 
Тодорова 

Терапија на акутна и хронична болка Проф. д-р Јордан Нојков 
Катедра по психијатрија 

Лиезон-Консултативна психијатрија Проф. д-р Весна Пејоска-
Геразова 

Суицидологија Проф. д-р Весна Пејоска-
Геразова 

Стрес, траума и невротски состојби Проф. д-р Антони Новотни 
Судска психијатрија Проф. д-р Антони Новотни 
Детска и адолесцентна психопатологија Проф. д-р Марија Ралева 
Клиничка психофармакотерапија Доц. Д-р Бранислав Стефановски 
Психобиологија Доц. Д-р Бранислав Стефановски 
Бихејвиорални  синдроми Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
Основи на  индивидуалните и групните 
психотерапевтски правци Проф. д-р Викторија Вујовиќ 

Катедра по трансфузиологија 
Хемостазеологија Проф. д-р Миленка Благоевска 
Трансфузиска медицина Проф. д-р Миленка Благоевска 
Катедра по гинекологија и акушерство 
Гинекологија и акушерство Проф. д-р Весна Антовска 
Урогинекологија Проф. д-р Васил Илиев 
Хумана репродукција Проф. д-р Славејко Сапунов 
Перинатологија Проф. д-р Гордана Адамова 
Imaging методи во гинекологија и акушерство Проф. д-р Славејко Сапунов 
Детска гинекологија и гинекологија на 
менопаузалната возраст Проф. д-р Весна Антовска 

Катедра по неврологија 
Болести на движење Проф. Д-р Вера Петрова 
Визуелни евоцирани потенцијали Проф. Д-р Вера Петрова 

Клиничка неврофизиологија 
Проф. Д-р Лилјана Илиевска 
Проф. д-р Вера Петрова 
Проф. д-р Дијана Никодијевиќ  

Цереброваскуларни болести Проф. д-р Сашо Стојчев 
Катедра по дијагностичка радиологија 

Дијагностички модалитети во абдоминална 
радиологија 

Проф. д-р Климе Ѓорески 
Проф. д-р А.Глигориевски 
Проф. д-р Василчо Спиров 

Имиџинг дијагностика на хепар и панкреас Проф. д-р Климе Ѓорески 
Проф. д-р А.Глигориевски 

Виртуелни радиолошки методи Проф. д-р Климе Ѓорески 
Проф. д-р А.Глигориевски 
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Предоперативен стејџинг на колоректалниот 
карцином Проф. д-р Василчо Спиров 

Катедра по дерматовенерологија 
Педијатриска дерматолологија Проф.д-р Нада Петрова 
Кожни манифестации кај системските болести Проф.д-р Нада Петрова 
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Табела 12. ЛИСТА НА АКРЕДИТИРАНИ И МЕНТОРИ КОИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА 
МЕНТОРСТВО 
 
Редовни професори    43 
Вонредни професори   26 
Доценти    10 
Научни советници   2 
Виши научни соработници 5 
Научни соработници   8 
  
ВКУПНО:    94 
 
 
Ред. 
број Ментор Катедра Дата на избор во 

последно звање 

1 Ред.проф. д-р Александар 
Шиколе Интерна медицина 29.06.2006 г.  

2 Ред.проф. д-р Оливија Васкова Патофизиологија и нуклеарна 
медицина 29.03.2007 г.  

3 Доц. Д-р Јордан Минов Медицина на трудот 22.05.2008 г.  

4 Ред.проф. д-р Јованка 
Бислимовска-Караџинска Медицина на трудот 29.03.2007 г.  

5 Ред.проф. д-р Елисавета 
Стикова Медицина на трудот 29.03.2007 г.  

6 Ред.проф. д-р Снежана 
Смичкоска Радиотерапија и онкологија 29.06.2006 г.  

7 Вон.проф. д-р Гоце Спасовски Интерна медицина 28.05.2009 г.  

8 Ред.проф. д-р Љубица 
Георгиевска-Исмаил Интерна медицина 18.10.2007 г.  

9 Ред.проф. д-р Мирјана Кочова Педијатрија 15.04.2004 г.  

10 Ред.проф. д-р Анастасика 
Попоска Ортопедија 29.03.2007 г.  

11 Вон.проф. д-р Стојка Нацева-
Фуштиќ Педијатрија 22.05.2008 г.  

12 Виш науч.сор. д-р Александар 
Сајковски Педијатрија 28.05.2009 г.  

13 Ред.проф. д-р Горан Кондов Хирургија 22.05.2008 г.  

14 Вон.проф. д-р Ирена Кондова-
Топузовска Инфективни болести 28.05.2009 г.  

15 Ред.проф. д-р Марина Давчева-
Чакар Оториноларингологија 22.05.2008 г.  

16 Ред.проф. д-р Милчо Богоев Интерна медицина 21.03.2002 г.  

17 Виш науч.сор. д-р Милка 
Јанкуловска-Здравковска 

Епидемиологија и 
биостатистика  24.12.2009 г.  

18 Ред.проф. д-р Билјана 
Таушанова 

Епидемиологија и 
биостатистика 09.06.2009 г.  

19 Ред.проф. д-р Драган 
Даниловски 

Епидемиологија и 
биостатистика 29.06.2006 г.  

20 Ред.проф. д-р Никола 
Оровчанец 

Епидемиологија и 
биостатистика 18.10.2007 г.  

21 Вон.проф. д-р Розалинда 
Исјановска 

Епидемиологија и 
биостатистика 31.03.2005 г.  

22 Вон.проф. д-р Весна Велиќ-
Стефановска 

Епидемиологија и 
биостатистика 31.03.2005 г.  

23 Вон.проф. д-р Бети Зафирова-
Ивановска 

Епидемиологија и 
биостатистика 22.05.2008 г.  

24 Ред.проф. д-р Снежана 
Мишевска-Перчинкова Интерна медицина 29.03.2007 г.  

25 Науч.сов. д-р Велибор Тасиќ Педијатрија 28.05.2009 г.  
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26 Вон.проф. д-р Весна Димовска 
Јорданова Офталмологија 29.06.2006 г.  

27 Ред.проф. д-р Кочо 
Чакалароски Интерна медицина 21.03.2002 г.  

28 Науч. сор. Д-р Билјана 
Ширгоска Анестезија со реанимација 18.06.2009 г.  

29 Вон.проф. д-р Бети Дејанова Физиологија 18.10.2007 г. 

30 Ред.проф. д-р Чедомир 
Димитровски Интерна медицина 29.03.2007 г.  

31 Ред.проф. д-р Здравко Чакар Судска медицина 22.05.2008 г.  

32 Науч. сор. д-р Жаклина 
Цековска Микробиологија 18.06.2009 г.  

33 Ред.проф. д-р Лидија Чевреска Интерна медицина 29.03.2007 г.  
34 Ред.проф. д-р Алексеј Дума Судска медицина 07.10.2003 г.  

35 Вон.проф. д-р Елена 
Трајковска-Докиќ Микробиологија 18.10.2007 г.  

36 Ред.проф. д-р Гордана 
Пемовска Интерна медицина 22.05.2008 г. 

37 Вон.проф. д-р Гордана 
Петрушевска Патологија 31.05.2005 г.  

38 Вон.проф. д-р Весна Антовска Гинекологија и акушерство 31.03.2005 г.  
39 Науч. сор. Д-р Гордана Јанкоска Микробиологија 18.06.2009 г.  

40 Ред.проф. д-р Бранкица 
Крстевска Интерна медицина 22.05.2008 г.  

41 Вон.проф. д-р Даниела 
Миладинова 

Патофизиологија и нуклеарна 
медицина 22.05.2008 г.  

42 Вон.проф. д-р Тања 
Миленковиќ Интерна медицина 29.03.2007 г.  

43 Ред.проф. д-р Нинослав 
Ивановски Интерна медицина 29.03.2007 г.  

44 Ред.проф. д-р Дафинка 
Кузмановска Педијатрија 18.10.2007 г.  

45 Ред.проф. д-р Никола Пановски Микробиологија 29.03.2007 г.  

46 Вон.проф. д-р Оливера 
Стојчева-Танева Интерна медицина 22.05.2008 г.  

47 Научен советник д-р Ацо 
Костовски Педијатрија 28.05.2009 г.  

48 Виш науч.сор. д-р Силвана 
Јованова Интерна медицина 18.10.2007 г.  

49 Вон.проф. д-р Сунчица 
Петровска Физиологија 22.05.2008 г.  

50 Вон.проф. д-р Соња 
Алабаковска Биохемија 22.05.2008 г.  

51 Ред.проф. д-р Снежана 
Ефремова Аарон Биохемија 29.03.2007 г.  

52 Вон.проф. д-р Весна Јаневска Патологија 29.06.2006 г.  
53 Доц. д-р Виктор Камилоски Хирургија 05.11.2009 г. 
54 Вон.роф. д-р Нели Башеска Патологија 29.06.2006 г.  

55 Ред.проф. д-р Добрила 
Тосовска Лазарова  Анатомија 15.04.2004 г. 

56 Виш науч.сор. д-р Емилија 
Влашки Педијатрија 29.03.2007 г.  

57 Вон.проф. д-р Даниела Поп-
Ѓорчева 

Патофизиологија со нуклеарна 
медицина 22.05.2008 г.  

58 Ред.проф.д-р Мирко Спироски Имунологија 31.10.2002 г. 
59 Доц. Д-р Сашко Јовев Хирургија 22.05.2008 г.  

60 Ред.проф. д-р Светлана 
Мицева Ристеска 

Патофизиологија и нуклеарна 
медицина 09.06.2009 г.  

61 Ред.проф. д-р Зоран Гучев Педијатрија 07.10.2003 г.  
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62 
Ред.проф.д-р Маргарета 
Балабанова 
 Стефановска 

Дерматовенерологија 18.10.2007 г.  

63 Ред.проф.  д-р Милена 
Петровска Микробиологија 29.03.2007 г.  

64 Ред.проф. д-р Билјана Јанеска Судска медицина 22.05.2008 г.  
65 Ред.проф. д-р Вера Петрова Неврологија 21.03.2002 г.  

66 Вон.проф. д-р Никола 
Јанкуловски Хирургија 28.05.2009 г.  

67 Науч. сор. д-р Јане Нетковски Оториноларингологија 24.12.2009 г.  
68 Вон.проф. д-р Антони Новотни Психијатрија 22.05.2008 г.  

69 Доц. д-р Бранислав 
Стефановски Психијатрија 22.05.2008 г.  

70 Вон.проф. д-р Весна Геразова 
Пејовска Психијатрија 31.03.2005 г.  

71 Вон.проф. д-р Сашко Кедев Интерна медицина 22.05.2008 г.  
72 Ред.проф. д-р Јордан Нојков Анестезија со реанимација 31.10.2002 г.  

73 Ред.проф. Д-р Марија 
Шољакова Анестезија со реанимација 29.03.2007 г.  

74 Ред.проф. д-р Зорка Николова 
Тодорова Анестезија со реанимација 29.06.2006 г.  

75 Доц. д-р Соња Генадиева-
Ставриќ Интерна медицина 22.05.2008 г.  

76 Вон. проф. д-р Фимка Тозија Социјална медицина 28.05.2009 г. 
77 Ред.проф. д-р Дончо Донев Социјална медицина 07.10.2003 г. 
78 Ред.проф. д-р Драган Ѓорѓев Хигиена 29,03,2007 г. 
79 Доц. д-р Елена Ќосевска Социјална медицина 31,03,2005 г. 

80 Вон.проф. д-р Михаил 
Кочубовски Хигиена 24.12.2009 г. 

81 Науч.сор. д-р Владимир 
Кендровски Хигиена 18.06.2009 г. 

82 Ред.проф.д-р Дејан Докиќ Интерна медицина 07.10.2003 г. 

83 Ред.проф. д-р Борче 
Георгиевски Интерна медицина 29.03.2007 г. 

84 Виш науч.сор. д-р Лилјана 
Тозија Интерна медицина 29.03.2007 г. 

85 Науч.сор.д-р Горан Петровски Интерна медицина 24.12.2009 г. 
86 Ред.проф. д-р Живко Попов Хирургија 29.03.2007 г. 

87 Науч сор. д-р Јелка Масин 
Спасовска Интерна медицина 25.05.2010 

88 Доц.д-р Димитар Боневски Психијатрија 25.03.2010 г 

89 Науч.сор. д-р Ирина Павловска Епидемиологија и 
биостатистика 25.03.2010 

90 Доц.д-р Верица Попоска Судска медицина 25.03.2010 
91 Вон.проф.д-р Ненад Јоксимовиќ Интерна медицина 22.05.2008 
92 Доц.д-р Милан Самарџиски Ортопедија 25.05.2010 
93 Доц.д-р Зоран Божиновски Ортопедија 25.05.2010 
94 Ред.проф.д-р Моме Спасовски Социјална медицина 18.10.2007 
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ПРЕДЛОГ 
 
ОПШТИ МЕТОДОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: Базична медицина (Табела 1, 2, 3) 
 
Табела 1 

Предмет МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА И 
ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА 

Студиска програма Докторски студии 
Код  
Студиска година Прва 
Семестар Прв 
Вкупно часови 60 
Кредити  4 
Вид на предметот Обврзен 
Изведува- одговорен 
наставник Проф.д-р Слобода Џекова-Стојкова 

Адреса 
Проф.д-р Слобода Џекова-Стојкова, Институт за 
експериментална и медицинска биохемија, Медицински 
факултет, Скопје, 50 дивизија бр.6 
Тел: + 389 2 3230431, e-mail: slobodads@yahoo.com 

Клучни зборови:  Медицински факултет, докторски студии, обврзен предмет, 
основи на научна работа 

Учебни цели 

По завршување на овој предмет, докторантот треба да знае: 
Да прави разлика меѓу научен и стручен труд 
Да ја знае методологијата на научното истражување 
Да ја користи биомедицинската научна и стручна 
информатика  

Организација 
Теоретска настава:  20 часа 
Практична настава : 20 часа 
Индивидуална работа: 10 часа 
Семинарски труд :10 часа 

Простор за оизведување 
на наставата Институт за експериментална и медицинска биохемија  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење, анализа и обработка на 
научна литература, самостојна изработка на семинарски труд 
и негова усна презентација подготвена во power point 

Кратка содржина 
(извадок) 

 Теоретска настава: 
  
- Поим наука, релација наука-уметност; 
- Научен труд, разлика меѓу научен и стручен труд; 
- Методологија на научно-истражувачката работа; 

Избор и дефинирање на проблемот, хипотези, собирање на 
податоци-посматрање; 

експеримент: еднофакторски компаративен експеримент, 
моделен експеримент, Делфски модел, индуктивно 
заклучување, согледување на димензијата на експериментот, 
организација на експериментот како работен процес и 
конкретна изведба; 
- Методи на медицинската биохемија и критериуми за избор: 
аналитички систем, земање на релевантен примерок за 
анализа,  
квалитет на методот, контрола на аналитичката работа 
 
2.Вежби ( практична настава, индивидуална настава, 
консултации, семинарски работи) 
- Пребарување литературни податоци; 
- поставување хипотези 
- тестирање хипотези 
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Проверка на знаењето 
Континуирано испитување во форма на тестови- два теста од 
теоретската настава;семинарските работи се подготвуваат во 
текот на наставата и поединечно секој усмено ја презентира 

Основни иучебни 
помагала 

 Milutin Dacic: Biomedicinska naucna i strucna informatika, 
Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1990 

 Marusik M, Petrovecki M, Petrak J, Marusik A. Uvod u znanstveni 
rad u medicini. Medicinska naklada: Zagreb, 1996 

 Gjorgov AN, Gjorgov N. Research methodology and clinical 
epidemiology,”Gligor Prlicev, Skopje, 1999 
 

 
Табела 2 
Предмет ПИШУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА НАУЧЕН ТРУД 
Студиска програма Докторски студии 
Код ОМП 
Студиска година Прва 
Семестар Прв 
Вкупно часови 60 
Кредити  4 
Вид на предметот Обврзен 
Изведува- одговорен 
наставник Проф.д-р Слобода Џекова-Стојкова 

Адреса 
Проф.д-р Слобода Џекова-Стојкова, Институт за 
експериментална и медицинска биохемија, Медицински 
факултет, Скопје, 50 дивизија бр.6 
Тел: + 389 2 3230431, e-mail: slobodads@yahoo.com 

Клучни зборови:  Медицински факултет, докторски студии, обврзен предмет, 
научен труд, пишување, презентирање 

Учебни цели 

По завршување на истражувањето, докторантот треба да 
научи: 
Како да напише научен труд со сите обврзни составни 
елементи притоа користејќи различни извори на информации; 
Како да го пријави за печатење, користејќи ги препораките за 
пишување од соодветното списание; 
Како научниот труд јавно усмено да го презентира.  

Организација 
Теоретска настава:  20 часа 
Практична настава : 20 часа 
Индивидуална работа: 10 часа 
Семинарски труд :10 часа 

Простор за изведување 
на наставата Институт за експериментална и медицинска биохемија  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење, анализа и обработка на 
научна литература, самостојна изработка на семинарски труд и 
негова усна презентација подготвена во power point 

Кратка содржина 
(извадок) 

1. Теоретска настава 
-Биомедицинска научна информатика и начинот на нејзиното 
користење во планирање, подготовка, изведба за научното 
истражување и пишување на научниот труд 
- литературно оформување на научен труд: наслов, 
благодарница, епиграф, резиме, предговор и вовед, досегашни 
испитувања, материјал и методи, резултати, дискусија, 
заклучоци, библиографија- цитирање на литаратура, прилози, 
стил, јазик, кратенки; 
- техничко оформување: рецензирање, печатење, корекции; 
- усмена презентација на трудот- разлика меѓу пишана и 
говорна верзија; 
- подготовка на плакати, постери. 
2. Вежби ( практична настава, индивидуална работа, 
семинарски труд) 
- Пишување определени делови од научното дело; 
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- Подготовка на прилози: табели, графикони, слики; 
- претставување равенки, формули; 
- употреба на кратенки, симболи, броеви, индекси; 
- лекторирање на напишан труд; 
- цитирање на користена литература; 
- самостојна подготовка на постер за некој научен собир; 
- поднесување труд во електронско списание. 
- усмена презентација на семинарска работа подготвена во 
power point. 

Проверка на знаењето 
Континуирано испитување во форма на тестови- два теста од 
теоретската настава;семинарските работи се подготвуваат во 
текот на наставата и поединечно секој усмено ја презентира 

Основни иучебни 
помагала 

1. Midhat  Samic: Kako nastaje naucno delo, „Svijetlost”, 
Sarajevo, 1990 

2. Silobrcic Vlatko: kako sastaviti i objaviti znanstveno dijelo, 
Jumena, Zagreb, 1989 

3. Џекова-Стојкова С. Литературно оформување на 
научен труд и негова усна презентација.Мак Мед Прегл 
5-6,175-179, 1991. 

4. Спироски МЖ. Научниот труд- Да се напише и објави 
Институт за имунобиологија и хумана  генетика, Скопје, 
2002 

 
 
Табела 3 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

предмет МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА СО СТАТИСТИКА  
Кредити 4 
Вид на 
предмет Задолжителен 

Предуслови Нема  

Изведува 
Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 

Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Драган Даниловски 

Адреса: 

Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет,Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 

тел. 3114 825; 3147 020 
e.mail: danilovski_d@yahoo.com 

Клучни 
зборови 

Медицински факултет - докторски студии – насока базична и клиничка 
медицина, јавно здравство –задолжителен  предмет 
 

Учебни цели 

По завршувањето на ова поглавје, студентот треба да бидат способен: 
1. Да ги објасни основните термини и концепти на биостатистиката; 
2.Да ја интерпретира базата на податоци во здравството од бистатистички 
аспект. 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредити 
Индивидуална работа:     10ч   1 кредит 

Кратка 
содржина 
(извадок) 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 
 

 Вовед 
 Основни премиси 
 Курикулум 
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А. Основни знаења и вештини 
 Типови на компјутери 

 Меинфреим 
 Суперкомпјутер 
 Миникомпјутер 
 Микрокомпјутер 
 Персонален компјутер 
 Лаптоп и ноутбук компјутер 

 
 Хардвер 

 Влезни и излезни склопки 
 Централна единица 
 Монитор/видео дисплеј 
 Тастатура 
 Диск драјв 
 Меморија 
 Секундарно складирање 
 Модем 

  . Стартување на компјутерот 
Б. Комуникација 

 Мрежа 
 Интернет  
 Е- маил 

 
В. Едукација 

 LUMEN 
 Веб извори 
 Специфичен софтвер 

Г. Презентација 
 Word  
 Конструирање на слајдови (Power Point) 
 Конструирање на бази на податоци  
 Web страни 

 Д. Пребарување на литература 
 Medline 
 EBM (Медицина базирана на докази) 
 други бази 

Ѓ. Грижа за пациентот 
 EMR 
 HIS 
 PDR 
 PDA 

 Е. Научно-истражувачка работа 
 Statistics 
 Spreadsheet 
 Database 

 
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА 
1. Поим и развој на статистиката 
2. ДЕСКРИПТИВНА АНАЛИЗА 
2.1. План на статистичкото истражување 
2.2. Методи за собирање податоци     
2.2.1.Метод на статистички попис     
2.2.1.1. Процена на бројот и структурата на населението во период меѓу 
два пописа  
2.2.1.2. Аритметички метод за процена на населението меѓу два пописа
    
2.2.2. Метод на регистрација и изготвување извештаи  
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2.2.2.1. Регистри       
2.2.3. Анкета        
 
2.3.  Групирање и прикажување  на податоците   
2.3.1. Основна емпириска серија     
2.3.2. Серии на структурата      
2.3.3. Серии на проста дистрибуција на  фреквенциите (негрупирани 
статистички серии)      
2.3.4. Серии на дистрибуција на фреквенциите со групни интервали                                                                                                          
        (групирани статистички серии)  
    
2.3.5. Временски  и просторни серии    
2.4.  Употреба на релативни броеви     
2.4.1.Индекси на структурата     
2.4.2. Коефициенти на интензитетот    
2.4.3. Индекси на динамиката     
2.5. Графичко прикажување      
2.6. Анализа на структурата на статистичката маса  според нумеричките 
белези              
2.6.1. Аритметичка средина        
2.6.1.1. Аритметичка средина за негрупирани податоци   
2.6.1.2. Аритметичка средина за групирани податоци   
2.6.2. Медијана       
2.6.2.1. Медијана за негрупирани податоци   
2.6.2.2. Медијана за групирани податоци   
2.6.3. Модус        
2.6.3.1. Модус кај негрупирани податоци   
2.6.3.2. Модус кај групирани податоци    
2.6.4. Мерки на дисперзија      
2.6.4.1. Средно или просечно отстапување   
2.6.4.1.1. Средно или просечно отстапување за негрупирани податоци 
   
2.6.4.1.2. Средно или просечно отстапување за групирани податоци 
2.6.5. Варијанса        
2.6.5.1. Варијанса за негрупирани податоци   
2.6.5.2. Варијанса за групирани податоци   
2.6.6. Стандардна девијација      
2.6.6.1. Стандардна девијација за  негрупирани податоци  
2.6.6.2. Стандардна девијација за групирани податоци   
2.6.6.3. Користење на стандардната девијација  
2.6.7. Коефициент на варијација      
2.7. Метод на примерок       
2.7.1. Општи поими       
3.   РАСПРЕДЕЛБА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ И ВЕРОЈАТНОСТА  
3.1. Процена на параметри од примерокот    
3.2. Стандардна грешка на просек      
3.3. Стандардна грешка на пропорција     
4.   ХИПОТЕЗИ        
4.1. т - тест         
4.1.1. Тестирање на разликата меѓу аритметичките средини на примерокот 
и основната маса      
4.1.2. т - тест на разликата меѓу аритметичките средини на големи 
независни  примероци    
4.1.3. т - тест на разликата меѓу аритметичките средини на два големи 
зависни примероци    
4.1.4. т - тест на разликата меѓу аритметичките средини  на мали 
независни примероци     
           4.1.5. т -тест на разликата меѓу аритметичките средини кај два 
мали зависни примероци     
4.1.6. т -тест за разликите меѓу пропорциите    
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4.1.7. т -вредност за разликата меѓу пропорцијата на примерок и 
пропорцијата на популација   
4.1.8. т - вредност за разликата меѓу пропорциите кај два големи 
независни примерока      
4.1.9. т - тест на разликата меѓу пропорциите кај зависни примероци 
4.1.10. т - тест на разликата меѓу пропорциите кај мали независни 
примероци     
5. АНАЛИЗА НА ВАРИЈАНСА      
5.1. Одредување варијација внатре во групите 
поделени според возраста        
5.2. Одредување вкупна варијација     
5.3.  Варијација помеѓу групите поделени според возраста  
5.4. Одредување на вредноста на варијансата    
6. PEARSON-ОВ  ИЛИ Х2 (ХИ-КВАДРАТ) ТЕСТ    
6.1. Х2 -тест за  еден примерок      
6.2. Два или повеќе независни примероци    
6.3. Два или повеќе зависни примероци     
6.4.  Х2 - тест на хомогеност       
6.5. Адитивно дејство на х2 -тестот      
7. РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА И  ЛИНЕАРНА КОРЕЛАЦИЈА  
7.1. Мерки на корелацијата       
7.1.1. Точкест (корелационен) дијаграм     
7.1.2. Линија на регресија       
7.1.2.1.Стандардна грешка на регресијата    
7.1.3. Коефициент на корелација      
7.1.4. Пресметување на коефициентот на корелација со помош на 
коваријанса      
7.2. Корелација на групирани податоци     
7.3. Повеќекратна корелација      
7.3.1. Равенка на регресијата      
7.4. Парцијална корелација       
7.5. Процена на корелацијата      
8. МЕРКИ НА КОРЕЛАЦИЈА БАЗИРАНИ НА РАНГИРАНИ ПОДАТОЦИ 
8.1.Spearman-ов коефициент на ранг-корелација    
9. НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ      
9.1.Медијана-тест        
9.2. Тест на сума на рангови      
9.3. Тест на хомогена низа (Run тест, Wald-Wolfowitz-ов тест)  
9.4. Колмогоров-Смирнов тест на согласност    
9.4.1. Примена на К-С тестот кај еден примерок   
9.4.2. Примена на К-С тестот кај два примерока   
9.5. Kruskal-Walis-ов тест       
10. НЕПАРАМЕТРИСКИ ТЕСТОВИ-ЗАВИСНИ  ПРИМЕРОЦИ  
10.1. Тест на предзнак или Сигн- тест     
10.2. WILCOXON-ов тест на еквивалентни парови   
10.3. Фридманова насочна анализа на варијанса со рангови  
11. ИСПИТУВАЊЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЈАВИТЕ        
11.1. Секуларни варијации / тренд      
11.1.1.Одредување на трендот      
11.2. Сезонски варијации       
11.2.1. Сезонски индекс       
12. АНАЛИЗА НА ВРЕМЕТО НА ПРЕЖИВУВАЊЕ  
12.1. Вовед и општи информации      
12.1.1. Цензорирани опсервации     
12.2. Аналитички техники и методи  за преживување   
12.2.1 Животна табела или таблица на преживување  
12.2.2. Kaplan-Meier-ова метод - Испитување    
12.2.3. Ризик во преживувачката анализа    
12.3. Компарирање на две преживувачки криви    
12.3.1. Geham или generaliziran Wilcoxon – test   
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12.3.2. Logrank – test        
12.3.3. Регресионен модел - Proportional hazard models (Cox-model, Коксов 
соодносен модел)   

Методи на 
учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови 
со презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од 
теоретската, практичната и индивидуалната работа предвидени со 
изборниот предмет. 
 
Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
Бодирање на активностите на студентот:  

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 

Оценувањето на студентот е преку 

Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово 
полагање после остварувањето на потребните бодови од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа. 
 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
 

Бодови Оценка 
  до 59   5 (F) 
60 - 68   6 (E) 
69 - 76   7 (D) 
77 - 84   8 (C)  
85 - 92   9 (B) 
93 - 100 10 (A) 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на 
кредитипредвиден со предметната програма. 

 
Учебни 
помагала 

Литература:  
 Dragan Danilovski, Nikola Orov~anec, Kristin Vasilevska, Biljana Tau{anova, 

Vesna Veli} Stefanovska, Rozalinda Isjanovska, Beti Zafirova Ivanovska, Milka 
Zdravkovska, Irina Pavlovska.  БИОСТАТИСТИКА, Skopje, 2007.  

 Christos P. Carvounis.  Handbook of biostatistics: a review and text. 
Parthenon Publishing, 2000 

http://books.google.com/books?id=obrOWQO_zjoC&dq=Handbook+of+biostatistics&prin
tsec=frontcover&source=bl&ots=zPftd3obKB&sig=8fFTntBkLbAM5VKXFgRXgtVXWw8&
hl=en&ei=T5oyS775FoKl4Qbn9MmqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&v
ed=0CBUQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false 

 Stanton A. Glantz. Primer of biostatistics. The McGraw-Hill, 2005 
 J. H. van Bemmel (Editor), M. A. (Eds.) Musen, Mark A. Musen, J. C. Helder. 

Handbook of Medical Informatics. Springer-Verlag New York, LLC. 1997. 
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ПРЕДЛОГ 
 
ОПШТИ МЕТОДОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: Клиничка и молекулска медицина (Табела 1, 2, 3) 
 
 
Табела 1 
Медицински факултет: докторски студии 

Предмет 
МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 
И ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА 4 КТЕУ 

Код ОМП 

Автор на 
програмата Катедра за имунологија: Проф. д-р Мирко Спироски  

Изведува Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Скопје  

Одговорен 
наставник Проф. д-р Мирко Спироски 

Адреса за 
комуникација  

Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет, 1109 Скопје, ПП 60, Република Македонија.  
Тел.: +389-2-3110556; Факс: +389-2-3110558; e-mail: mspiroski@yahoo.com 
URL: http://www.immunology.edu.mk  

Клучни 
зборови 

Медицински факултет, докторски студии - медицина, основи на научна 
работа, обврзен предмет  

Учебни цели 

По завршување на овој предмет студентот ќе може: 
1. Да препознае и да употребува научен начин на размислување; 
2. Да знае што е научно истражување; 
3. Да користи научна информација; 
4. Да направи класификација на научните трудови. 

Организација 
Теоретска настава:   28 часа  
Практична настава:  30 часа 
Проверка на знаења:  2 часа 
ВКУПНО:                   60 часа 

Кратка 
содржина 
(извадок) 

Teoretska nastava: Osobenosti na naukata, varijabli, indukcija i prepoznavawe 
oblici, dedukcija i logika, eksperimentalni metodi, klini~ko ispituvawe i praksa 
bazirana na dokazi, mitot za objektivnost, ispituvaweto dokazi i nau~en napredok, 
sogleduvawe, nau~nikoviot svet i nau~nikot. Zapoznavawe so klasifikacijata na 
nau~nite dela, trudovi vo spisanija, tezi, knigi, trudovi na nau~ni sobiri. 

1. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА 
1.1. Особености на науката 
1.2. Варијабли 
1.3. Индукција и препознавање облици 
1.4. Дедукција и логика 
1.5. Експериментални методи 
1.6. Клиничко испитување и пракса базирана на докази 
1.7. Митот за објективност 
1.8. Испитувањето докази и научен напредок 
1.9. Согледување 
1.10. Научниковиот свет и научникот 
1.11. Електронски изданија 
1.12. Отворен пристап до научната информација 
1.13. Складирање на научните информации 

 
Практична настава: Расчленување структурата и содржината на научен 
труд; поставување и тестирање хипотеза; пребарување литературни 
податоци; плагијаризам (етика во научната работа); библиометрија 
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(мерење научен придонес); авторите и нивните права. 
 
2. ВЕЖБИ 

2.1. Поставување и тестирање хипотеза 
2.2. Пребарување литературни податоци 
2.3. Плагијаризам (етика во научната работа) 
2.4. Библиометрија (мерење научен придонес) 
2.5. Авторите и нивните права 

 
       3.    СЕМИНАРСКА РАБОТА 

Писмен дел: Се приготвува и се поднесува во печатен и електронски 
облик семинарски труд од било која област на медицината со обем од 
околу 10 страници со сите елементи на истражувачки труд (извадок, 
вовед, материјал и методи, резултати, дискусија, литература). Како 
семинарска работа може да се достави и целосно објавен труд во 
списание. 
Усен дел: Се приготвува 10 мин предавање во Пауер Поинт и се 
изнесува јавно пред членовите на Катедрата и пред студентите од 
својата генерација. 

 

Методи на 
учење 

Предавања во голема група, вежби во мали групи од 10 студенти, семинарска 
работа или објавен труд во меѓународно списание. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

На студентите им се препорачува активно учество во текот на теоретската 
настава, особено во практичната настава за полесно совладување на 
најбитните елементи од научната работа.  

Проверка на 
знаењата 

Континуирано испитување во облик на повеќеизборни тест прашања. 
Континуираното оценување се изведува со два теста од теоретската настава. 
Семинарската работа се изработува во текот на наставата.  

 

 
 

Активност Број Поени Минимум 
поени 

Вкупно 
поени 
(макс) 

Присуство на предавања  20 0.25 4.5 5.0 
Посета и активности на вежби 10 0.25 2.0 2.5 
Континуирана проверка на 
знаењата (2 х 25 прашања=50 
х 1.0=50 поени) 

2 25.0 26.0 50.0 

Завршен писмен испит (1 х 30 
прашања х 1.0=30 поени)  1 30.0 20.0 30.0 

Практичен испит 1 15.0 7.5 10.0 
Семинарска работа 1 2.5 - 2.5 
ВКУПНО   60 100 

Оценувањето се врши на следниов начин:Оценка 
5 (F) 6 (E) 7 (D) 8 (C) 9 (B) 10 (A) 

До 59 60 до 68 69 до 76 77 до 84 85 до 92 93 до 
100 

Основни 
учебни 
помагала 

Марушиќ М, Петровечки М, Петрак Ј, Марушиќ А. Увод у знанствени рад у 
медицини. Медицинска наклада: Загреб, 1996. 

Спироски МЖ. Научниот труд  - Да се напише и да се објави. Институт за 
имунобиологија и хумана генетика: Скопје, 2002. 
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Табела 2 
Медицински факултет: докторски студии 
Предмет ПИШУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА НАУЧЕН ТРУД 4 КТЕУ 
Код ОМП 
Автор на 
програмата Катедра за имунологија: Проф. д-р Мирко Спироски  

Изведува Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Скопје  
Одговорен 
наставник Проф. д-р Мирко Спироски 

Адреса за 
комуникација  

Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет, 1109 Скопје, ПП 60, Република Македонија.  

Тел.: +389-2-3110556; Факс: +389-2-3110558; e-mail: mspiroski@yahoo.com 

URL: http://www.immunology.edu.mk  
Клучни 
зборови 

Медицински факултет, докторски студии - медицина, пишување и презентирање 
на научен труд, обврзен предмет  

Учебни цели 

По завршување на овој предмет студентот ќе може: 

1. Да приготви научен труд; 
2. Електронски да поднесе труд во списание; 
3. Да определи научен придонес на еден труд, автор или установа; 
4. Да изнесе научен труд. 

Организација 
Теоретска настава:   28 часа  
Практична настава:  30 часа 
Проверка на знаења:  2 часа 
ВКУПНО:                   60 часа 

Кратка 
содржина 
(извадок) 

1. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА 
1.14. Што е научен труд 
1.15. Трудови во списанија 
1.16. Тези 
1.17. Книги 
1.18. Трудови на научни собири 
1.19. Научни извештаи 
1.20. Електронски изданија 
1.21. Транслитерација на македонската кирилица 

2. ВЕЖБИ 
2.6. Расчленување структурата и содржината на научен труд 
2.7. Пишување структурирани извадоци 
2.8. Приготвување табели, слики.  
2.9. Равенки и формули. Приготвување индекси 
2.10. Поправање отисоци. Кратенки и симболи 
2.11. Лекторирање напишан труд 
2.12. Поднесување труд во електронско списание 
2.13. Оценување цитираност на еден труд и/или автор 
2.14. Изнесување труд на научен собир 
2.15. Јавна одбрана на теза 

3. СЕМИНАРСКА РАБОТА 
Писмен дел: Се приготвува и се поднесува во печатен и електронски 
облик семинарски труд од било која област на медицината со обем од 
околу 10 страници со сите елементи на истражувачки труд (извадок, 
вовед, материјал и методи, резултати, дискусија, литература). Како 
семинарска работа може да се достави и целосно објавен труд во 
списание. 
Усен дел: Се приготвува 10 мин предавање во Пауер Поинт и се 
изнесува јавно пред членовите на Катедрата и пред студентите од својата 
генерација. 
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Методи на 
учење 

Предавања во голема група, вежби во мали групи од 10 студенти, семинарска 
работа или објавен труд во меѓународно списание. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

На студентите им се препорачува активно учество во текот на теоретската 
настава, особено во практичната настава за полесно совладување на најбитните 
елементи од научната работа.  

Проверка на 
знаењата 

Континуирано испитување во облик на повеќеизборни тест прашања. 
Континуираното оценување се изведува со два теста од теоретската настава. 
Семинарската работа се изработува во текот на наставата.  
 

Активност Број Поени Минимум 
поени 

Вкупно 
поени 
(макс) 

Присуство на предавања  20 0.25 4.5 5.0 
Посета и активности на вежби 10 0.25 2.0 2.5 
Континуирана проверка на 
знаењата (2 х 25 прашања=50 х 
1.0=50 поени) 

2 25.0 26.0 50.0 

Завршен писмен испит (1 х 30 
прашања х 1.0=30 поени)  1 30.0 20.0 30.0 

Практичен испит 1 15.0 7.5 10.0 
Семинарска работа 1 2.5 - 2.5 
ВКУПНО   60 100 

Оценувањето се врши на следниов начин:Оценка 
5 (F) 6 (E) 7 (D) 8 (C) 9 (B) 10 (A) 

До 59 60 до 68 69 до 76 77 до 84 85 до 92 93 до 
100 

Основни 
учебни 
помагала 

Марушиќ М, Петровечки М, Петрак Ј, Марушиќ А. Увод у знанствени рад у 
медицини. Медицинска наклада: Загреб, 1996. 

Спироски МЖ. Научниот труд  - Да се напише и да се објави. Институт за 
имунобиологија и хумана генетика: Скопје, 2002. 

 
 
Табела 3 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

предмет МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА СО СТАТИСТИКА 
Кредити 4 
Вид на предмет Задолжителен 
Предуслови Нема  

Изведува 
Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 

Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Драган Даниловски 

Адреса: 

Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет,Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 

тел. 3114 825; 3147 020 
e.mail: danilovski_d@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет - докторски студии – насока базична и клиничка 
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медицина, јавно здравство –задолжителен  предмет 

Учебни цели 

По завршувањето на ова поглавје, студентот треба да бидат способен: 
1. Да ги објасни основните термини и концепти на биостатистиката; 
2.Да ја интерпретира базата на податоци во здравството од бистатистички 
аспект. 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредити 
Индивидуална работа:     10ч   1 кредит 

Кратка содржина 
(извадок) 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 
 Вовед 
 Основни премиси 
 Курикулум 

А. Основни знаења и вештини 
 Типови на компјутери 

 Меинфреим 
 Суперкомпјутер 
 Миникомпјутер 
 Микрокомпјутер 
 Персонален компјутер 
 Лаптоп и ноутбук компјутер 
 Хардвер 

 Влезни и излезни склопки 
 Централна единица 
 Монитор/видео дисплеј 
 Тастатура 
 Диск драјв 
 Меморија 
 Секундарно складирање 
 Модем 

  . Стартување на компјутерот 
Б. Комуникација 

 Мрежа 
 Интернет  
 Е- маил 

 
В. Едукација 

 LUMEN 
 Веб извори 
 Специфичен софтвер 

Г. Презентација 
 Word  
 Конструирање на слајдови (Power Point) 
 Конструирање на бази на податоци  
 Web страни 

 Д. Пребарување на литература 
 Medline 
 EBM (Медицина базирана на докази) 
 други бази 

Ѓ. Грижа за пациентот 
 EMR 
 HIS 
 PDR 
 PDA 

 Е. Научно-истражувачка работа 
 Statistics 
 Spreadsheet 
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 Database 
 
МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА 
1. Поим и развој на статистиката 
2. ДЕСКРИПТИВНА АНАЛИЗА 
2.1. План на статистичкото истражување 
2.2. Методи за собирање податоци     
2.2.1.Метод на статистички попис     
2.2.1.1. Процена на бројот и структурата на населението во период меѓу 
два пописа  
2.2.1.2. Аритметички метод за процена на населението меѓу два пописа
    
2.2.2. Метод на регистрација и изготвување извештаи  
2.2.2.1. Регистри       
2.2.3. Анкета        
 
2.3.  Групирање и прикажување  на податоците   
2.3.1. Основна емпириска серија     
2.3.2. Серии на структурата      
2.3.3. Серии на проста дистрибуција на  фреквенциите (негрупирани 
статистички серии)      
2.3.4. Серии на дистрибуција на фреквенциите со групни интервали                                                                                                                     
        (групирани статистички серии)  
    
2.3.5. Временски  и просторни серии    
2.4.  Употреба на релативни броеви     
2.4.1.Индекси на структурата     
2.4.2. Коефициенти на интензитетот    
2.4.3. Индекси на динамиката     
2.5. Графичко прикажување      
2.6. Анализа на структурата на статистичката маса  според нумеричките 
белези              
2.6.1. Аритметичка средина        
2.6.1.1. Аритметичка средина за негрупирани податоци   
2.6.1.2. Аритметичка средина за групирани податоци   
2.6.2. Медијана       
2.6.2.1. Медијана за негрупирани податоци   
2.6.2.2. Медијана за групирани податоци   
2.6.3. Модус        
2.6.3.1. Модус кај негрупирани податоци   
2.6.3.2. Модус кај групирани податоци    
2.6.4. Мерки на дисперзија      
2.6.4.1. Средно или просечно отстапување   
2.6.4.1.1. Средно или просечно отстапување за негрупирани податоци 
   
2.6.4.1.2. Средно или просечно отстапување за групирани податоци 
2.6.5. Варијанса        
2.6.5.1. Варијанса за негрупирани податоци   
2.6.5.2. Варијанса за групирани податоци   
2.6.6. Стандардна девијација      
2.6.6.1. Стандардна девијација за  негрупирани податоци  
2.6.6.2. Стандардна девијација за групирани податоци   
2.6.6.3. Користење на стандардната девијација  
2.6.7. Коефициент на варијација      
2.7. Метод на примерок       
2.7.1. Општи поими       
3.   РАСПРЕДЕЛБА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ И ВЕРОЈАТНОСТА  
3.1. Процена на параметри од примерокот    
3.2. Стандардна грешка на просек      
3.3. Стандардна грешка на пропорција     
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4.   ХИПОТЕЗИ        
4.1. т - тест         
4.1.1. Тестирање на разликата меѓу аритметичките средини на примерокот 
и основната маса      
4.1.2. т - тест на разликата меѓу аритметичките средини на големи 
независни  примероци    
4.1.3. т - тест на разликата меѓу аритметичките средини на два големи 
зависни примероци    
4.1.4. т - тест на разликата меѓу аритметичките средини  на мали независни 
примероци     
           4.1.5. т -тест на разликата меѓу аритметичките средини кај два 
мали зависни примероци     
4.1.6. т -тест за разликите меѓу пропорциите    
4.1.7. т -вредност за разликата меѓу пропорцијата на примерок и 
пропорцијата на популација   
4.1.8. т - вредност за разликата меѓу пропорциите кај два големи независни 
примерока      
4.1.9. т - тест на разликата меѓу пропорциите кај зависни примероци 
4.1.10. т - тест на разликата меѓу пропорциите кај мали независни 
примероци     
5. АНАЛИЗА НА ВАРИЈАНСА      
5.1. Одредување варијација внатре во групите 
поделени според возраста        
5.2. Одредување вкупна варијација     
5.3.  Варијација помеѓу групите поделени според возраста  
5.4. Одредување на вредноста на варијансата    
6. PEARSON-ОВ  ИЛИ Х2 (ХИ-КВАДРАТ) ТЕСТ    
6.1. Х2 -тест за  еден примерок      
6.2. Два или повеќе независни примероци    
6.3. Два или повеќе зависни примероци     
6.4.  Х2 - тест на хомогеност       
6.5. Адитивно дејство на х2 -тестот      
7. РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА И  ЛИНЕАРНА КОРЕЛАЦИЈА  
7.1. Мерки на корелацијата       
7.1.1. Точкест (корелационен) дијаграм     
7.1.2. Линија на регресија       
7.1.2.1.Стандардна грешка на регресијата    
7.1.3. Коефициент на корелација      
7.1.4. Пресметување на коефициентот на корелација со помош на 
коваријанса      
7.2. Корелација на групирани податоци     
7.3. Повеќекратна корелација      
7.3.1. Равенка на регресијата      
7.4. Парцијална корелација       
7.5. Процена на корелацијата      
8. МЕРКИ НА КОРЕЛАЦИЈА БАЗИРАНИ НА РАНГИРАНИ ПОДАТОЦИ
      
8.1.Spearman-ов коефициент на ранг-корелација    
9. НЕПАРАМЕТАРСКИ ТЕСТОВИ      
9.1.Медијана-тест        
9.2. Тест на сума на рангови      
9.3. Тест на хомогена низа (Run тест, Wald-Wolfowitz-ов тест)  
9.4. Колмогоров-Смирнов тест на согласност    
9.4.1. Примена на К-С тестот кај еден примерок   
9.4.2. Примена на К-С тестот кај два примерока   
9.5. Kruskal-Walis-ов тест       
10. НЕПАРАМЕТРИСКИ ТЕСТОВИ-ЗАВИСНИ  ПРИМЕРОЦИ  
10.1. Тест на предзнак или Сигн- тест     
10.2. WILCOXON-ов тест на еквивалентни парови   
10.3. Фридманова насочна анализа на варијанса со рангови  
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11. ИСПИТУВАЊЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЈАВИТЕ        
11.1. Секуларни варијации / тренд      
11.1.1.Одредување на трендот      
11.2. Сезонски варијации       
11.2.1. Сезонски индекс       
12. АНАЛИЗА НА ВРЕМЕТО НА ПРЕЖИВУВАЊЕ  
12.1. Вовед и општи информации      
12.1.1. Цензорирани опсервации     
12.2. Аналитички техники и методи  за преживување   
12.2.1 Животна табела или таблица на преживување  
12.2.2. Kaplan-Meier-ова метод - Испитување    
12.2.3. Ризик во преживувачката анализа    
12.3. Компарирање на две преживувачки криви    
12.3.1. Geham или generaliziran Wilcoxon – test   
12.3.2. Logrank – test        
12.3.3. Регресионен модел - Proportional hazard models (Cox-model, Коксов 
соодносен модел)   

Методи на учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
 
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови 
со презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од 
теоретската, практичната и индивидуалната работа предвидени со 
изборниот предмет. 
 
Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
   
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
 
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е преку 
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Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово 
полагање после остварувањето на потребните бодови од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа. 
 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
 

Бодови Оценка 
  до 59   5 (F) 
60 - 68   6 (E) 
69 - 76   7 (D) 
77 - 84   8 (C)  
85 - 92   9 (B) 
93 - 100 10 (A) 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на 
кредитипредвиден со предметната програма. 
 

 
Учебни помагала 

Литература:  
 Драган Даниловски, Никола Оровчанец, Кристин Василевска, 

Билјана Таушанова, Весна Велиќ Стефановска, Розалинда 
Исјановска, Бети Зафирова Ивановска, Милка Здравковска, Ирина 
Павловска.  БИОСТАТИСТИКА, Скопје, 2007.  

 Christos P. Carvounis.  Handbook of biostatistics: a review and text. 
Parthenon Publishing, 2000 

http://books.google.com/books?id=obrOWQO_zjoC&dq=Handbook+of+biostatist
ics&printsec=frontcover&source=bl&ots=zPftd3obKB&sig=8fFTntBkLbAM5VKXF
gRXgtVXWw8&hl=en&ei=T5oyS775FoKl4Qbn9MmqCA&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=3&ved=0CBUQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false 

 Stanton A. Glantz. Primer of biostatistics. The McGraw-Hill, 2005 
 J. H. van Bemmel (Editor), M. A. (Eds.) Musen, Mark A. Musen, J. C. 

Helder. Handbook of Medical Informatics. Springer-Verlag New York, 
LLC. 1997. 
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СПЕЦИЈАЛНИ МЕТОДОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: базична медицина 
 

1. Лабораториска пракса и работа со лабораториски животни 
Учествуваат три катедри (вкупно кредити 7): 
 

 Катедра за физиологија 
 Катедра за патофизиологија 
 Катедра за биохемија 

 
Предмет Лабораториска пракса и работа со лабораториски животни 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код СМП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 
Кредити 3 
Вид на предмет Задолжителен, СМП 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по физиологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Весела Малеска Ивановска,  

Адреса: 

1.Инситут за физиологија со антропологија, Медицински факултет-
Скопје 
50 Дивизија - 6   
тел: +3892 3111774 
e-mail: veselaivan@yahoo.com 
  

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, задолжителен предмет, 
специјални методолошки предмети-базична медицина, лабораториски 
животни, биомедицински истражување , лабораториска пракса 

Учебни цели 

За потребите на научните истражувања во повеќето биомедицински  
дисциплини, се повеќе се применуваат различни биолошки модели 
/тестови  кои користат клетки и ткива - in vitro модели, односно  in vivo 
модели - ако во истражувањето се користат опитни /експериментални 
животни. Овој предмет овозможува запознавање на студентот со 
различни in vitro и in vivo модели, со нивните предности и недостатоци 
како и начини за креирање на нови модели за потребите на 
истражувањата.Студентите ќе се запознаат со  работата со различни 
лабораториски животни со посебен осврт  кога, кои и колку животни 
оптимално треба да се користат за добивање веродостојни резултати. 
Ќе се запознаат со технологијата и условите на нивно одгледување, ќе 
стекнат знаења потребни за изведување на лабораториската 
експериментална работа како и обука за работа со неопходната 
апаратура  и мерните инструменти во текот на истражувањата.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Вовед во науката за лабораториски животни, детерминирање и 

стандардизација  на условите на нивно одгледување; 
 Запознавање на студентите со некои  in vitro и in vivo модели и 

нивно користење во зависност од видот и целта на 
истражувањето; 

 Карактеристики на најчесто користените животински видови во 
биомедицинските научни истражувања; 

  Запознавање на студентите со различни (внатрешни и 
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надворешни) чинители кои можат да влијаат врз статусот на 
животното (пред или во тек на експериментот) а со оглед на тоа 
и на добиените експериментални резултати; 

  Примена на средства за ублажување на болка и набљудување 
на здравствениот статус на животното пред и во тек на 
експериментот; 

 Физиолошки оштетени модели на лабораториски животни и 
нивна употреба во биомедицинските истражувања 

 Генетски стандардизирани лабораториски животни и нивна 
употреба во биомедицинските истражувања; 

 Што е animal experiment и кој може да го изведува.Што е GLP во 
опитот. 

 Биомедицинска етика во употребата на лабораториските 
животни при спроведување на експериментите. Етичка и 
биоетичка оправданост на експериментот со лабораториски 
животни. Домашна, европска и светска легислатива за чување и 
користење на експериментални животни. 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд: поставување на експериментални протоколи и 

изведување на експеримент со лабораториски животни 
 Консултации 
 Презентација на резултатите од експериментот на работилница 

Практична настава 
 Обележување на експерименталните животни; мерење на 

животните и на екстирпираните органи; 
 Интраперитонеални, супкутани, интравенски, интрагастрични 

апликации; 
 Спроведување на анестезија, анелгезија и жртвување на 

експерименталните животни; 
 Вадење на крв, колекција на урина, мерење на крвен притисок и 

други витални параметри; земање на вагинални секрети; 
 Хомогенизација на ткива и одредување на биохемиски 

параметри во хомогенатите или во земените примероци на крв 
и урина; 

 Изведување на експерименти за однесување на животните 
поставени во различни услови и добивање на испровоцирани 
модели за одредени патолошки состојби 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 40 часа 
Практична настава: 30 часа  

Простор на 
изведување на 
наставата 

Лабораторија за експериментални животни на Институтот за 
физиологија со антропологија, Шталата на институтот и останати 
лаборатори за мерење на биохемиските параметри 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење и обработка на научна литература, 
самостојно поставување на експериментален протокол, самостојна 
изработка на семинарски труд и негова усна презентација на научна 
работилница. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за одгледувањето, 
стандардизирањето на условите за живот и работа со 
експерименталните животни; поставување на протоколи на 
експерименти со експериментални животни и обука за работа со 
апаратурите за мерење и работа со експерименталните животни. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе се стекне со познавања и вештини за 
избор на опитните модели и избор на опитни животни во склад со типот 
на истражувањето, како и за одгледувањето и чувањето на 
лабораториските животни.Врз основа на тие сознанија ќе може да ги 
одбира најдобрите и најприкладните опитни модели и 
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животни.Студентот ќе биде оспособен да ги примени стекнатите 
знаења од работата со експерименталните животни  што ќе му 
овозможи изработка на научен труд од било која област на 
биомедицината, особено базичната во која испитуваните групи ќе бидат 
експериментални животни. 
Студентот по положувањето на овој предмет ќе биде компетентен да 
подучува други за оваа проблематика. 

 
Литература 

 
 NIH; Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Bethesda 1996. 
 H.L.Foster, J.D.Small, J.G.Fox: The mouse in biomedical research, 

Academic Press,London 1981. 
 Svendsen  P., Hau J: Handbook of Laboratory animal science ,Vol. I & II, 

CRC Press inc, Boca Raton , Ann   
 L.R. Arrington: Introductory laboratory animal science, The Interstate, 

Danville, Illinois, 1972.   
 Radacic М, Basic I, D.Eljuga: Pokusni modeli u biomedicini, Medicinska 

naklada, Zagreb 2000. 
 Paddleford RR: Manual of small animal anesthesia, W.B. Saunders 

Company,1998 
 Huston J.P: Manual of microsurgery on the laboratory rat. 
 Tuffery A.A:Laboratory Animals. An Introduction for experimenters, John 

Wiley & Sons Ltd, 1995 
 L.Šuman: Bioetika i laboratorijske životinje.  I.Šegota, Bioetička sveska, 

Katedra za društvene znanosti, Medicinski fakultet Rijeka, Svezak 46: 1-
29; 2003. 

 
 
 

Предмет СМП: Лабораториска пракса и работа со лабораториски животни 
IN VITRO РАДИОИМУНОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА 

Студиска програма Докторски студии 
Код  
Студиска година Прва 
Семестар Втор 
Вкупно часови 10 часа 
Кредити 1 
Вид на предмет Задолжителен  
Предуслови Нема 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен 
наставник Проф. д-р  Даниела Поп Ѓорчева 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: popgjorchev@yahoo.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, задолжителен предмет,  in 
vitro дијагностички методи, радиоимунолошки анализи, 
имунорадиометриски анализи 

Учебни цели 
Запознавање со техниките и апликативната вредност на in vitro 
радиоизотопните методи -  радиометриските  и 
имунорадиометриските анализи.     

 
 
 
Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Основни принципи на in vitro радиоизотопските техники  
2. Принцип, елементи, техника на сепарација, постапка за изведба, 
контрола на квалитет на компетитивните in vitro радиоизотопски 
методи - радиоимунолошки анализи (РИА) 
3. Принцип, елементи, техника на сепарација, постапка за изведба, 
контрола на квалитет на некомпетитивните in vitro радиоизотопски 
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методи - имунорадиометриски анализи (ИРМА) 
4. Научна и апликативна вредност и примена на РИА и ИРМА 
методите 
Практична настава: 
Самостојна изработка на серии на контролни серуми и серии на 
серуми од пациенти со двата вида дијагностички техники  

Организација Теоретска настава: 2 часа 
Практична настава: 8 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава - интерактивен метод  
Практична настава - демонстрација, самостојна работа во 
лабораторија  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на принципите, елементите и постапката за 
изведба на компетитивните и некомпетитивните радиоизотопски in 
vitro дијагностички техники и нивната научна и апликативна вредност  
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа област  

Оценување 

 
Во рамките на основниот предмет 
Предлог: 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теореска настава 10 20 
Практична настава 50 80 
Вкупно 60 100 
 

 

Учебни помагала 
 Миладинова Д.  и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 

пракса, Борографика, Скопје, 2008 
 Борота Р., Стефановиќ Љ. и сар.: Нуклеарна медицина,  

Медицински факултет-Нови Сад, Нови Сад, 1992 
 
 
Предмет Лабораториска пракса и работа со лабораториски животни 
Студиска програма Докторски студии 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 
Кредити 3 
Вид на предмет Задолжителен, СМП-базична медицина 

Изведува Катедра по биохемија 
 

Одговорен 
наставник Проф . д-р Даница Лабудовиќ 

Адреса: 
Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински 
факултет-Скопје, 50 Дивизија 6, тел: 2 3217303  

Клучни зборови 

Медицински факултет, докторски студии, задолжителен предмет, 
специјални методолошки предмети-базична медицина, 
лабораториска пракса, лабораториски животни 
 

Цели на предметот 

Овој предмет овозможува запознавање на докторантот со: базичните 
принципи за безбедност при лабораториското работење; опасноста 
од чување на хемикалии и изотопи; опасноста од чување на 
микроорганизми; ризиците на кои е изложен при работа во 
лабораторија; познавање и евидентирање на хемикалиите; ракување 
со хуман биолошки материјал вклучувајќи крв и крвни продукти; 
запознавање со регулативите кои се однесуваат на работа со 
клеточни култури и микроорганизми; основите на безбедно ракување 
со изотопи; транспорт на лабораторискиот материјал во согласност со 
регулативите; ракување со лабораторискиот отпад. 
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Студентите ќе се запознаат со основните принципи на добрата 
лабораториска пракса, валидација на методите кои се применуваат 
во медицинските лаборатории и методологијата на определеување 
на референтните интервали на одредени параметри. Докторантите ќе 
се запознаат и со: работата со различни експериментални животни; 
хумана употреба на лабораториските животни; законските потреби за 
добивање на етичка дозвола за работа со лабораториски животни; 
условите за чување и размножување на лабораториските животни; 
лабораториското опкружување во релација со квалитетот на животот 
на лабораториските животни и хигиенските потреби; ефективно и 
сигурно ракување со wild типови, како и генетски мутирани животни, 
влијание на исхраната на лабораториските животни на добиените 
резултати. Студентите ќе се запознаат и со: заболувањата на 
лабораториските животни и ризиците по здравјето; кои микроби и 
паразити најчесто ги напаѓаат лабораториските животни и како тие 
можат да влијаат врз резултатите и како најчестите ризици по 
здравјето можат да бидат превенирани и минимизирани. 

Кратка содржина 

Теоретска настава 
 Теориските и практичните аспекти на      лабораториската 

безбедност. 
 Запознавање на студентите со терминот добра лабораториска 

пракса; 
 Валидација на методите за определување на концентрацијата 

на одредени аналити во медицинските лаборатории што 
подразбира испитување на точноста, прецизноста, лимитот на 
детекција, лимитот на квантификација, линеарноста и опсегот;  

 Запознавање со методологијата за определување на 
референтните интервали на испитуваните аналити во 
медицинските лаборатории и определување на доверливоста 
на границите на референтните интервали; 

 Запознавање на студентите со содржината на курсот за 
работа со лабораториските животни во согласност со 
препораките на Federation of European Laboratory Animal 
Science Associations (FELASA);  

 Домашна, европска и светска легислатива за чување и 
користење на експериментални животни; 

 Вовед во науката за лабораториски животни, дизајнирање на 
експерименти со животни; 

  генетика на лабораториски животни, однесување, стрес и 
хомеостаза, алергиски и други здравствени ризици, 
гнотобиологија, исхрана; 

 благосостојба, околина и експериментални постапки, 
алтернативи на употреба на лабораториски животни,   

             добра лабораториска пракса, микробиолошки 
            заболувања, превенција од инфекции, анестезија,      
             хирургија, еутаназија, етика и заштита.  
 

 

Индивидуална работа: 
 

 евалуација на научна литература, анализа на еден научен 
труд; 

 семинарски труд: валидација на една метода за одредување 
на концентрацијата на одреден аналит во некоја телесна 
течност; 

 семинарски труд: дизајнирање на експериментален протокол 
и изведување на експеримент со лабораториски животни; 

 консултации; 
 презентирање на резултатите од експериментот 
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Практична настава: 
 совладување на  техниките за ракување и контролирање на 

експерименталните животни;  
 ракување со експериментални животни на соодветен начин 

земајќи ги во предвид разликите помеѓу соевите;  
 примена на соодветни методи во експерименталниот третман, 

како што се на пр. администрирање на аналгезија и 
анестезија, i.v. администрирање, орално администрирање со 
гаважа, одредени хируршки интервенции, како и 
постоперативна нега и еутаназија; 

 вадење на крв, колекција на урина; 
 хомогенизација на ткива и определување на концентрацијата 

на одредени биохемиски параметри во хомогенатите или во 
примероци на крв и урина 

 систематско истражување и  проценување на 
експерименталните методи;  

 примена на статистички методи и соодветни методи кои 
користат минимално количество на материјал за да се намали 
употребата на голем број животни;  

 правење на  компилација со добра лабораториска пракса таму 
каде што е потребно. 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
 Индивидуална работа: 40 часа 
 Практична настава: 30 часа 

Место на 
изведување на 
наставата: 

Лабораториите при Институтот за медицинска и експериментална 
биохемија 

Методи на учење 
Содржината на предметот ќе се остварува преку демонстрации и 
предавања во мали групи. 

Предвидени 
резултати од 
изучување на 
предметот 

Стекнување на знаење: за лабораториската безбедност, добрата 
лабораториска пракса, дизајнирање на експериментален протокол и 
работа со лабораториски животни,  анализа на научен труд, 
самостојна изработка на семинарски труд и негова усна презентација 
на научна трибина. 
 
Клучни вештини: кандидатите ќе ги совладаат техниките за 
ракување и контролирање на експерименталните животни; 
инјектирање, приготвување на примероци, анестезија (стаорци и 
мишки). 
 

Оценување 

      
Вид на активности часови 

Теоретска настава 30 
Практична настава 30 
Индивидуална работа 20 
Семинарски труд 20 
Вкупно 100 

 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и усмена 
одбрана на семинарскиот труд. 
 

Литература 

1. Laboratory Work with Chemicals. Provision (AFS 1997:10) 
2. Chemical Hazards in the Working Environment. Provision (AFS 
2000:04)   
3. Chemicals control in the Workplace-limiting chemical hazards at work. 
Provision (AFS 1986:23)   
4. http://www.av.se/dokument/inenglish/books/h228eng.pdf  
5. Contained Use of Genetically Modified Micro-organisms. Provision (AFS 
2000:05) 
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6. Microbiological Work  Environment Risks - Infection, Toxigenic Effect, 
Hypersensitivity. Provision (AFS 2005:01)  
7. Sarzotti-Kelsoe M, Cox J, Cleland N, Denny T, Hural J. Evaluation and 
recommendations on good clinical laboratory practice guidelines for Phase 
I-III Clinical Trials. PLoS Medicine 2009; 6(5): e1000067. 
8.  The Laboratory Mouse (Handbook of experimental animals). Academic 
Press. ISBN 0123364256 Waynforth, H.B., Flecknell, P.A. (1992).  

9.  Guide for the care and use of laboratory animals. National    Academy 
Press Washington, D.C. 1996. 
10. Zutphen LFM, Baumans V, Beynen AC. Principles of laboratory animal 
science - a contribution to the humane use and care of animals and to the 
quality of experimental results. Elsevier Ltd. P.O. Box 211, 1000 AE, 
Amsterdam, The Netherlands (2001). 
11. The Laboratory Rat (Handbook of experimental animals).   Academic 
Press. ISBN 012426400X Hedrich, H. (2004). 
 

 
 
2. Методи и карактеристики на базичната медицина 
Учествуваат три катедри (вкупно кредити 7): 
 

 Катедра за патофизиологија 
 Катедра за биохемија  
 Катедра за патологија 

 

Предмет 
СМП: Методи  и карактеристики на базичните медицински 
истражувања 
ПРИНЦИПИ НА МЕТОДИТЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН  IMAGING 

Студиска програма Докторски студии 
Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втор 
Вкупно часови 10 часа 
Кредити 1 
Вид на предмет Задолжителен  
Предуслови Нема 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф.д-р  Даниела Поп Ѓорчева 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: popgjorchev@yahoo.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, задолжителен предмет,  
функционален imaging, радиотрасерски методи, 
радиофармацевтици, биодистрибуција, визуализација 

Учебни цели 
Запознавање со принципите на радиотрасерските методи, со 
карактеристиките и биодистрибуцијата на радиофармацевтиците, со 
принципите на визуализација 

 
 
 
Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Радиотрасерски методи - поим, општи карактеристики 
2. Радиофармацевтици - поим, подготовка, карактеристики, начин на 
апликација 
3. Биодистрибуција на радиофармацевтиците 
4. Принципи на визуализација- детекторски уреди, компјутерска 
аквизиција и обработка, излезна информација   
Практична настава: 
Демонстрација на биодистрибуциони механизими при 
радиотрасерските методи 
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Организација Теоретска настава:  4 часа 
Практична настава: 6 часа 

Методи на учење Теоретска настава- интерактивен метод  
Практична настава- демонстрација  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на принципите на радиотрасерските методи, 
на основните видови на радиофармацевтици и механизмите на 
нивната биодистрибуција, на принципите на визуализација при 
радиотрасерските методи  
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа област  

 
 
Оценување 

Во рамките на основниот предмет 
Предлог: 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 20 40 
Практична настава 40 60 
Вкупно 60 100 

 

Учебни помагала 

 Миладинова Д. и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 
пракса. Борографика, Скопје, 2008 

 Борота Р. Стефановиќ Љ. и сар.: Нуклеарна медицина.  
Медицински факултет, Нови Сад, 1992 

 Ziessman et all: Nuclear Medicine. The Requisites. Mosby, 
St.Lois MO, 2005 

 Магистерски и докторски тези на наставниците, 
соработниците и асистентите на Институтот од оваа област 

 
 

Предмет 
СМП: Методи  и карактеристики на базичните медицински 
истражувања 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МЕТОД ВО ПАТОФИЗИОЛОГИЈАТА 

Студиска 
програма Докторски студии 

Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втор 
Вкупно часови 10 часа 
Кредити 1 
Вид на предмет Задолжителен  
Предуслови Нема 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина 

Одговорен 
наставник Проф. д-р  Сузана Лопарска 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: loparskasuzana@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, задолжителен предмет,  
експериментален метод, патофизиологија 

Учебни цели Запознавање со видовите на експериментални модели 
во патофизиологијата и со нивните  карактеристики  

 
 
 
Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
1. Објект на експериментален модел во патофизиологијата 
2. Акутен експериментален модел- методи, етапи, значење 
3. Хроничен експериментален модел- методи, етапи, значење 
Семинарска работа (1): 
Изучување на примери на хроничен експеримент 
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Практична настава: 
Демонстрација на примери на акутен експеримент 

Организација 
Теоретска настава: 2 часа 
Семинарска работа: 6 часа 
Практична настава: 2 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава- интерактивен метод 
Семинарски труд- самостојна изработка 
Практична настава- демонстрација  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на видовите, можностите и апликативната 
вредност на експерименталните модели  
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа 
и во изработка на научен труд од оваа област 

 
 
 
 
 
Оценување 

 
Во рамките на основниот предмет 
Предлог: 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 10 20 
Семинарска работа 40 60 
Практична настава 10 20 
Вкупно 60 100 
 

 

Учебни помагала 

 Таџер и сор.: Општа патолошка физиологија. Медицинска 
књига, Београд-Загреб, 1994 

 Waynforth H.B.: Experimental and surgical technique in the rat. 
Academic Press, London, 1980 

 Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 
Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  

 
 
Предмет Методи и карактеристики на  базичната медицина 
Студиска програма Докторски студии 
Студиска година Прва (I) 
Семестар Втор (II) 
Вкупно часови 100 
Кредити 3 

Вид на предмет Задолжителен, специјален методолошки предмет, базична 
медицина 

Изведува Катедра за биохемија,   

Одговорен 
наставник 

Проф др Соња Алабаковска проф др Даница Лабудовиќ, 
проф др Петраки Корнети 

Адреса: 
Институт за медицинска и експериментална биохемија, 
Медицински факултет, 50 Дивизија 6, 1000, Скопје тел: + 389 2 
3217 303; факс: + 389 2 3230 431 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, задолжителен предмет, 
специјални методолошки предмети-базична медицина, методи и 
карактеристики на  базичната медицина 

Учебни цели 

Овој предмет Катедрта по биохемија го замислува како 
интегрииран предмет во кој ќе бидат опфатени  предклинички и 
клинички начини на решавање на поедини проблеми , бидејки 
кога станува збор за  научната методологија , границите помеѓу 
овие две подрачја  се  с# помали. Студентот ќе се запознае со 
основите на научната работа во целина како и со постапките и 
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методите во поедините истражувачки подрачја.  Со овој 
предметет студентот ќе се стекне општо сознание  за биохемиска 
лабораторија, лабораториска опрема и прибор и за различни 
истражувачки методи,  како и со лицата кои се занимаваат со 
лабораториска дејност во разни области. Доколку тие постапки и 
методи им бидат потребни  студентите ќе можат тие лица да ги 
прашаат за совет. Целта на овој предмет ќе биде студентите да 
се ослободат од стравот пред нови методи и постапки и да увидат 
дека доколку им е потребно, тие лесно може да ги совладаат 
Студентот ќе се запознае со поедини аналитички методи  и 
нивната примена во  биомедицинските истражувања . Ќе научи да 
го припрема и анализира биолошкиот примерок со помош на  
биохемиски методи, да направи избор на соодветни  методи  кои 
ќе му бидат потребни за  неговата докторска дисертација , ќе 
научи да  пребарува , следи и да врши  критички преглед на 
литературата од областа на биохемијата 
 
Практична настава:  
Во практичниот дел од наставата ќе стекне знаење за изолација, 
сепарација и детекција на протеини, липидии, шеќери со 
соодветни сепаративни техники од областа на хроматографија и 
електрофореза, Њестерн имуно блот техника,  битни за примена 
во медицинската пракса. Квалитативно и квантитативно 
одредување на поединечни супстанци со различни техники ( 
фотометриски, турбидометриски, кинетички, имунолошки, 
флуорометриски) со нивна точност, осетливост, специфичност. 
Мерни единици за изразување на концентрации и активност. 
Демонстративно изучување на биохемиски практични вештини и 
лабораториски импровизации неопходни за 
изработка на докторски дисертации со користење на лабораторија 
Семинарски работи (обработка на случаи) од аспект на 
изработени лабораториски параметри значајни за клиничката 
пракса и диференцијална дијагноза 

Кратка содржина  

Теоретска настава: 
 Запознавање со преаналитика во биохемија (обука на 

пациент, земање на материал, транспорт и чување на 
материал)  

 Обука за влијание на ендогени и егзогени фактори во 
одрдување на референтните вредности за избраните 
биохемиски параметри кои  ќе му бидата од интерес на 
студентотза неговата дисертација. 

 Теориски запознавање со принципите на 
спектрофотометрија, луминометријата, сепаративните 
електрофоретски техники на целогел, полакриалмиден гел 
(денатурирачка и неденатурирачка градиентна 
електрофореза) , со принципите на трансфер на протеин на 
нитроцелулозни мембрани  визуализирање на протеините со 
примена на  соодветна боја или антиген-антитело-боја 
систем  

 Протеини, липиди, шекери во телесни течности и ткива битни 
за клиничката пракса со клиничко значење и толкување на 
резултати. 

 Работа во биохемиска лабораторија со користење на општи 
принципи за сепарација, детекција, квали и кванти 
одредување на поедини супстанци.  

 Принцип на работа и користење на лабораториски. апарати и 
прибор во научно истражувачки цели. 

 Хомогенизација на ткива, изолација на супстанци, 
пречистување, сепарација со различни хроматографски 
(гелфилтрација, јоноизменувачка), електрофоретски техники 
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(целогел, ПАГ, СДС-ПАГ, ИФЕ, агароза). 
 Одредување на молекуларна маса  и изолектрична точка на 

непознати макромолеули-протеиди.  
 Точност,  репродуцибилност, осетливост, специфичност на 

квантитативните одредувања. 
  

Практична настава:  
 Работа во биохемиска лабораторија. Користење на апарати и 

прибор. 
 Припрема на примероци. 
 Квалитативни испитувања во крв и урина. 
 Квантитативни одредувања 
 Препаративни, сепаративни техники на исолување, 

центрифугирање, ултрафилтрирање, гел филтрација, 
јоноизменувачка хроматографија. 

 Сепарација на плазма протеиди, липиди, супфракционирање 
на ЛДЛ и ХДЛ, протеини во ликвор и урина. 

 Аналитички техники за сепарација, идентификација и 
детекција на чисти препарати на биохемиски макромолекули  

 
Семинарска работа:  
 Проверка на знаењата преку семинарски труд  

Организација 
Теоретска настава: 20 часа 
Практична настава: 60 часа 
Семинарска настава: 10 часа 

Методи на учење Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа  

Проверка на 
знаењето 

Бодување на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава* 11 15 
Практична настава** 20  30 
Семинарска работа***   5 10 
Завршен испит 24 45 
Вкупно: 60 100 

 
* присуство на теоретска настава 

51%-60%  - 11 бод;  
61%-70%  - 121 бода;  
71%- 80% - 13 бода;  
81%-90% -  14 бода;  
91%-100% -15 бода 

** практична настава:  (15 групи вежби по 4 часа) 
          присуство: 1 бод 
          активност:  1 бод 
*** семинарска работа: 2 семинарски работи  
 
Завршен испит: писмен + практичен  
 
1. Писмен дел: тест од теоретската содржина - 12 - 22  бода 
 
2.  Практичен дел- квантитативно одредување на  
     еден биохемиски параметар во биолошки материјал - 12-23 
бода   
 
(За 10=21-23 бода, За 9=19-20 бода; За 8=16-18 бода; За 7=14-15 
бода; За 6=12-13 бода)  
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Учебни помагала 

 Медицинска биохемија;  Б. Штраус Медицинска Наклада, 
Загреб 1992 

 Медицинско биокемијска дијагностика у клиничкој пракси, 
Е.Топиќ, Приморац Д, Јанковиќ С.  Медицинска 
наклада,Загреб-2004, 

 Медицинска биохемија. Нада Мајкиќ-Сингх, Београд 2006. 
 Clinical Biochemistry,  A. Gaw et al. Churcill Livingstone 2008 

 
Предмет МОЛЕКУЛАРНА ПАТОЛОГИЈА 
Студиска програма Докторски студии 
Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втори 
Вкупно часови 40 
Кредити 1 
Вид на предмет Обврзен специјален методолошки 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 
Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
-Лабораторија за хистопатологија и клиничка цитологија, 
Универзитетска клиника  за  радиотерапија и онкологија, Клинички 
центар, Скопје 

Одговорен 
наставник Проф. д-р. Весна Јаневска 

Адреса: Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје 
Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, патологија, молекуларна 
Учебни цели  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: Структура и ултраструктура на еукариотска 
клетка. Клеточни рецептори, механизми на пренос на сигнали и 
нарушувања. Нуклеински киселини -структура, синтеза и генетски 
код. Митохондријална ДНК: од неуродегенеративни болести до 
малигни неоплазми. Протеини -структура и синтеза. Нарушувања 
на клеточниот циклус. Протоонкогени и онкогени. Механизми на 
дисрегулација на генска експресија. Молекуларни основи на 
канцерогенеза. Молекуларни аспекти на карцином на дојка, 
желудник и дебело црево. Молекуларна патологија во 
диференцијална дијагноза на тумори на тироидна жлезда и 
неуроендокрини тумори. Молекуларни профили на малигни 
хематолошки неоплазми.  Молекуларно- патолошки основи на 
дисплазија при хронични инфламаторни заболувања на ГИТ. 
Молекуларни основи на црнодробни неоплазми. Молекуларна 
патологија на туморска прогресија и метастазирање. Поим за 
вектори и нивна употреба во генска терапија.  
 
Практична настава: Подготовка на материјал и изработка на 
кариограм. ISH, FISH, PNA-ISH. Изолација на ДНК и РНК. Блотинг 
техники. Полимераза верижна реакција. ELISA. Проточна 
цитометрија. Алгоритми за диференцијална дијагноза на 
хематолошки малигни неоплазми- имунохистохемиски, 
имунофлуоресцентни и хибридизациони техники. 

Организација 

Теоретска настава: Основни принципи на молекуларна 
патологија и дијагностичка молекуларна патологија. 
-Организирана врз принцип на предавања и семинари 
Практична настава: Методи во дијагностичка молекуларна 
патологија. 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

56 

-Организирана преку практични вежби со изработка на поедини 
дијагностички методи и анализа на резултати. 
 

Методи на учење Теориска настава, практична настава, семинари и индивидуално 
учење  

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување Во текот на целиот курс 
Усмен испит 

 
Учебни помагала 

1. Herington CS, McGee OD: Diagnostic Molecular Pathology – 
a practical approach. Oxford University Press 1992. 
2. Becker Y, Darai G: Protocols for Diagnosis of Human and 
Animal Virus Diseases. Springer – Verlag, Heidelberg 1995. 
3. Ulrika V. Mikel et al.: Advanced Laboratory Methods in 
Histology and Pathology. Armed Forces Institute of Pathology, 
American Registry of Pathology, Washington, DC, 1994. 
4. Ross DW: Introduction to Molecular Medicine. Springer, 2002 
5. Anthony A. Killeen: Molecular Pathology Protocols. Humana 
Press, Jan 15, 2001. 
6. Srivastava S., Henson DE, Gazdar A: Molecular Pathology of 
Early Cancer. 
7. Stamatoyannopoulos G, et al: The Molecular Basis of Blood 
Disease. WB Sounders, Sept. 2000. 
  

 

Предмет Базични техники за визуализација на морфолошките промени 
на ткивата и органите 

Студиска програма Докторски студии општа медицина 
Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втори 
Вкупно часови 60 
Кредити 1 
Вид на предмет Обврзен специјален методолошки 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 
Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
-Лабораторија за хистопатологија и клиничка цитологија, 
Универзитетска клиника  за  радиотерапија и онкологија, Клинички 
центар, Скопје 

Одговорен 
наставник Проф. д-р. Весна Јаневска 

Адреса: 
Институт за патологија, Медицински факултет 
Водњанска б.б, Скопје 
Тел: 3166911   e-mail: vesnajan@freemail.com.mk 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, патологија, базичен 
предмет, техники, ткива, морфолошки промени 

Учебни цели 
Да се стекнат знаења за базични методологии и техники за 
зачувување и препарирање и подготовка на ткива, органи и 
течности за морфолошка анализа 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Структура на разни видови на ткива 
Препарација на ткива, фиксација, декалцинација, омекнување 
Процесирање, дехидратација, импрегнација вклопување 
Процедури 
Подготовка на слајдови со рутински боења 
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Специјални техники: 
Сврзни ткива кај мекоткивни тумори 
Цитоплазматски гранули кај неуроендокрини ткива 
Епителни келтки кај карциноми 
Докажување на  липиди, слуз, гликоген, амилоид, хијалин 
Процес на метахромазија 
 
Практична настава 
Подготовка на материјал 
Изведба на рутински и специјални методи, хистохемија, 
имунохистохемија, флуоресценција,  

 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Практична настава: 15 часа 
Индивидуална работа 30 часа  

Методи на учење Дискусии, семинари, консултации, евалуација на литература, 
самостојна работа, практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање на основните техники  
Самостојна подготовка на препарати 
Способност за смостојна анализа на градбените компоненти на 
ткивата и органите 

Оценување Тестови, најавени и ненајавени 
Завршен испит, устен и практичен 

 
Учебни помагала 

Основни: 
1. Manual of histologic staining methods of the Armed Forces 

Institute of pathology. Mcgraw-Hill Book Company 
2. Handbook of histochemical staining, DAKO 
3. Textbook of laboratory techniques, DAKO  

 
 
 
3. Пријавување на научноистражувачки проект 
 

Предмет Пријавување на научноистражувачки проект 

Студиска програма Докторски студии 
Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втори 
Вкупно часови 100 
Кредити 7 
Вид на предмет Обврзен специјален методолошки 
Предуслови Положени испити од прв семестар 

Изведува Институт за биохемија,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
 

Одговорен 
наставник Проф. д-р. Снежана Ефремова Аарон 

Адреса: Институт за биохемија,  Медицински факултет,  Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, научноистражувачки 
проект 

Учебни цели 
Обука во сите потребни сегменти за оспособување на кандидатот 
да биде во можност да пријави и реализира научноистражувачки 
проект.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

I. Општи карактеристики на подготовка на проект: 
- поставување на проблем,  
- избор на соодветна литературе,  
- план за изработка на проектот, 
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- финансиска конструкција,  
- изработка на проктот,  
- критички осврт кон резултатите, 
- објавување на резултатите и  
- нивна дисеминација до корисниците на резултатите. 

 
II. Посебности при подготвување на пријава за 
научноистражувачки проект од: 

- локално значење и финансирање, 
- билатерално значење и финансирање, 
- мултилатерално значење и финансирање. 

 
III. Поставување на индивидуална проектна задача на кандидатот, 
од неговата потесна вокациона област. 
 

Организација 

предавања, контактни часови- консултации, индивидуални 

проектни задачи со поставени проблеми (семинарска работа). 

Распоред на настваните обврски: 
 
Контакт часови и консултации 60 
Практична работа 40 
Индивидуална проектна 
задача(семинарска работа) и 
консултации 

120 

Проверка на знаења 20 
Вкупно: 240 

 

Методи на учење Теориска настава, практична настава, семинари и индивидуално 
учење  

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување Во текот на целиот курс 
Усмен испит 

 
Учебни помагала   
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СПЕЦИЈАЛНИ МЕТОДОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: Клиничка медицина 
 

1. Принципи на добра клиничка пракса 
 

Докторски студии од областа на медицинските науки  
Предмет: Добра клиничка пракса (ДКП) 

Насока Клиничка медицина 

Предмет ПРИНЦИПИ НА ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА 

Акредитација: 
ЕКТС 7: Задолжителен  предмет - се вреднува со 7 ЕКТС кредити за 
студентите на докторските студии од областа на медицинските науки - 
клиничка медицина.  

Изведува Катедра по Интерна медицина,  Медицински факултет, Скопје 

Автор  Проф. д-р Катица Зафировска 

Наставници 
Проф. Др. Катица зафировска 
Проф. Др. Оливера Стојчева Танева  
Проф. Др. Љубица георгиевска Исмаил 
 

Помошни  
наставници 

Ќе бидат одредени дополнително 
 

Адреса за 
комуникација  

Проф. д-р Катица Зафировска 
Клиника за нефрологија Медицински факултет,  
Катедра по итерна медицина, Медицински факултет,  
Воднјанска 17, 1000 Скопје, Р. Македонија 
Тел.: +389-2-3136-516; +389-2-3147-192  
е-маил: zafirovskakatica@yahoo.com  

Број на активни 
часови: 

100 часови  
1. Теоетска настава:  30 часови 
2. Практична настава: 35 часови 
3. Семинари:  35 часови 
4. Индивидуално учење: 100 часови 

Опис на предметот: 

Добра клиничка пракса (ДКП)  се однесува на збир на интернационални 
етички и научни стандарди за квалитетот на дизјанирањето, 
спроведувањето, забележувањето на податоците и известувањето  на 
клиничките студии кои вклучуваат хумани субјекти. Придржувањето кон 
ДКП обезбедува заштита на правата, безбедноста и добросостојбата на 
испитуваните субјекти и кредибилитет и интегритет на податоците од 
клиничките студии. Овој предмет ќе направи преглед на клиничките 
студии, упаствата за ДКП, информативната согласност и стандардите кои 
се користат во клиничките студии од нивниот почеток до периодот по 
ревизиите (аудит) по завршетокот на студијата. 

Содржина  на 
предметот 
 

1. Вовед 
a. Информации за студиската програма 
b. Општ преглед на содржината и начинот на одвивање на  

студиската програма 
c. Список на литературата и важни линкови 

2. Преглед на клиничките студии 
a. Што е клиничка студија? 
b. Што е протокол? 
c. Што е информативна согласност 
d. Типови и фази на клинички студии 
e. Одвивање на клиничка студија 

3. Принципи на добра клиничка пракса 
a. Историја на ДКП 
b. Тринаесетте принципи на ДКП 
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4. Упатства за ДКП и  нивна примена  
a. Избор на контролна група 
b. Селекција на протокол 
c. Заштитан а субјектите 
d. Одговорности на истражувачите 
e. Главен истражувач 
f. Одговорности на спонзорите 
g. Чување на податоците 
h. Статистика и калкулации 

5. Мониторирање и  набљудување на придржувањето кон ДКП 
a. Мониторирање 
b. Регулатива 
c. Евалуација 
d. Дисквалификација 

6. Институционални тела за рецензија (ИТР)  
a. Цел на институционалните тела за рецензија 
b. Сигурност и доверба во ИТР  
c. Членство во ИТР 
d. Рергулатива и процедури 
e. Податоци и рецензија  

7. Информативна согласност 
a. Општи барања 
b. Процес на изготвување и потопишување   
c. Информативни елементи 
d. Типови на информативна согласност 

8. Почеток на студијата: Одговорности 
a. Упатства за ДКП 
b. Одговорности на истражувачите 
c. Одговорности на спонзорите 
d. Чување на податоците за истражувачите 
e. Чување на податоците за спонзорите и мониторите  
f. Евалуациона визита 

9. Почеток на студијата: Заштита на субјектите 
a. Цели на ИТР 
b. Врска Инвестигатор- ИТР 
c. Податоци и рецензија 
d. Информативна согласност: Општи барања 
e. Документ – информативна согласност 

10.  Тек на студијата 
a. Одговорности на истражувачите 
b. Евиденција / податоци и нивно водење 
c. Чување на податоците за истражувачите 
d. Врска Инвестигатор- ИТР 
e. Ракување со истражувачкиот продукт 
f. Спарвување со несаканите настани 
g. Регулаторна евалуација 

11.  По завршување на студијата 
a. Подготовка за ревизија (аудит) 
b. Чување на податоците 
c. Дисквалификација 
 

Едукациони цели: 
Знаења 
 

По комплетирање на наставата студентите треба да бидат оспособени да: 
1. Ги дефинираат целите на клиничката студија и разните типови 

клинички студии; да ги  разликуваат четирите фази  на клиничката 
студија во однос на големина, траење и предмет на истражување 

2. Објаснат зошто е важен протоколот на студијата ид а ги именуваат 
компонентите на протоколот на студијата и работите на кои се 
однесуваат; да ги набројат прашањата кои учесник во проспективна 
студија мора да знае да ги одговори пред да се даде информативната 
согласност 

3. Ги набројат факторите кои се вклучени во формулацијата на  
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инклузионите / екслузионите критериуми за учество во клиничка 
студија 

4. Ги опишат одговорностите на инвестигаторот во обезбедување на 
безбедност на испитуваните субјекти; да ги опишат одговорностите на 
спонзорот во обезбедување придржување кон регулаторните барања 

5. Ги именуваат факторите кои треба да се земат предвид при селекција 
на монитори на студијата 

6. Ја  знаат интернационалната и локалната регулативна  која се 
однесува на ДКП; да ја знаат регулативата која се однесува на 
функцијата на мониторите 

7. Ги опишат целите на визитата на мониторите пред истражувањето, 
периодичните визити и прегледот на податоците; да ги набројат 
елементите на податоците од посетата на истражувачкото место 

8. Ги опишат основите за дисквалификација на инвестигаторите од 
добивање на истражувачкиот лек или справа за тестирање 

9. Ги опишат начините на кои етичкиот комитет обезбедува заштитан а 
правата на хуманите  субјекти во тек на рецензирањето на клиничка 
студија; да ја опишат целта на рецензијата на ИТР  ид а ги набројат 
функциите  назависното тело за рецензија и независните етички 
комитети; да ја опишат интеакцијата инвестигатор-ИТР.  

10. Ги објасната механизмите на обезбедување сигурност и доверба и 
нивна примена 

11. Ја опишат општата процедура за стандардна ревизија од ИТР и 
другите видови (експедитивна,  употреба на протоколи за итност, 
рецензија на информативна согласност, рецензија на документ, 
континуирана рецензија) 

12. Ја дефинираат информативната согласност; ги набројат принципите 
кои се применуваат во процесот на информативната согласност; да ги 
опишат клучните концепти кои треба да се земат предвид при  
селекција на процесот на информативна  согласност;  ги опишат 
процедурите  кои се вклучени во добивањето на информативната 
согласност;  да ги именуваат главните типови на информативна 
согласност и есенцијалните елемнти на документот, да објасната како 
се архивира  документот 

13. Да ја објасната улогата на ДКП во обезбедување  дека субјектите ќе 
бидат заштитени 

14. Ги набројат одговорностите на инвестигаторите и спонзорите пред 
почеток на студијата.  

15. Ги опишат документите кои го сочинуваат досијето на студијата 
16. Да ја објасната целата на евалуационата визита 
17. Ги набројат одговорностите на инвестигаторите во тек на изведување 

на клиничката студија и документите кои се водат во тек на студијата 
18. Да објаснат како инвестигаторот ја одржува одговорноста во однос на 

инвестигациониот продукт.  
19. Да опишат како се забележуваат несакните настани  
20. Да објасната што се подразбира пид “комплетирано” досије 
21. Да ги опишат типовите на податоци кои мора да се чуваат по 

завршување на клиничката студија 

22. Да го опишат процесот на дисквалификација 

Едукациони цели: 
Вештини 

По комплетирање на наставата  студентите треба да бидат оспособени 
самостојно да: 
1. Изготват информативна согласност за клиничка студија според 

однапред изготвено сценарио  
2. Да пополнат формулар – поднесок  на клиничка студија до ИТР 
3. Да пополнат формулар за водење на случај  според однапред 

подготвено сценарио 
4. Да пополнат формулар за несакан настан  според однапред 

подготвено сценарио за клиничка студија 
5. Да препознаат непридржување кон ДКП  во однапред подготвено 

сценарио 
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6. Самостојно да изготват протокол за клиничка студија според 
принципите на ДКП  

Формат на 
наставата: 
 

1. Теоретска настава 
a.  Комбинирана еџ цатхедра и интерактивна настава   

2. Практична настава 
a. Работа во мали групи – 5  студенти во група 
b. Дискусија врз однапред изготвено сценарио 
c. Играње улога 

3. Семинар 
a. Самостојна изработка на протоцол за клиничка студија  
b. Самостојна изработка на информативна согласност 
c. Самостојна изработка на формулар за водење на служаи во 

клиничка студија  
 

Простор: 
 

1. Теориски часови – било кој амфитеатар соодветно опремен за 
предавање со аудио-визуелна презентација 

2. Практични вежби – вежбална со минимум 5 компјутери и 
вообичаена опрема за едукација  

3. Семинар – вежбална со минимум 5 компјутери и вообичаена 
опрема за едукација 

 

Испити:.  
 

1. Ќе биде поттикувано оценувањето во тек на учењето  и 
индивидуалната работа 

a. Една третина од максималната оценка -  максимум 33 од 
100 бода, се добива од присутво и активнсот на 
теоретските  предавања и практичните вежби 

b. Една третина од максималната оценка -  максимум 33 од 
100 бода, се добива од изготвена самостојна работа – 
семинар 

2. Завршен испит: Една третина од максималната оценка -  максимум 34 
од 100 бода, се добива од тест – МЦЉ, со 34 прашања 

 

Литература 

1. Directive 2001/20/ec of the European Parliament and of the Council of 4 
April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to the implementation of good 
clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for 
human use. http://www.wctn.org.uk/downloads/EU_Directive/Directive.pdf 

2. EU Clinical Trials Directive: 5 April 2004. Sponsorship responsibilities in 
publicly funded trials .Medicines for Human Use (Clinical Trials) 
Regulations 2004. http://www.ct-
toolkit.ac.uk/_db/_documents/sponsorship.pdf 

3. Statutory Instrument 2004 No. 1031. The Medicines for Human Use 
(Clinical Trials) Regulations 2004. http://www.uk-
legislation.hmso.gov.uk/si/si2004/20041031.htm 

4. Clinical Trials Tool Kit. http://www.ct-toolkit.ac.uk/ 
5. Planning a New Trial (List View). http://www.ct-

toolkit.ac.uk/route_maps/stations.cfm?current_station_id=268&view_type=li
st 

6. MRC Scientific misconduct policy and procedure. 
http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC005820 

7. Clinical Trial Documents. 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-
10/clinical_trial_qa_april_2006.pdf 

8. Statutory Instrument 2006 no. 1928, medicines. The Medicines for Human 
Use (Clinical Trials) amendment regulations 2006. 
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20061928_en.pdf 

9. Trial Monitoring Option Checklist. http://www.ct-
toolkit.ac.uk/_db/_documents/Trial_M_CL.pdf 
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10. Information required in trial protocol. http://www.ct-
toolkit.ac.uk/_db/_documents/Protocol.pdf 

11. World Health Organization WHO Technical Report Series, No. 850, 1995, 
Annex 3. Guidelines for good clinical practice (GCP) for trials on 
pharmaceutical products* 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip13e/whozip13e.pdf 

  
Корисен линк: 
 
1. http://www.nres.npsa.nhs.uk/applications/guidance/ 
 

 
 
2. Епидемиолошки методи во медицинските истражувања 
 

Медицински факултет - Докторски студии 

Предмет Епидемиолошки методи во медицинските истражувања 
Кредити 7 
Вид на предмет Задолжителен 
Предуслови Нема  

Изведува 
Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 

Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Драган Даниловски 

Адреса: 

Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет,Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 

тел. 3114 825; 3147 020 
e-mail: danilovski_d@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет - докторски студии – насока базична и клиничка 
медицина, јавно здравство –задолжителен  предмет 

Учебни цели 

По завршувањето на ова поглавје, студентот би требало да биде способен 
да: 

1. Ги објасни основните поими и концепти на епидемиологијата 
2. Ја интерпретира базата на податоци во здравството од 

епидемиолошки аспект 
3. Примени системски пристап во евалуација на здравствениот статус 

на населението 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредита 
Индивидуална работа:   40        4 кредита 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

 Дефиниција и примена на епидемиологијата 
 Цели на епидемиологијата 
 Епидемиолошки пристап 
 Историска перспектива на епидемиолошките истражувања 
 Здравјето и факторите на ризик за возраста, полот, општествената класа, 

економскиот статус, образованието, брачниот статус, вработувањето, 
приходот, миграција, етничка припадност, регион, урбан/рурален, 
религиозна припадност, лични навики/начина наживот. 

 Улогата на системите за надзор и следење во јавното здравство 
 Епидемиите и нивно испитување – кој, што, каде, кога, презентирање на 

индексни случаи; време: период на инкубација и латентност, предклиничка, 
клиничка и фаза на резултати; вообичаен извор (време, место, начин на 
пренесување). 

 Експериментална епидемиологија 
o Клинички тестирања по случаен избор 
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o Теренски студии 
o Тестирање во заедницата 

 Системски интервентни тестирања во заедницата, на пр. 
Северна Карелија 

 Тестирања во заедницата по случаен избор-на пр., 
надоместување на витамин А 

o Контролирано експериментално проучување 
o Неконтролирано експериментално проучување 
o Опсервациски студии 
o Потенцијални студии 
o Компатибилни и некомпатибилни студии 
o Студии за контрола на случаи 

 Меѓународни споредби (на пр., HFA база на податоци), миграција, 
регионални варијации 

 Мерки на стапки на зачестеност, случаи и доминантност, стапка на 
морталитет, пропорционален морталитет, морталитет што може да се 
избегне 

 Кое е значењето на нормално? 
 Каузално размислување 
 Клиничка епидемиологија и епидемиологија на квалитетот на негата 
 Испитување 
 Клинички тестирања 
 Медицина базирана на докази и јавно здравство 
 Показатели на здравјето и квалитетот на животот 
 Мерење на тежината на болеста-SDRs (евиденција на статистички 

податоци), SMRs (стандардизирана стапка на смртност), DALYs (години на 
животот изгубени поради инвалидитет), QALYs (години на животот според 
неговиот квалитет), морталитет што може да се избегне 

 Еколошки студии-локација и временски шеми 
 Извори на финансирање 
 Пишување предлог 
 Пишување напис 

Методи на учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови 
со презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од 
теоретската, практичната и индивидуалната работа предвидени со 
изборниот предмет. 
 
Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 
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Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово 
полагање после остварувањето на потребните бодови од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа. 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
 

Бодови Оценка 
  до 59   5 (F) 
60 - 68   6 (E) 
69 - 76   7 (D) 
77 - 84   8 (C)  
85 - 92   9 (B) 
93 - 100 10 (A) 

 
 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на кредити 
предвиден со предметната програма. 
 

 
Учебни помагала 

Литература:  
 Драган Даниловски, Никола Оровчанец, Кристин Василевска, Билјана 

Таушанова, Весна Велиќ Стефановска, Розалинда Исјановска, Бети 
Зафирова Ивановска, Милка Здравковска, Ирина Павловска. ОПШТА 
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА, Скопје, 2007.  

 Gordis Leon. EPIDEMIOLOGY. Second Edition. New York: WB Saunders, 
2001. 

 James F. Jekel,  David L. Katz, Joann G. Elmore, Dorothea Wild, 
     Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine, 3rd Edition       
     With STUDENT CONSULT Online Access.  Saunders Text and   
     Review Series, 2001 

 
 

4. Пријавување на научноитражувачки проект 
 

Студиска програма ПРИЈАВУВАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ 

Акредитација: 
ЕКТС 7: Студиската програма е задолжителен се вреднува со 7 ЕКТС 
кредити за студентите на докторските студии од областа на медицинските 
науки – клиничка медицина.  

Изведува Катедра по Интерна медицина,  Медицински факултет, Скопје 

Автор  Проф. д-р Катица Зафировска 

Наставници 
Проф. Др. Оливера Стојчева Танева  
Проф. Др. Катица зафировска 
Проф. Др. Гоце Спасовски 
 

Помошни  
наставници 

Ќе бидат одредени дополнително 
 

Адреса за 
комуникација  

Проф. Др. Оливера Стојчева Танева 
Клиника за нефрологија Медицински факултет,  
Катедра по итерна медицина, Медицински факултет,  
Воднјанска 17, 1000 Скопје, Р. Македонија 
Тел.: +389-2-3147-277  
Емаил: ostojceva@yahoo.com 

Број на активни 
часови: 

100 часови  
1. Теоетска настава:  20 часови 
2. Практична настава: 30 часови 
3. Семинари:  10 часови 
4. Индивидуално учење: 40 часови 
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Опис на предметот: 

Овој предмет ќе направи преглед на процесот на планирање, 
формулирање, организирање и водење на научноистражувачки проект. 
Истите принципи се применливи за предлог на докторска дисертација и на  
повеќето предлози за научноистражувачки проекти од финансирачки 
агенции/институции. 
 

Предмет и 
содржина на 
студиската 
програма  
 

1. Фази на научно-истражувачки проект 
2. Основен нацрт на проект 
3. Спонзорство и лидерство 
4. Планирање на проект 
5. Дефинирање на буџет 
6. Управување со ризици 
7. Проект менаџер 
8. Дефинирање на улоги И одговорности 
9. Градење на тим 
10. Мониторинг и известувања за прогресс 
11. Спроведување на структуриран тест план 
12. Гантови чартови 
13. Креирање на импленетрационен план 
14. Спроведување на постимлементационен план 
15. Чеклиста 

 

Едукациони цели: 
Знаења 
 

По комплетирање на студиската програма  студентите треба да бидат 
оспособени да: 
1. Да ги препознаат главните фази на еден научно-истражувачки проект 
2. Да ги знаат елементите на основниот нацрт на научно-истражувачкиот 

проект и на некои варијанти 
3. Да ги знаате основните елементи на добро планиран проект 
4. Да знаат како се изготвува буџет на научноистражувачки прокет 
5. Да ги препознаат и да знаат како да управуваат со ризиците во тек на 

спроведување на проектот 
6. Да ги знаат основните карактеристики на добар проект менаџер 
7. Да знаат како се фгади научноистражувачки тим и како се дефинираат 

улогите и одговорностите на членовите на тимот 
8. Да го знаат начиногт на спроведување на структурираниот тест план 
9. Да знаат што се тоа и за што служат Гантовите чартови 
10. Да ги знаат елементите на мониторинг и поднесување извештаи за 

прогресот на проектот 
11. Да знаат како се креира импленетрационен план и како се спроведува 

постимлементационен план 
 

Едукациони цели: 
Вештини 

По комплетирање на студиската програма  студентите треба да бидат 
оспособени самостојно да: 
1. Да изготват Гантови чартови во Ексел 
2. Да изготвата предлог тим за научно-истражувачки проект со опис на 

улогите и обврските 
3. Да направат критички осврт / рецензија на предлог научно-

истражувачки проелт 
  

Формат на 
наставата: 
 

1. Теоретска настава 
a.  Комбинирана еџ цатхедра и интерактивна настава   

2. Практична настава 
a. Работа во мали групи - 5  студенти во група 
b. Дискусија врз однапред изготвено сценарио 
c. Играње улога 

3. Семинар 
a. Самостојна да изготват нацрт на научноистражувачки проект за 

својата докторска теза или виртуелен проект 
b. Самостојна изработка на Гантови чартови во Ексел за својата 

теза  
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c. Самостојна изработка на чеклиста за докторскаат теза или 
виртуелен проект  

 

Простор: 
 

1. Теориски часови - било кој амфитеатар соодветно опремен за 
предавање со аудио-визуелна презентација 

2. Практични вежби - вежбална со минимум 5 компјутери и 
вообичаена опрема за едукација  

3. Семинар - вежбална со минимум 5 компјутери и вообичаена 
опрема за едукација 

 

Испити:.  
 

1. Ќе биде поттикувано оценувањето во тек на учењето  и 
индивидуалната работа 

a. Една третина од максималната оценка -  максимум 33 од 
100 бода, се добива од присутво и активнсот на 
теоретските  предавања и практичните вежби 

b. Една третина од максималната оценка -  максимум 33 од 
100 бода, се добива од изготвена самостојна работа – 
семинар 

2. Завршен испит: Една третина од максималната оценка -  максимум 34 
од 100 бода, се добива од тест - MCQ, со 34 прашања 

Литература 

1. National Science Foundations Guidelines for Research Proposals 
(NSF website, www.nsf.gov). 
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/grantsgovguide309.pdf  
(pristapeno januari 2010) 

2. Duncan Haughey Project Planning A Step by Step Guide. 
http://www.projectsmart.co.uk/project-planning-step-by-step.html 
(pristapeno januari 2010) 

3. Team Building. http://www.projectsmart.co.uk/team-building.html 
(pristapeno januari 2010) 
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СПЕЦИЈАЛНИ МЕТОДОЛОШКИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: Молекулска медицина 
 

1. Молекулски основи во медицината 
 
Предмет Молекуларни основи на медицината 
Студиска програма Докторски студии 
Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втори 
Вкупно часови 90 
Кредити 7 
Вид на предмет Обврзен предмет 
Предуслови Нема  

Изведува Катедра по педијатрија, Катедра по генетика, Катедра по интерна 
медицина, Факултет за фрмација, МАНУ 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Мирјана Кочова 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за детски болести, Медицински факултет-
Скопје 
50.Дивизија - 6           тел: +389 2 3111713   e-mail: 
mirjanakocova@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, молекуларна медицина 

Учебни цели 
Запознавање со молекуларните механизми релевантни за 
медицината, нормално , болести предизвикани од молекуларни 
нарушувања 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Молекуларна медицина, дефиниција, гранки, значење во 
истражувачката дејност 
Основи на молекуларната епидемиологија 
Нови сознанија за епигенетските механизми 
Молекуларни основи на хормонската акција-рецептори 
Гени и хормони 
Молекуларна имунологија 
Молекуларни основи на ембриогенезата 
Молекуиларни основи на малигната трансформација 
Молекулани основи на фармакотерапијата 
Експериментална молекуларна терапија 
Етички аспекти на молекуларната медицина   
Индивидуална работа 
 Критичка евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  да се изберат од листа на предложени теми 
 Консултации 
 Семинарски труд 
Практична настава 
Разработка на практични примери презентирани во теоретската 
настава 
Подготовка на ревијалена анализа на проблем од молекуларната 
медицина 
Пребарување на литература по зададен проблем 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 30 часа  



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

69 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно планирање 
на молекуларни методи  при одредена болест, критички осврт на 
научни трудови.  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за молекуларната 
основа на  функцијата на органите, молекуларната нова на 
болестите, критичко следење на релевантна литература, етичка 
подготвеност за молекуларната медицина. 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од молекуларната медицина во планирање и 
изработка на научен труд, како и планирање и изведување на 
научно-истражувачка студија од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 18 30 

Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 18          30 

   
Вкупно 60 100 

 

Наставници Проф М. Кочова, Проф М. Спировски, Проф А. Димовски, Др сци Д. 
Плашевска, Проф Н. Башеска 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Molecular medicine, Trent R, 2005 
 Introduction to Molecular  medicine, Ross D., 2002 
 Principles of Molecular Medicine, Marshall SR, Patterson C, 2006 
Дополнителни 
Molecular Therapeutics, 21st Sentury Medicine, Greenwall P, McCulley 
M, 2008  

 
2. Молекулски методи во медицината 

 
Предмет Молекуларни методи во медицината 
Студиска програма Докторски студии 
Код СМП 
Студиска година Прва 
Семестар Втори 
Вкупно часови 90 
Кредити 7 
Вид на предмет Обврзен предмет 
Предуслови Нема  

Изведува Катедра по хумана гехетика 
Медицински факултет Скопје  

Одговорен 
наставник Проф. д-р Мирко Спироски 

Ангажирани 
наставници Проф. Д-р Мирјана Кочова 

Адреса: Институт за хумана генетика, Медицински факултет-Скопје 
e-mail: mspiroski@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, молекуларна медицина 

Учебни цели 
Стекнување знаења од областа на методите во молекулската 
медицина, како и нивна примена во одделни дисциплини од 
медицината. 
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Кратка содржина 
(извадок) 

 Ензимска модификација на ДНК и РНК 
 Пречистување на нуклеински киселини од еукариотски клетки 
 Електрофореза на ДНК и РНК фрагменти 
 Едноверижен конформциски полиморфизам - [Single-Strand 

Conformation Polymorphism (SSCP] 
 Денатурирачка градиентна гел електрофореза 
 Гел екетрофореза во пулсирачко поле 
 Радиоактивно обележување на ДНК и РНК проби 
 Хибридизациски методи (Садерново и Нордерново 

дамкосување) 
 Техники за подготвување на примероци за цитогенетска 

анализа со флуоресцентна хибридизација ин ситу 
 Хромозомска анализа со флуоресцентна хибиризидација ин 

ситу 
 Секвенционирање 
 Полимеразна верижна реакција (ПВР) 
 Клонирачки вектори 
 Клонирачки стратегии 
 Геномски библиотеки 
 кДНК библиотеки и нивно пребарување 
 Прикажување на клонирањето 
 Трансгенични животни 
 Прикажување во еукариотски клетки: генски пренос со 

употреба на ретровирални вектори 
 Техники за протеинска анализа 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 30 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно планирање 
на молекуларни методи  при одредена болест, критички осврт на 
научни трудови.  

Предвидени учебни 
резултати 

По завршување на предметот кандидатот ќе се стекне со знаење 
и умеење од: 
 изолација и модификација на еукраиотска ДНК и РНК; 
 електрофоретска анализа на ДНК и РНК; 
 хибридизациски техники; 
 флуоресцентна хибридизација ин ситу; 
 секвенционирање на ДНК; 
 полимеразно веризна реакција; 
 клонирачки вектори; 
 кДНК библиотеки. 

Оценување 

Оптовареност на студентите: 
Контакт часови – консултации 10 ч. 
Подготовка на контакт часови – консултации 20 ч. 
Подоготовка за практична работа 20 ч. 
Практична работа 100 ч. 
Индивидуални проектни задачи 20 ч. 
Семинарска работа 30 ч. 
Вкупно 200 ч. 
Оценување 50 ч. 
Вкупно: 250 ч. 

 

Наставници Проф М. Спировски, Проф М. Кочова  

 
Учебни помагала 

 Techniques in Molecular Medicine. Ed. by Hildebrandt F, and Igarashi P. 
Springer-Verlag: Berlin, 1999: pp 1-387. 
 Methods in Molecular Biology. 9. Protocols in Human Molecular Genetics. 
Ed. by Mathewe CG. Humana Press: Clifton, 1991: pp 1-461. 
 Esential Molecular Biology. Ed. by Brown TA. IRL PRESS: Oxford, 1991: 
pp 1-299. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: Базична медицина 
 

Студиска програма ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ АНТРОПОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛЕНОТО ВО 
ПЕРИОД НА РАСТ И РАЗВОЈ 

Студиска година прва 
Семестар втори 
Вкупно часови 30 теоретска  и 60 практична 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  
Одговорен наставник Проф. д-р Н. Наќева -Јаневска  

Адреса: 
Институт  за Анатомија, Медицински факултет Скопје,  
50 Дивизија -6, Скопје тел. +389 2 3125-304            
                 e-mail:nakevan@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, Студиска програма за докторски студии, 
изборен предмет,  

Учебни цели 
Да се добијат сознанија за антрополошките карактеристики и 
структурни компоненти на телото кај македонската училишна 
младина во периодот на интензивен раст и развиток и податоци за 
феноменот на акцелерација во нашата средина. 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
1. Морфолошки карактеристики  на телото кај македонците 
2. Антропометриски статус кај македонци од 9 до 18 год. 

возраст 
3. Возрасни и полови разлики на морфолошките варијабли и 

прогнозни модели 
4. Структурни компоненти на телото: масна, коскена и 

мускулна 
Практична настава: антропометрија; антропометриски 
инструменти и точки;  мерења по IBP (интернационална биолошка 
програма). 

Организација 
Теоретска настава :  30 часа (1 кредит) 
Практична настава:  60часа  (2 кредити) 
Индивидуална работа: дискусија,семинари,евалуација на научна 
литература ,консултации и антрополошки мерења (6 кредити) 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Утврдување и дефинирање на структурата 
на манифестните морфолошки димензии и нивните развојни 
карактеристики во зависност од возраста и полот кај ученици и 
младинци од македонска националност. 
Вештини:  Примена на антропометријата како метода со која се 
следи динамиката, трендот и законитостите во физичкиот раст и 
развиток;  практична примена на добиените резултати. 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Авторизирани предавања од предавачот 
 Biological Anthropology Of The Human Sceleton – M. Anne 

Katzenberg & Shelley R. Saunders, 2008 
 The Forensic Anthropology Laboratory- Michael W. Warren, Heather 

A. Walsh-Haney, PhD & Laurel E. Freas, 2008 
 Јаневска-Наќева Н. Морфолошка структура и структурни 

компоненти на телото кај училишната младина од македонска 
националност 
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Студиска програма ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ДИНАМИКАТА НА РАЗВИТОКОТ НА СКЕЛЕТОТ НА КАРЛИЦАТА 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 30 теоретска  и 60 практична 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Одговорен наставник Проф. д-р Н. Наќева -Јаневска  

Адреса: 
Институт  за Анатомија ,Медицински факултет Скопје,  
50 Дивизија -6, Скопје тел. +389 2 3125-304            
                 e-mail:nakevan@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, Студиска програма за докторски студии, 
изборен предмет,  

Учебни цели 
Да се прати, утврди и квантифицира  динамиката на развиток на 
скелетот на карлицата кај македонската училишна младина во 
периодот на интензивен раст  и развиток. 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
1. Морфолошки карактеристики  на карлицата 
2. Антропометриски статус кај македонци од 7 до 20 год. 

возраст 
3. Полов диморфизам и степен на негова изразеност 
4. Структурни компоненти  
5. Корелативни врски меѓу истражуваните  телесни параметри 

според пол и возраст  
 

Практична настава: антропометрија; антропометриски 
инструменти и точки;  мерења по IBP (интернационална биолошка 
програма). 

Организација 
Теоретска настава :  30 часа (1 кредит) 
Практична настава:  60часа  (2 кредити) 
Индивидуална работа: дискусија,семинари,евалуација на научна 
литература, консултации и антрополошки мерења (6 кредити) 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Утврдување и дефинирање на структурата 
на карлицата и нејзината динамика на развиток врз основа на 
мерење на манифестните морфолошки димензии.  
Вештини:  Примена на антропометријата како метода со која се 
следи динамиката, трендот и законитостите во физичкиот раст и 
развиток;  практична примена на добиените резултати. 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Авторизирани предавања од предавачот 
 Biological Anthropology Of The Human Sceleton – M. Anne 

Katzenberg & Shelley R. Saunders, 2008 
 The Forensic Anthropology Laboratory- Michael W. Warren, Heather 

A. Walsh-Haney, PhD & Laurel E. Freas, 2008 
 Јаневска-Наќева Н. Морфолошка структура и структурни 

компоненти на телото кај училишната младина од македонска 
националност 

 Јаневска-Наќева Н. Динамика на развитокот на скелетот на 
карлицата во тек на созревањето 
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Предмет ФЕТАЛНА АНАТОМИЈА 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 30 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по анатомија 
Одговорен наставник Проф. д-р Добрила Тосовска Лазарова 

Адреса: Инситут за анатомија, Медицински факултет-Скопје 
50.Дивизија - 6           тел: +3892 3125304   e-mail: lazarova@mt.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, фетална 
анатомија 

Учебни цели Запознавање со феталниот раст и развој и најчестите фетални 
малформации. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Антропометриски карактеристики на фетусот по гестациски 

недели 
 Фетална органогенеза   ( мозок, хепар, срце, бели дробови) 
 Сигнификантни параметри на феталната глава, труп и 

екстремитети  за одредување на феталната старост 
 Најчести малформации  во феталниот период 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за ултразвучна дијагностика на феталниот раст и 

развој 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на фетуси од различна старост од колекцијата на 

Институтот за анатомија 
 Изработка на фетални органи си инјективно-корозивна метода 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на инјективно-
корозивен препарат од фетани органи. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за феталната анатомија 
преку следење на феталниот раст и развој по гестациски недели: 
фетални димензии , фетална органогенеза и фетални малформации. 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од феталната анатомија во изработка на научен труд од 
оваа и сродни на неа области, како и да изведува научно-истражувачка 
работа од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
 Квантитативна студија за феталниот раст и развој од анатомски 

аспект: Д.Т.Лазарова, докторска дисертација, Скопје, 1988 
 Fetal growth and development: R.Harding, A.D.Bocking, Cambridge 

University press, 2001 
 Atlas of the Human Embryo and Fetus: J.E.Jirasek, G.Clerici, The 

Parth.Pub.Group, Carnforth, UK, 2001 
Дополнителни 

 Williams Obstetrics:23rd Edition: F.Cunningham, J.Keneth  et 
al.,McGraw-Hill Co, 2009 

 Clinical application of 3D sonography: A.Kurjak, S.Kupesic, 
Taylor&Francis, 2000 

 MRI of the fetal brain: C.Garel, A.L.Delezoide et al.,Springer, 2004 
 

 
 
 

Предмет 
КОМПЛЕКСНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ВАРИЈАЦИИИТЕ НА КОРОНАРНАТА 
ЦИРКУЛАЦИЈА И НА МАЛФОРМАЦИИТЕ НА АОРТНИТЕ 
ЕМБРИОНАЛНИ ЛАЦИ КАЈ ВРОДЕНАТА СРЦЕВА БОЛЕСТ  

Студиска програма ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар II,  применета и клинички ориентирана анатомија 
Вкупно часови 60  : теориска, интерактивна - 20; нагледнаи практична -40;  
Кредити  9 
Вид на предмет Предмет на докторските студии  
Предуслови запишани докторски студии, според правилникот на УКИМ 
Изведува Катедра по анатомија,  со учество на педијатар-кардиолог 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Костандина Корнети-Пекевска, одг. наст  
Проф. д-р Розана Старова- Кацарска 

Адреса: 
Институти при Медицински фак., ул.”50 Дивизија”бр.16, 1000 Скопје 
Тел: 389 2 3125304, е-mail: kostandina_korneti@yahoo.com                
 e-mail: rozesk2002@yahoo.com 

Клучни зборови 
развојна анатомија, вродена срцева болест, примарна кардијачна 
малформација, варијации на коронарната циркулација,  аортнолачни 
малформации, триделен комплекс, морфолошка аберација 

Учебни цели 

Да се дополни и прошири базичното знаење za одделни чести  и  нови 
комплексни ентитети на вродените срцеви малформации; примарната 
кардијачна малформација често е придружена со аортнолачни и со 
коронарни артериски и венски аберации;  тие сознанијатаод базичните 
изучувања индуцираа комплексен пристап во педијатриската  
ехокардиографска дијагностика и предоперативно утврдување на 
комплексната вродена кардиопатија; со тоа педијатрискиот кардиолог го 
олеснува изведувањето на додатни  дијагностички и на терапевтски 
постапки во клиничкото треирање на случајот до хируршкото лекување. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска и практична настава  
 Развојна анатомија на примитивната срцева цевка во синусно-

булбусен и булбуснотрункусен дел; сегментна секвенциска постмортна 
анализа за утврдување на примарната вродена срцева малформација; 

 Дуална теорија за формирањето на коронарната артериска 
циркулација  што доведува до варијации во аортно коронарната 
морфологија и модалитети во крвоснабдувањето на природниот срцев 
песмејкер-синуснопредкоморниот јазол; 

 Развојни и инволутивни анатомски  аберации на ембрионалните 
аортни лаци што условуваат перзистентен артериски канал или прекинат 
аортен лак; 

 Ехокардиографско дијагностицирање на вродената кардиопатија 
како издвоена или комплексна; 
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 Најчести комплексни ентитети на вродената кардиопатија; 
 Придружни аортнолачни малформации; 
 Придружни коронарни артериски варијации; 
 Аномално формирање на венскиот коронарен синус и аномален 

пулмонален венски влив; 
 Работилница со дискусија за развојните аномалии на двојниот или 

триделниот кардијачен комплекс кај вродената срцева болест кај 
ехокардиографски материјал од клинички случаи ; 

 Нагледна презентација на оригинални спесимени од збирката на 
институтот;  

 оригинални спесимени од збирката на институтот;  
 видео презентација на авторизирани студии за одделни 

ентитети:TF, Tx GA, A-V kanal i VSD, како и авторски ЦД за 
синуатријалната коронарна гранка;   

Организација Теоретска+семинарска / практична+нагледна настава= 30 / 30 

Методи  
на учење 

 Интерактивна настава со илустрирана и видео презентациja; 
демонстрирање на снимки од клиничките  случаи, видео презентација на 
авторизирани студии за одделни ентитети на вродени кардијачни 
малформации и за синуатријалната коронарна гранка, како и на 
оригинални спесимени од збирката на институтот; 

  учење со организирање на работилница со дискусии и консултации 
за семинарскa работa.. 
;  

Предвидени  
учебни  
резултати 

Да се овозможи проширено применето знаење на  содржините од 
предметот  и  клиничкo анатомски пристап во сложената сегментно-
секвенциска структура на срцевата малформација за дијагностички и 
терапевтски цели во клиничката пракса.; 
Истото го придонесува и знаењето на придружните коронарни и аортни 
аберации;  
Клучни вештини׃ докторандот да биде во можност да ги примени во 
клиничката пракса здобиените теоретски и нагледни знаења. 

Специфични 
препораки за 
наставата 

 Материјата  што е содржина на ИП, е резултат на сопствени 
истражувачки научни сознанија. Се презентираат клинички искуства од 
казуси (пациенти)  кај кои што е  ехокардиографски предопера-тивно 
дијагностицирана вродената кардиопатија. Кардиоморфолошката збирка 
спесимени е изготвувана на институ-тот. Видеопрезентациите на 
еминентни светски кардиоморфолози се авторизирани, како и  CD-ot за 
синуснодалната артерија. 
Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности.  

Проверка  
на знаења 

Бодирање на активностите на студентот: 
Вид на активност           Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава   6 10 
Практичнa-нагледна настава 30 50 
Семинарска работа 24 40 
Вкупно 60 100 

         Оценувањето на студентот е описно( положил). 

Учебници 
 и помагала 

G. Thiene: Cardiopathie Congenite, ed. Lint, Trieste 1984; V.Kanjuh sar: 
Urodjene srcane mane, izd.”Srbija,1978; Gray’s Anatomy-The Anatomical 
Basis of Clinical Practice,Thirtyninth ed. Elsevier Churchill Livingstone,2005; 
J.Rohen, Ch.Yokochi, E.Lutjen-Drekoll: Color Atlas of Anatomy-6th ed 
Schattauer& Lippincot, Williams, Wilkins 2006.                              
Ехографски снимки, CD-а., видео, срцево-садовни спесимени  
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Предмет  Клиничка анатомија на кранијалниот дел од аксијалниот скелет- 
черепот и вратниот дел од рбетниот столб 

Студиска  
програма Докторски студии на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска год. прва 
Семестар втор - клинички ориентирана анатомија 
Вкупно часови  60  
Кредити   9 
Вид на предмет Предмет, насока базична медицина-докторски студии  
Предуслови Според правилникот на УКИМ 
Изведува Катедра по анатомија, со учество на хирург-трауматолог 
Одговорен  
наставник 

Проф. д-р Костандина Корнети-Пекевска: черепниот дел 
Проф. д-р Илија Тодоров: вратниот дел од ‘рбетниот столб 

Адреса: 
Институти при Медицински фак. ул. “50 Дивизија” бр. 16, 1000 Скопје 
Тел: 389 2 3125304, е-mail: kostandina_korneti@yahoo.com                
 е-mail:Ilija.todorov @gmail.com 

Клучни зборови  Регионална клиничка анатомија, топогрфија, аксијален скелет, вратен 
рбет, рбетен канал ,череп, ендокраниум, содржина 

Учебни цели 

Да се дополни знаењето од додипломските студии со системска, 
функционална и клинички ориентирана анатомија на черепот и  
проксималниот дел од рбетниот столб. Да се овозможи и постигне 
совладувањето на одделни дијагностички и терапевтски постапки во 
клиничката пракса. 

Кратка  
содржина  
(извадок) 

Теоретска и нагледна практична настава 
 Површинска анатомија на черепот; топографски  регии на главатаи 

черепот; отвори и комуникации на основата на черепот (basis 
cranii); гранични споеви на черепните со лицевите коски ; 
применето , клиничко значење  на анатомијата на лицевиот скелет, 
на темпоромандибулар-ниот, атлантоокципиталиот зглоб;  припои 
на сврзни врски,  зглобни лигаменти и мускулни припои на basis 
cranii externa. 

 Коски на черепот и нивни дескриптивни и синтопски одлики во 
структурата на ендокраниумот, на основата на черепот (basis cranii 
interna)- односно на трите внатрешни черепните јами и  
комуникациите до надворешната страна-(basis cranii externa). 

 Содржинаи синтопски односи со деловите од ЦНС и со черепните 
нерви во ендокраниумот. 

 Клиничка анатомија на орбита, носна празнина, подслепоочна и 
непцевокрилеста краниофацијални јами со комуникации и 
содржина. 

 Комуникација на задната черепна јама со рбетниот канал ; 
 Содржина на големиот отвор- foramen magnum; 
 Три-столбна структурна одлика на рбетниот столб и вратните 

прешлени;  аксијална функционална и клиничка анатомија. 
синтопски соодноси со содржината: рбетниот мозок, нмозочниците 
и рбетните нерви; 

 Зглобови и лигаменти на рбетниот столб: клиничка и функционална 
морфологија 

на  атланто-аксијалениот зглоб и меѓупршленските споеви на вратните  
прешлени; на окципитоаксијалната синдезмоза, тилниот и жолтите 
лигаменти;  мускулни припои на прешленските тела, лаци и израстоци. 

 Рбетен канал - морфо-функционални одлики на каналот и  
прешленските и меѓупрешленските отвори;  

 Синтопски соодноси на рбетниот мозок, мозочниците и рбетните 
нерви во каналот; 

 Анатомска основа на реконструктивната хирургијата и примена на 
остеосинтетски направи и материјали  кај неврохируршката траума 
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и дегенеративни помени на вратниот рбет. 
 Презентација на богата остеолошка и остеоартикуларна збирка на 

препарати, , како и на современи мулажи  
 Презентација на анатомски / клинички Rtg и современи имиџгинг 

снимки од дислокации, флексиони поврди, компресивни фрактури , 
нестабилности во горниот и долниот вратен рбет , пред и после 
хируршкотолекување. 

Организација Теоретска+семинарска / практична+нагледна настава= 30 / 30 

Методи  
на учење 

Интерактивна настава со илустрирана и видео презентациja; 
демонстрирање на остеолошки, остеоартикуларни препарати , мулажи  и 
на имиџинг снимки од клиничките  случаи; учење со организирање на 
работилница со дискусии и консултации за семинарскa работa.. 

Предвидени  
учебни  
резултати 

Да се овозможи проширено применето знаење на  содржините од 
предметот, функционална и површинска анатомија, како и  клиничкo 
анатомски пристап во сложената структура и содржина на рбетниот столб и 
черепот за дијагностички и терапевтски цели во клиничката пракса.; 
Клучни вештини׃ докторандот да биде во можност да ги примени во 
клиничката пракса здобиените теоретски и нагледни знаења. 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Дел од застапената материја во предметот е резултат на сопствени 
истражувачки научни сознанија. Се презентираат клинички искуства од 
казуси (пациенти)  кај кои се оперативно лекувани  повреди на окципито 
цервикалниот спој и на цервикалниот рбет. 
 Остеолошката збирка е изготвувана на институтот; оргиналните 
остеоартикуларни препарати се од произведувачот AUZOUX, а мулажите 
од ADAMS. CD-ови со соответна содржина. 
Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности.  

Проверка  
на знаења 

Бодирање на активностите на студентот: 
Вид на активност           Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава   6 10 
Практичнa-нагледна настава 30 50 
Семинарска работа 24 40 
Вкупно 60 100 

         Оценувањето на студентот е описно( положил). 

Учебници 
 и помагала 

 Clinically Oriented Anatomy, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, IVth ed. 1999-
Lippincot, Williams, Wilkins; Gray’s Anatomy-The Anatomical Basis of Clinical 
Practice,Thirtyninth ed. Elsevier Churchill Livingstone,2005; 
Неуротрауматологија, И. Тодоров, С. Јовковски, Просветно дело; 2006. 
J.Rohen, Ch.Yokochi, E.Lutjen-Drekoll: Color Atlas of Anatomy-6th ed 
Schattauer& Lippincot, Williams, Wilkins 2006.                              
Остеоартикуларни препарати и имиџинг снимки, CD-а.  

 

Предмет  КЛИНИЧКА И ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА НА ЛУМБОСАКРАЛЕН 
СЕГМЕНТ НА 'РБЕТНИОТ СТОЛБ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор- клинички ориентирана анатомија 
Вкупно часови 60 
Кредити  9 
Вид на предмет Предмет на Катедрата за Анатомија 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Научен соработник    д-р Ники Матвеева 
Одговорен наставник Научен соработник д-р Ники Матвеева 

Адреса: 
Институт за анатомија, ул. “50 Дивизија” бр. 16, 1000 Скопје 
Тел: 389 2 3125                
 е-mail:nikimatveeva@gmail.com 

Клучни зборови клиничка анатомија, функционална анатомија, 'рбетен столб 
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Учебни цели Да се стекне знаење од областа на клиничката и функционална  
анатомија на рбетниот столб 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
 'Рбетен столб, општи морфоструктурни карактеристики и 

функционална анатомија на столбот  
 Физиолошки кривини на рбетниот столб,вродени и стекнати 

деформитети 
 Прешлени и меѓупрешленски дискуси-општи морфоструктурни 

особености со посебни карактеристики на лумосакралниот сегмент 
на столбот 

 Меѓупрешленски отвори и рбетен канал-морфоструктурни 
карактеристики, комуникации и содржина 

 Мускулни  припои на рбетниот столб 
 Зглобови и лигаменти на рбетниот столб-функционална и клиничка 

анатомија 
 Васкуларизација и инервација на рбетниот столб 
 Биомеханика и движења на рбетниот столб 
 Нестабилност на рбетниот столб 
 Промени на рбетниот столб во тек на процесот на стареење 

Практична настава 
 Презентација на богата остеолошка и остеоартикуларна збирка на 

препарати на Институтот за анатомија  
 Презентација на снимки на рбетен столб со современи imaging 

техники-компјутерска томографија и магнетна резонанца од 
сопствена истражувачка работа 

 Изработка на елаборат за материјалот презентиран на практичната 
настава 

Организација Теоретска настава: 30часа 
Практична настава30׃часа 

Методи на учење 
Интерактивна настава со видео презентации и користење на остеолошки, 
остеоартикуларни препарати и мулажи од збирката на Институтот, 
вежби,консултации и семинарска работа. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање ׃ да се обезбеди проширено и применето знаење од 
содржинит -ена предмето т функционална и клиничка анатомија на рбетниот 
столб за дијагностички и терапевтски цели во клиничката пракса 
Клучни вештини׃ студентот да биде во можност да ги примени во 
клиничката пракса здобиените теоретски и нагледни знаења. 

Специфични препораки 
за наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, да 
присуствува на континуираната проверка на знаењето,да изработи 
елаборат за практичната настава и доколку има посебен интерес за 
одредена област од предвидените содржини да подготви  семинарска 
работа. 

Проверка на знаења 

Бодирање на активностите на студентот: 
Теоретската настава се оценува со континуирана проверка. 
Практичната настава се оценува со изработка на елаборат. 
Семинарската задача не е задолжителна, но дополнително се вреднува во 
описното оценување. 
         Оценувањето на студентот е описно ( положил). 
 

Учебни помагала 

1. Mорфоструктурни карактеристики на лумбосакралниот сегмент на 
рбетниот столб, Ники Матвеева, 2006 

2. Еssential Clinical Anatomy,Keith L. Moore,Anne M.R.Agur,Third ed. 
2007 

3. Gray’s Anatomy-The Anatomical Basis of Clinical Practice,Thirtyninth 
ed. Elsevier Churchill Livingstone,2005. 

4. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum, Nikolai Bogduk, 
Third ed. Churchill Livingstone,1999. 
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Предмет СПРОВОДЕН СИСТЕМ НА СРЦЕТО – КЛИНИЧКО АНАТОМСКИ 
АСПЕКТ 

Одговорен наставник 
Науч. сор. д-р. Јулија Живадиновиќ  
Инситут за анатомија, Медицински факултет-Скопје 
50. Дивизија - 6           
 тел: +3892 3125304   e-mail: zivadinovikj@yahoo.com 

 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 30 часа 2 
Индивидуална работа:  6 
 

 Консултации 
 Семинарски 

труд 
 Елаборат  за 

практичната 
настава 

 Изработка на 
дисекциони 
препарати на 
срце 

 

 
1 
1 
2 
 
 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на елаборат (практичен дел) 

Листа на 
потенцијални ментори 
и предавачи 

Ментор: 
 

Предавач: 
 

  Науч. сор. д-р Јулија Живадиновиќ 
 Проф. д-р. Добрила Лазарова 

  Проф. д-р. Марија Папазова 
Стекнување на 
знаење и вештини: 

Студентот треба да се стекне со основни знаења за морфолошките, 
топографските и клиничките аспекти на спроводниот систем на срцето 

Куса содржина на 
теоретската настава: 

 Општи карактеристики и организација на спроводниот систем на 
срцето  

 Електрофизиолошки карактеристики на специјализираните 
спроводни миокардни клетки 

 Морфолошки и микроструктурни карактеристики на 
синоатријалниот јазол 

 Анатомски карактеристики, миоархитектура и варијации на 
триаголникот на Кох 

 Морфолошки и микроструктурни карактеристики на 
атриовентрикуларниот  јазол 

 Морфолошки и микроструктурни карактеристики на Хисовиот 
сноп 

Куса содржина за 
практичната настава 

1. Макроскопска анатомија на спроводниот неуро-мускулен систем 
на срцето. 

2. Дисекција и хистолошка верификација на  спроводниот неуро-
мускулен систем на срцето. 

Простор и опрема за 
реализација на 
студиска програма 

Институт за Анатомија, Медицински факултет, Скопје.  
 

Оптимален број 
студенти  

Според постоечките материјално-технички и информациски услови 
оптимален број студенти е 3 (три). 

Основна литература 

1. Живадиновиќ Јулија. Морфологија и клиничко значење на 
триаголникот на Кох 

2. Папазова Марија, Лазарова Добрила, Живадиновиќ Јулија. 
Периферен нервен систем – клиничка анатомија  

3. Живадиновиќ Ј. Клиничка анатомија на спроводниот систем на 
срцето 

Дополнителна 1. Gray`s Anatomy. Elsevier, Churchill Livingstone; 2005:225-438. 
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литература 2. Bharati S. Chapter 20 Pathology of the Conduction System in 
Cardiovascular pathology. Churchill Livingstone 2001; 607-626. 

3. Bharati S, Lev M. Morphology of the SA and AV Nodes and Their 
Inervation.Electrophisiology of the Sinoatrijal and 
Atrioventricular Nodes. Alan R. Liss, Inc. 1988; 3-14. 

 
 
 

Предмет АНАТОМСКИ ВАРИЈАЦИИ НА АОРТНИОТ ЛАК 

Одговорен наставник 
Науч. сор. д-р. Јулија Живадиновиќ  
Инситут за анатомија, Медицински факултет-Скопје 
50. Дивизија - 6          
  тел: +3892 3125304   e-mail: zivadinovikj@yahoo.com 

 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 30 часа 2 
Индивидуална работа:  6 
 

 Консултации 
 Семинарски 

труд 
 Елаборат  за 

практичната 
настава 

 Изработка на 
дисекциони 
препарати на 
срце со аортен 
лак 

 

 
1 
1 
2 
 
 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на елаборат (практичен дел) 

Листа на 
потенцијални ментори 
и предавачи 

Ментор: 
 

Предавач: 
 

  Науч. сор. д-р Јулија Живадиновиќ 

Стекнување на 
знаење и вештини: 

Студентот треба да се стекне со основни знаења за морфолошките и 
топографските карактеристики на аортниот лак и неговите гранки, како и 
со клиничкото значење на нивните анатомски варијации  

Куса содржина на 
теоретската настава: 

 Морфолошки карактеристики и топографски соодноси на 
аортниот лак и неговите гранки 

 Анатомски варијации на аортниот лак 
 Варијации во бројот на гранките на аортниот лак 
 Морфолошки карактеристики на ductus arteriosus 

Куса содржина за 
практичната настава 

 Изработка на дисекциони препарати на срце со аортен лак  
 Морфометриска анализа на анатомски препарати на срце со 

аортен лак 
Простор и опрема за 
реализација на 
студиска програма 

Институт за Анатомија, Медицински факултет, Скопје.  
 

Оптимален број 
студенти  

Според постоечките материјално-технички и информациски услови 
оптимален број студенти е 3 (три). 

Основна литература 
1. Живадиновиќ Јулија. Морфологија на аортниот лак кај 

новородени и мртвородени 
2. Живадиновиќ Ј. Анатомски варијации на аортниот лак 

Дополнителна 
литература 

1. Gray`s Anatomy. Elsevier, Churchill Livingstone; 2005:225-438. 
2. Saadoon Kadir MD. Atlas of Normal and Variant Angiografic 

.Saunders 1990: 19-32. 
3. Moore KJ Clinicaly Oriented Anatomy William & Wilkins 2006 
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Предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ 

Одговорен наставник Проф. д-р Марија Папазова  
 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 60 часа 2 
Индивидуална работа:  6 
 

 Консултации 
 Семинарски труд 
 Елаборат  за 

практичната настава 
 Изработка на 

дисекциони препарати 
на мозочните структури 

 

1 
1 
2 
 
 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на елаборат (практичен дел) 

Листа на потенцијални 
ментори и предавачи 

Ментор: 
 

Предавач: 
 

 
Проф. д-р Марија Папазова Проф. д-р. Марија Папазова 
 Проф. д-р. Добрила Лазарова 
 Науч. сор. д-р Јулија Живадиновиќ 

Стекнување на знаење и 
вештини: 

Студентот треба да се стекне со основни знаења за 
морфолошките топографските и клиничките аспекти на нервниот 
систем 
 

Куса содржина на 
теоретската настава: 

 Градба и функција на периферниот и автономниот нервен 
систем. 

 Периферни нерви 
 Спинални нерви 
 Инервација на мускули и зглобови 
 Инервација на кожа 
 Автономен нервен систем и висцерални аференти 
 Кранијални нерви 
 Морфолошка организација на ЦНС 
 Medulla spinalis 
 Truncus cerebri 
 Cerebellum 
 Diencephalon 
 Telencephalon 

Куса содржина за 
практичната настава 

1. Дисекција и следење на почетокот, дистрибуцијата и  
топографски соодноси и инервационо подрачје на периферниот 
нерв.  
2. Макроскопска анатомија и дисекција на ЦНС 
 

Простор и опрема за 
реализација на студиска 
програма 

Кабинет за клиничка анатомија на нервен систем, Институт за 
Анатомија, Медицински факултет, Скопје.  
 

Оптимален број студенти  Според постоечките материјално-технички и информациски 
услови оптимален број студенти е 5 (пет). 

Основна литература 

1. Папазова Марија. Периферен нервен систем – клиничка 
анатомија  

2. Папазова Марија. Централен нервен систем 
3. Петровска С. Дејанова Б, Папазова М. 

Морфофизиолошки основи на лимбичен систем и на  
одредени когнитивни процеси (рецензиран учебник во 
печат). 
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Дополнителна литература 

4. Erman AB, Kejner AE, Hogikyan ND, Feldman EL. Disorders 
of cranial nerves IX and X. Semin Neurol. 2009; 29 (1):85-92. 

5. Standring S, Crossman RA, FitzGerald, Collins P. 
Neuroanatomy. In Standring S.Gray`s Anatomy. Elsevier, 
Churchill Livingstone; 2005:225-438. 

6. Bear MF.  Paradiso MA. Conorrs BV. Neuroscience: 
Exploring the brain. Lippincot Williams& Wilkins. 2006 

7. Lescanne E, Francois P, Velut S. Cerebellopontine cistern: 
microanatomy applied to vestibular schwannomas. Prog 
Neurol Surg. 2008; 21:43-53. 

 
Предмет ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ 
Одговорен наставник Проф. д-р Марија Папазова  
 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 60 часа 2 
Индивидуална работа:  6 
 

 Консултации 
 Семинарски труд 
 Елаборат  за 

практичната 
настава 

 Изработка на 
дисекциони 
препарати на крвни 
садови на мозок 

 

 
1 
1 
2 
 
 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на елаборат (практичен дел) 

Листа на потенцијални 
ментори и предавачи 

Ментор: 
 

Предавач: 
 

 
Проф. д-р Марија Папазова Проф. д-р. Марија Папазова 
 Проф. д-р. Добрила Лазарова 
 Науч. сор. д-р Јулија Живадиновиќ 

Стекнување на знаење и 
вештини: 

Студентот треба да се стекне со основни знаења за морфолошките 
топографските и клиничките аспекти на васкуларизацијата на 
нервниот систем 
 

Куса содржина на 
теоретската настава: 

 Морфолошки, топографски карактеристики на мозочните 
крвни садови и нивните гранки 

 Вертебробазиларен систем 
 Каротиден систем 
 Артериски анастомози и колатерален крвоток 
 Микроанатомски карактеристики на артерискиот ѕид, 

крвномозочна и крвноликворна бариера 
 Васкуларизација на одделни мозочни структури во 

корелација со клиничката симптоматологија 
 Варијации во васкуларизацијата на ЦНС и нивно клиничко 

значење 

Куса содржина за 
практичната настава 

1. Дисекција и следење на почетокот, дистрибуцијата,  
топографските соодноси и подрачјето на васкуларизација на 
мозочните артери.  
 
2. Варијации, анастомози и типови на разгранување на мозочните 
артерии. 

Простор и опрема за 
реализација на студиска 
програма 

Кабинет за клиничка анатомија на нервен систем, Институт за 
Анатомија, Медицински факултет, Скопје.  
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Оптимален број студенти  Според постоечките материјално-технички и информациски услови 
оптимален број студенти е 5 (пет). 

Основна литература 
1. Папазова Марија. Цереброваскуларен систем  
2.    Папазова Марија. Централен нервен систем 
3.    Папазова Марија. Морфолошки, топографски и структурни 
карактеристики на предната мозочна артерија 

Дополнителна 
литература 

1. Standring S, Crossman RA, FitzGerald, Collins P. 
Neuroanatomy. In Standring S.Gray`s Anatomy. Elsevier, 
Churchill Livingstone; 2005:225-438. 

2. Duane E. Haines.  Neuroanatomy 
 

Предмет 
Континуирана научна активност во рамките на темата за докторска 
дисертација 
ПАТОФИЗИОЛОШКИ ОСНОВИ И АПЛИКАТИВНА ВРЕДНОСТ НА 
РАДИОТРАСЕРСКИТЕ  МЕТОДИ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 часа 
Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф. д-р  Оливија Васкова 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: olivijavaskova@gmail.com  

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
радиотрасерски методи, патофизиологија на нарушувањата, 
интерпретација на излезните податоци   

Учебни цели 
Запознавање со патофизиологијата на изучуваниот процес и во 
корелација со него, на значењето на квалитативниот и/или 
квантитативниот податок добиен со радиотрасерскиот метод 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
За секој од системите студентот изучува: 
1. Анатомија и физиологија на системот 
2. Патофизиолошки механизми на нарушувањата за чија евалуација 
се наменети конкретните радиотрасерски методи  
3. Радиотрасерски методи применувани за изучување на 
физиологијата и патофизиологијата на системот (принцип, техника 
на изведување, квалитативна и/или квантитативна анализа на 
аквирираните податоци) 
4. Толкување на излезните, квалитативни и/или квантитативни 
податоци добиени со радиотрасерскиот метод во релација со 
патофизиолошките механизми кои лежат во основа на 
нарушувањето. 
5. Апликативна вредност на податоците добиени со 
радиотрасерските методи 
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од соодветна област и 
изготвување на семинарски трудови 
Практична настава: 
Самостојна интерпретација на излезните податоци и проценка на 
апликативната вредност на радиотрасерскиот метод  

Организација 
Теоретска настава: 25 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 
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Методи на учење 
Теоретска настава - интерактивен метод 
Семинарски труд - самостојна изработка 
Практична настава - самостојна работа под надзор  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на патофизиолошките основи на 
радиотрасерските методи и апликативната вредност на добиените 
излезни податоци 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа и сродни области  

Оценување 

Во рамките на основниот предмет 
Предлог: 
 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 15 25 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 9 15 
Вкупно 60 100 

 
 

Учебни помагала 

1. Миладинова Д. и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 
пракса. Борографика, Скопје, 2008 

2. Борота Р., Стефановић Љ. и сар.: Нуклеарна медицина.  
Медицински факултет, Нови Сад, 1992 

3. Biersack HJ, Freeman LM: Clinical Nuclear Medicine. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007 

4. Sharp PE, Gemmell HG, Murray D: Practical Nuclear 
Medicine. Springer-Verlag, London, 2005 

5. Elgazzar A: The Pathophysiologic Basis of Nuclear Medicine. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006 

6. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени 
на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  

 

Предмет ИП: МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНА ДИЈАГНОСТИКА НА ТИРОИДНАТА 
ПАТОЛОГИЈА 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 часа 
Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф. д-р Оливија Васкова 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: olivijavaskova@gmail.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, тироидна 
функција, тироидна дисфункција, in vivo и in vitro тироидни тестови, 
тироиден скен, јодурија, тироидна ехотомографија 

Учебни цели Запознавање со in vivo и in vitro дијагностички тестови за процена на 
тироидната морфологија, функција и дисфункција 

 
 
 
Кратка содржина 

Теоретска настава: 
1. Анатомија и хистологија на тироидната жлезда  
2. Физиологија на тироидната хормоносинтеза и хипоталамо-
хипофизно-тироидната оска 
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       (извадок) 3. In vivo дијагностика: ехотомографија на тироидната жлезда, 
невизуелизирачки и визуелизирачки (динамички и статички) 
радиоизотопски тестови 
4. In vitro дијагностика на тироидната функција 
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од оваа област и изготвување на 
семинарски трудови 
Практична настава: 
Совладување на самостојно изведување на сите наведени 
дијагностички методи 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава- интерактивен метод 
Семинарски труд - самостојна изработка 
Практична настава - самостојна работа под надзор 

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на техниките и апликативната вредност на 
тироидните in vivo и in vitro дијагностички методи 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа и сродни области 

Оценување 

 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 12 20 
Вкупно 60 100 

 
 

Учебни помагала 

1. De Groote L.J., Reed Larsen P., Hennemann G.: The thyroid and 
its diseases. Churchill Livingstone, New York-Edinburgh, 1996 

2. Симова Н, Серафимов Н.: Тироидологија. Магор, Скопје, 
1999 

3. Миладинова Д. и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 
пракса. Борографика, Скопје, 2008 

4. Борота Р., Стефановић Љ. и сар.: Нуклеарна медицина.  
Медицински факултет, Нови Сад, 1992 

5. Klima G.: L'échographie de la thyroide.Urban&Schwarzenberg, 
Munich-Vienne-Baltimore, 1995 

6. Todorović-Đilas Lj.: Ultrasonografija i citodijagnostika oboljenja 
štitaste žlezde. Medicinski fakultet-Novi Sad, Novi Sad, 1996 

7. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 
Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  
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Предмет 
Континуирана научна активност во рамките на темата за докторска 
дисертација 
ПАТОФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА ТИРОИДНА 
ДИСФУНКЦИЈА 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 часа 
Кредити 10 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф. д-р  Светлана Мицева Ристевска 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: svetlana.miceva.ristevska@gmail.com  

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, тироидна 
дисфункција, хипертиреоза, хипотиреоза, тироидит, јоден дефицит   

Учебни цели Запознавање со етиопатогенезата и механизмите на тироидните 
дисфункции 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Филогенеза, онтогенеза, анатомија, хистологија, метаболизам на 
тироидната клетка 
2. Физиологија на тироидната хормоносинтеза и секреција, 
транспортот на хормоните, хормонските ефекти врз таргет-органите 
на клеточно, субклеточно и молекуларно ниво, метаболизмот на 
хормоните, регулацијата на тироидната функција 
3. Хипотиреоза - ниво на дисфункцијата, етиолошка класификација 
со патогенетски механизми на поедини форми на хипотиреоза 
4. Хипертиреоза - ниво на дисфункцијата, етиолошка класификација 
со патогенетски механизми на поедини форми на хипотиреоза 
5. Избрани ентитети од тироидните дисфункции  
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од соодветна област и 
изготвување на семинарски трудови 
Практична настава: 
Регистрација и проценка на очекуваните функционални системски 
промени при тироидните дисфункции  

Организација 
Теоретска настава: 25 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

 
Методи на учење 

 
Теоретска настава- интерактивен метод  
Семинарски труд - самостојна изработка  
Практична настава- самостојна работа под надзор  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на функционалните промени во ткивата и 
органите при тироидни дисфункции и на механизмите на нивното 
настанување 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа и сродни области  
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Оценување 

Во рамките на основниот предмет 
Предлог: 
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 15 25 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 9 15 
Вкупно 60 100 
 

 

Учебни помагала 

1. De Groote L.J., Reed Larsen P., Hennemann G.: The thyroid and 
its diseases. Churchill Livingstone, New York-Edinburgh, 1996 

2. Greenspan F.S.: Basic and clinical endocrinology. 
Appleton&Lange, Connecticut, 1991 

3. Симова Н, Серафимов Н.: Тироидологија. Магор, Скопје, 
1999 

4. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 
Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  

 
 

Предмет ИП: РАДИОТРАСЕРСКИ МЕТОДИ ВО ЕВАЛУАЦИЈА НА 
НАРУШУВАЊА НА СИСТЕМИ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 часа 
Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф. д-р Светлана  Мицева Ристевска 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: svetlana.miceva.ristevska@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  
радиотрасерски методи, нарушувања на системи  

Учебни цели 
Запознавање со принципите, видовите и спецификите на 
радиотрасерските методи наменети за изучување на нарушувањата 
на одделните системи 

Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Принципи и  елементи  на радиотрасерските методи (радиотрасер, 
механизам на биодистрибуција, детекција, аквизиција и обработка на 
податоците, излезна информација) 
2. Компартманска анализа  
3. Видови на радиотрасерски методи - невизуелизирачки (in vivo, in 
vitro), визуелизирачки (статички, динамички) 
4. Специфики на радиотрасерските методи (индикационо подрачје, 
радиофармацевтик, механизам на обележување на изучуваниот 
процес, техника на изведување, анализа на податоците, излезна 
информација) при евалуација на нарушувања на : 

 Хематопоезниот систем 
 Кардиоваскуларниот систем 
 Респираторниот систем 
 Гастроинтестиналниот и хепатобилијарниот систем 
 Уринарниот систем 
 Ендокриниот систем  
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Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од оваа област и изготвување на 
семинарски трудови 
Практична настава: 
Демонстрација на изведување на радиотрасерските методи, 
самостојна интерпретација  на излезните податоци 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава- интерактивен метод 
Семинарски труд - самостојна изработка 
Практична настава - самостојна интерпретација на излезните 
податоци 

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на индикациите, принципите, техниката на 
изведување, аквизиција, обработка на податоците и интерпретација 
на излезните резултати од радиотрасерските методи специфично 
наменети за евалуација на нарушувања на конкретни системи 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа и сродни области  

Оценување 

 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 12 20 
Вкупно 60 100 

 
 

Учебни помагала 

1. Миладинова Д. и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 
пракса. Борографика, Скопје, 2008 

2. Борота Р., Стефановић Љ. и сар.: Нуклеарна медицина.  
Медицински факултет, Нови Сад, 1992 

3. Biersack HJ, Freeman LM: Clinical Nuclear Medicine. Springer-
Verlag, Berlin Heidelberg, 2007 

4. Sharp PE, Gemmell HG, Murray D: Practical Nuclear Medicine. 
Springer-Verlag, London, 2005 

5. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 
Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  

 
 

Предмет ИП: ТЕРАПИЈА СО РАДИОИЗОТОПИ  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 часа 
Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф. д-р Даниела Миладинова 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: danielamiladinova@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  
радиоизотопна терапија, онкологија  
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Учебни цели 
Запознавање со механизмите на делување на радиоизотопите врз 
ткивата и органите; со радиоизотопите кои се користат за тераписки 
цели; со принципите на терапиското делување, начините на 
апликација и индикациите за примена на терапијата со радиоизотопи  

Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Биолошки ефекти на јонизирачкото зрачење  
2. Основни принципи на терапија со радиоизотопи, начин на 
апликација, механизми на акумулација на радиофармацевтикот во 
ткивата и органите и влијание на ткивните фактори врз 
акумулацијата на радиофармацевтикот 
3. Радиофармацевтици кои се употребуваат во тераписки цели, 
индикации за оваа терапија и несакани ефекти на терапијата со 
радиоизотопи 
4. Терапија со радиојод - принципи, апликација, механизми на 
акумулација, индикации и несакани ефекти 
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од оваа област и изготвување на 
семинарски трудови 
Практична настава: 
Демонстрација на апликација на терапијата 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава- интерактивен метод 
Семинарски труд - самостојна изработка 
Практична настава - симулација на предтераписка и теоретска 
тераписка процедура 

Предвидени учебни 
резултати  

 
 
 
Знаење и разбирање на принципите, индикациите, начините на 
апликација на терапијата со радиоизотопи, како и осознавање на 
придобивките, но и на несаканите ефекти од овој вид терапија 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа и сродни области  

Оценување 

 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 12 20 
Вкупно 60 100 

 

Учебни помагала 

1. Миладинова Д. и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 
пракса. Борографика, Скопје, 2008 

2. Biersack HJ, Freeman LM: Clinical Nuclear Medicine. Springer-
Verlag, Berlin Heidelberg, 2007 

3. Борота Р., Стефановић Љ. и сар.: Нуклеарна медицина.  
Медицински факултет, Нови Сад, 1992 

4. Магистерски и докторски тези на наставниците, 
соработниците и асистентите на Институтот од оваа област  

 
 

Предмет РАДИОТРАСЕРСКИ МЕТОДИ ВО ОНКОЛОГИЈАТА  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 часа 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

90 

Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Положени предмети од прва година 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна медицина  

Одговорен наставник Проф. д-р Даниела Миладинова 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: danielamiladinova@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
радиотрасерски методи, онкологија  

Учебни цели 
Запознавање со механизмите на радиотрасерските дијагностички 
методи за детекција на неопластичните процеси и со нивните 
апликативни можности во онкологијата 

Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Карциногенеза, етиопатогенеза на малигната претворба на 
човечките клетки, морфолошки и функционални особености на 
малигните клетки, однос тумор-домаќин  
2. Радиофармацевтици-органотропни, туморотропни неспецифични и 
туморотропни специфични; механизми на детекција на 
неопластичното ткиво 
3. Лимфосцинтиграфија и детекција на сентинелен лимфен јазел 
4. Сцинтиграфија на туморски рецептори, имуносцинтиграфија, 
позитронска емисиона томографија во онкологијата 
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од оваа област и изготвување на 
семинарски трудови 
Практична настава: 
Демонстрација на изведба на радиотрасерските методи и самостојна 
интерпретација на излезните резултати 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава- интерактивен метод  
Семинарски труд - самостојна изработка  
Практична настава - самостојна интерпретација на излезните 
податоци 

Предвидени учебни 
резултати  

 
Знаење и разбирање на техниката и апликативната вредност на 
радиотрасерските дијагностички методи применливи во онкологијата 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа и сродни области  

Оценување 

 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 12 20 
Вкупно 60 100 
 

 

Учебни помагала 

1. Gamulin S. i sar.: Patofiziologija. Jumena, Zagreb, 1990 
2. Миладинова Д. и сор.: Нуклеарна медицина во клиничка 

пракса. Борографика, Скопје, 2008 
3. Борота Р., Стефановић Љ. и сар.: Нуклеарна медицина.  

Медицински факултет, Нови Сад, 1992 
4. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 

Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  
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Предмет ИП: ПЕРИФЕРНИ ЕФЕКТИ НА ТИРОИДНАТА ФУНКЦИЈА И 
ДИСФУНКЦИЈА 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 часа 
Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Нема 

Изведува Катедра по патофизиологија,  
Катедра по нуклеарна меедицина  

Одговорен наставник Проф.д-р  Даниела Поп Ѓорчева 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: popgjorchev@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  тироидна 
функција, тироидна дисфункција, периферни ефекти   

Учебни цели 
Запознавање со дејството на тироидните хормони на клеточно, 
субклеточно и молекуларно ниво во физиолошки услови и при 
тироидните дисфункции 

Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Физиологија на тироидната хормоносинтеза, транспортот, 
хормонските ефекти врз таргет-органите и метаболизмот на 
хормоните 
2. Тироидни дисфункции - етиопатогенеза, морфо-функционална 
класификација 
3. Периферни ефекти на тироидните дисфункции  врз системите 
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од соодветна област и изготвување 
на семинарски трудови 
Практична настава: 
Регистрација и проценка на очекуваните функционални системски 
промени при тироидните дисфункции  

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

Методи на учење 
Теоретска настава- интерактивен метод 
Семинарски труд - самостојна изработка 
Практична настава- самостојна работа под надзор  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање на функционалните промени во ткивата и 
органите при тироидни дисфункции и на механизмите на нивното 
настанување 
 
Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од 
оваа област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и 
во изработка на научен труд од оваа област  

 
Оценување 

 
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 12 20 
Вкупно 60 100 
 

 

Учебни помагала 1. De Groote L.J., Reed Larsen P., Hennemann G.: The thyroid and its 
diseases. Churchill Livingstone, New York-Edinburgh, 1996 
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2. Симова Н, Серафимов Н.: Тироидологија. Магор, Скопје, 1999 
3. Orgiazzi J. et all: The Thyroid and Tissues, Schattauer, Stuttgart- New 

York, 1994 
4. Derwahl K.M. et all: The Thyroid and Cardiovascular Risk, Berlin, 2004 
5. Escobar M. et all: The Thyroid and Brain. Schattauer, Seville, 2002 
6. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 

Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина 
 
 
 

Предмет ИП: ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА И ВЛИЈАНИЕ НА ЕГЗОГЕНИ И ЕНДОГЕНИ 
ЕТИОПАТОГЕНЕТСКИ ФАКТОРИ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 часа 
Кредити 9 кредита 
Вид на предмет Изборен  
Предуслови Нема 

Изведува Катедра по патофизиологија  
Катедра по нуклеарна меедицина  

Одговорен наставник Проф.д-р  Сузана Лопарска 

Адреса 
Институт за патофизиологија и нуклерна медицина, 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје, 
Р. Македонија, +389 2 31 12 831 
е-пошта: loparskasuzana@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  тироидна 
функција, тироидна дисфункција, ендогени фактори, егзогени фактори 

Учебни цели 
Запознавање со директното влијание на одделни ендогени и егзогени 
фактори врз морфологијата и функцијата на тироидната жлезда како и со 
индиректните влијанија на овие фактори врз останатите органи и системи 

Кратка содржина 
       (извадок) 

Теоретска настава: 
1. Физиологија на тироидната хормоносинтеза, транспортот на 
хормоните, хормонските ефекти врз таргет-органите на клеточно, 
субклеточно и молекуларно ниво, метаболизмот на хормоните, 
регулација на тироидната функција   
2. Влијание на факторите на надворешната средина со потенцијални 
ефекти врз тироидниот  морфо-функционален статус 
3. Влијание на одредени физиолошки состојби на организмот и влијание 
на нетироидни патолошки состојби врз тироидниот морфо-функционален 
статус 
4. Можни системски последици од промените во тироидниот статус 
иницирани од дејството на споменатите фактори 
Семинарска работа (3): 
Изучување на научна литература од соодветна област и изготвување на 
семинарски трудови 
Практична настава: 
Регистрација и проценка на присуство или отсуство на ендогени или 
егзогени фактори со потенцијални ефекти врз тироидниот статус 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Семинарска работа: 60 часа  
Практична настава: 15 часа 

 
 
Методи на учење 

Теоретска настава - интерактивен метод 
Семинарски труд - самостојна изработка 
Практична настава - самостојна работа под надзор  

Предвидени учебни 
резултати  

Знаење и разбирање за релацијата на одделните ендогени и егзогени 
фактори со тироидниот статус и нивното потенцијално патогенетско 
дејство 
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Клучни вештини: оспособеност на студентот стекнатите знаења од оваа 
област да ги примени во својата научно-истражувачка работа и во 
изработка на научен труд од оваа област  

Оценување 

 
Вид на активност Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Семинарска работа 36 60 
Практична настава 12 20 
Вкупно 60 100 
 

 

Учебни помагала 

1. De Groote L.J., Reed Larsen P., Hennemann G.: The thyroid and its 
diseases. Churchill Livingstone, New York-Edinburgh, 1996 

2. Greenspan F.S.: Basic and clinical endocrinology. Appleton&Lange, 
Connecticut, 1991 

3. Симова Н, Серафимов Н.: Тироидологија. Магор, Скопје, 1999 
4. Pinchera A. et all: The Thyroid and Age. Schattauer, Pisa, 1998 
5. Lazarus J. et all: The Thyroid and Reproduction, Riga, 2008 
6. Каранфилски Б. и сор: Корекција на јодниот дефицит во 

Македонија, УНИЦЕФ, Скопје, 2004 
7. Каранфилски Б. и сор: Јодниот дефицит во гравидитет и 

лактација. УНИЦЕФ, Скопје, 2008 
8. Escobar M. et all: The Thyroid and Brain. Schattauer, Seville, 2002 
9. Магистерски и докторски тези од оваа област изработени на 

Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина  
 
 

Предмет Епидемиолошкиот метод во процена на ефикасноста на 
превенирањето на заразните и незаразни болести 

Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 

Изведува 
Катедра за Епидемиологија и 
Бистатистика со медицинска информатика 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Теоретска настава: проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска 

Одговорен наставник Проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска 

Адреса: 
Институт за Епидемиологија и Биостатистика со медицинска 
информатика, Водњјанска 31, Скопје  Тел. +389 2 3147-020; e-mail:beti 
zafirova@yahoo.com. 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии-насока јавно здравство, изборен 
предмет, епидемиолошки метод, заразни болести, хронични незаразни 
болести, превенција 

Учебни цели 
Да се добијат знаења за улогата на епидемилошкиот метод во сите нивоа 
на превенирање како на заразните, така и на хроничните незаразни 
заболувања 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
- Основни  епидемиолошки податоци за заразните хроничните 

незаразни болести ( заболување, умирање, сезоност, тренд ); 
- Глобални ризици; 
- Ризици кои се однесуваат на популационите групи и индивидуите; 
- Унапредување на здравјето и показатели за здравјето; 
- Епидемиолошки пристап во превенцијата на заразните И 

хроничните незаразни болести; 
- Мерење на ефектите на превенцијата ; 
- Нивои на превенција ; 
- Стратегија на превенцијата; 
- Роузова теорема и популационен парадокс; 
- Причина за заболување на индивидуата и причини за 
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инциденцијата; 
- Преваленција, релација меѓу инциденцијата и преваленцијата; 
- Релативен и атрибутивен ризик;  
- Одсс Ратио; 
- Survival ( Life – table ) Analysis; 
- Економски критериуми  и Cost – Benefit Analysis; 
- Заштита на високоризичните групи и заштита на популацијата; 
- Индивидуализиран и популационен пристап на превенцијата; 
- Ставот на научната јавност во однос на популациониот пристап 

на превенцијата; 
- Улогата на епидемиологијата во согледување на природниот тек и 

спектарот на болестите; 
- Примери за мерење на ефикасноста на превенцијата на 

хроничните незаразни болести; 
- Примена на тестови за мерење на ефектот на рехабилитацијата 

кај цереброваскуларните болести; 
 

Практична настава: 
 – примери за пресметување на различните показатели на 

заболување и умирање; 
 - релативен и атрибутивен ризик; 
 - Odss Ratio; 
 - Survival ( Life-Table) Analysis; 
 - Multipli Regresioni modeli. 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа -1 кредит 
Практична настава: 30 часа - 2 кредит 
Индивидуална работа: 6 кредити-  
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, вежби на персонални компјутери, 
семинари,работилници, дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
за кои се предвидени одреден број на бодови како дел од завршното 
оценување. 
   
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирана проверка - тест 24 40 
Завршен испит 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е описно (положил). 
 

 
Учебни помагала 

1. Биостатистика(група автори):2006 
2. Општа Епидемиологија(група автори):2008 
3. Специјална Епидемиологија(група автори ): 2009 
4. Епидемиологија - Зоран Радованович:2005 
5. Epidemiology , sekond edition – Leon Gordis, MD, MPH, DrPH 
6. Epidemiologi in Medicine, first edition – Charles H. Hennekens, Julie E. 

Buring. 
7. Statistika za istrazivace u oblast medicinskih nauka, Medicinski fakultet 

Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001 
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Предмет 
Примена на ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ и СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ за 
решавање на проблемите со кои се соочува КЛИНИЧКАТА 
МЕДИЦИНА 

Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 

Изведува 

Катедра за Епидемиологија и 
Бистатистика со медицинска информатика 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Теоретска настава: проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска 
 

Одговорен наставник Проф. д-р Бети Зафирова-Ивановска 

Адреса: 
Институт за Епидемиологија и Биостатистика со медицинска 
информатика, Водњјанска 31, Скопје  Тел. +389 2 3147-020; e-mail:beti 
zafirova@yahoo.com. 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии-насока јавно здравство, изборен 
предмет, епидемиологија, статистика 

Учебни цели 
Да се добијат знаења за аплицирање на епидемиолошките и статистички 
методи во донесувње на точни заклучоци кои се однесуваат на 
проблемите кои произлегуваат во дијагностицирање на болестите и 
лечењето на пациентите 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
1. Концепт за дефинирање на нормалност-дефинирање и одредување 

на границата меѓу болест и нормална состојба. 
2. Мерење на прогнозата на болестите. 
3. Потребен број на лечени. 
4. Извори на варијации во испитувањата - варијации врзани за 

испитувачите, варијации врзани за испитаниците, варијации врзани за 
испитувањето 

5. Дијагностички тестови. 
6. Елементи на сигурност и валидност на дијагностичките тестови и 

постапки. 
7. Грешки при мерење на изложеноста и при дијагностицирање на 

болеста 
 

Практична настава: 
1. Практична примена на современите статистички методи: 
2. статистичка значајност и разлика меѓу споредуваните групи ( p 

ниво). 
3. видови на грешки 
4. анализа на преживување (survival analysis). 
5. процент на слагање. 
6. сензитивност, специфичност, позитивна предиктивна вредност, 

негативна предиктивна вредност, глобална точност. 
7. практично занчење на елементите на валидноста. 
 

 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа -1 кредит 
Практична настава: 30 часа - 2 кредит 
Индивидуална работа: 6 кредити-  
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, вежби на персонални компјутери, 
семинари,работилници, дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
за кои се предвидени одреден број на бодови како дел од завршното 
оценување. 
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Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирана проверка - тест 24 40 
Завршен испит 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е описно (положил). 

 
Учебни помагала 

1. Биостатистика(група автори):2006 
2. Општа Епидемиологија(група автори):2008 
3. Специјална Епидемиологија(група автори ): 2009 
4. Епидемиологија - Зоран Радованович:2005 
5. Epidemiology , sekond edition – Leon Gordis, MD, MPH, DrPH 
6. Epidemiologi in Medicine, first edition – Charles H. Hennekens, Julie E. 

Buring. 
7. Statistika za istrazivace u oblast medicinskih nauka, Medicinski fakultet 

Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001 
 
 
 
Предмет ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ  9 КРЕДИТА 

Изведува Медицински факултет – Скопје 
Катедра за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Автор на 
програмата 

Одговорен наставник: 
Науч. Сор. Д-р Милка Здравковска  
специјалист епидемиолог 

Адреса за 
комуникација 

Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика, 
Медицински факултет 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Тел: 02/3114 825 
         02/3147 020 
e-mail: zdravkovska2003@yahoo,com 

Клучни зборови 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина,  
Интрахоспитални инфекции, медицински проблем, социо-економски проблем, 
епидемиологија, контрола на интрахоспитални инфекции, евалуација 

Учебни цели 

По завршувањето на овој курс, студентот би требало да биде оспособен: 
 

1. Да ја разбере значајноста на контролата на интрахоспиталните 
инфекции; 

2. Да знае да ги дефинира и препознава интрахоспиталните инфекции; 
3. Да примени медицинско-епидемиолошки пристап во контролата на  

интрахоспиталните инфекции; 
4. Да ги дифинира ризик факторите кои влијаат или се доминантни за 

појавата на болничките инфекции; 
5. Да ги дефинира причинителот, изворот и резервоарот на заразата, 

патиштата и механизмите на пренос на болничките инфекции; 
6. Да ја дефинира формата на појавување на болничките инфекции 

(спорадични, ендемични и епидемија); 
7. Да примени знаење и вештини од медицинско-епидемиолошки аспект 

во процесот на донесување одлуки базирани на докази, а со цел 
спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции; 

 
8. Да предлага интервентни мерки за сузбивање и елиминација на 

дефинираните болнички инфекции; 
 

9. Да предлага заштитни мерки за превенција од болничките инфекции; 
10. Со примена на епидемиолошките методи, да врши евалуација и 
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проценка на квалитетот на контролата на интрахоспиталните 
инфекции;  

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредита 
Индивидуална работа:  6 кредита 

Кратка содржина 

Теми: 
1. Дефиниција и значење на интрахоспиталните инфекции 

 Медицински проблем – стапки на инциденца, преваленца, 
морталитет, леталитет, 

 Социо-економски аспекти на интрахоспиталните инфекции 
      2. Потреба од епидемиолошки пристап во контролата на 
интрахоспиталните инфекции 
     3. Етиологија на интрахоспиталните инфекции 
     4. Настанување на ИХИ : извор, резервоар и влезни врати на инфекциите 
     5. Поделба на ИХИ : 

 Ендогени (self infections)  - примарни и секундарни 
 Егзогени инфекции – cross infections и environmental infections 

Патишта на пренос на интрахоспиталните инфекции: 
 контактен пат (директен и индиректен контакт) 
 воздушно-капков пат 
 алиментарен пат 
 хидричен пат 

6. Типови на епидемиолошки надзор и контрола на 
интрахоспиталните инфекции 
 Фокусиран (циљан) надзор – специфично по локализација и 

специфично по оддели  
 Сеопфатен континуиран надзор – ги намалува интрахоспиталните 

инфекции и до 30%, а инфекциите на крвта до 10%. 
 Сеопфатен ротирачки надзор (периодичен) – можност за превид на 

епидемија. 
 Сеопфатен повремен надзор (пресек,студија на преваленца)  
 Сателитски модел на следење на ИХИ 

 
         7. Важноста на програмата, организационата поставеност и законската 
регулатива за контролата на ИХИ  
         8. Важноста на тимската работа и интердисциплинарниот пристап во 
контролата на ИХИ 
         9. Елементи на контролата на ИХИ: 

 Дефинирани дијагностички критериуми 
 Стандарди за болничка хигиена 
 Микробиолошка експертиза 
 Централна база на податоци 
 Анализа и евалуација на квалитетот на контролата на ИХИ  

10. Вештини за контрола на ИХИ 
 Правилна хигиена на рацете кои се најважен трансмиттер на ИХИ 
 Правилно земање на материјал за микробиолошка дијагноза на 

интрахоспиталните инфекции: 
 Правилно пакување, транспорт и време на транспорт на материјалот 

за микробиолошка дијагноза   
 Придржување кон препораките од микробиолошката и 

епидемиолошката експертиза  
 Пополнување на унифицирана пријава за секој пациент со 

интрахоспитална инфекција 
 Примена на епидемиолошките методи и анализа на податоците од 

контролата на ИХИ   

Методи на учење 
Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
презентирање на материјали  од интерес за контрола на интрахоспиталните 
инфекции.   
Практична настава: семинари, вежби за усвојување на вештини за следење и 
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контрола на ИХИ, како и вежби за анализа на податоци и донесување на 
заклучоци и предлог-мерки за сузбивање и превенција на ИХИ  
Индивидуална работа: дискусии, консултации, евалуација на научна 
литературе и  семинарски работи  

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е должен активно да ги следи сите предложени активности со што 
освојува предвиден број на бодови кои влегуваат во делот на завршното 
оценување.  
Следењето на наставата е задолжително. 
Студентот задолжително самостојно изготвува семинарски теми и јавно ги 
презентира.  
Бодување на активности на студентот: 
 

Вид на активност бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирана 
проверка(една) 24 40 

Завршен 
испит(писмен дел) 24 40 

вкупно 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

 
Континуирана проверка на знаењата: една формативна-писмено по пат на 
тест и сумарна: семинарски труд, проект и завршен испит. 
Завршен испит: писмен, а студентот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување. 
Критериум за формирање на завршна оценка: 
 

Бодови Оценка 
До 59 5 
60-68 6 
69-76 7 
77-84 8 
85-92 9 
93-100 10 

 
Положениот испит е услов да се стекне  со потребниот број кредити пропишан 
од предметната програма  

Учебни помагала 

 
1. Општа епидемиологија, Д.Д, Н.О., К.В., Т.Б., В.В.С., РИ., Б.З., М.З., И.П., 

2008, 
2. C. Glen Mayhall.:Hospital Epidemiology and Infection Control, Third Edition, 

Philadelphia, USA, 2004 
3. К. Поповска и сор.,Прирачник за тимовите во контролата на болничките 

инфекции, Скопје, 2006. 
Дополнителна литературе ќе се достави  во текот на наставата, како и web. 
Страници достапни за студентите.  
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Предмет ПРОЦЕНА НА РИЗИК НА НАСТАНУВАЊЕ И 

ПРЕДИКЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ  9 кредити 

Изведува 
Медицински факултет - Скопје; 
Катедра за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика; 
Водњанска бб, 1000 Скопје; 
тел:+389 2 31 14 825. 

Автор на програмата Одговорен наставник / Проф. д-р Никола Оровчанец 

Клучни зборови 
Медицински факултет, Докторски студии, биомедицина; 
кардиоваскуларни болести, ризик фактори, ризик на настанување, 
предикција. 

Учебни цели 

 
Здобивање со теоретско и практично знаење од областа на 
биомедицината, кое на студентите ќе им овозможи адекватно креирање 
на научно истражувачката методологија и изведување на: 
  
1. аналитички студии во испитувањето на кардиоваскуларните болести; 
1.1 анамнестички студии  во испитувањето на кардиоваскуларните 
болести; 
1.2 кохортни студии во испитувањето на кардиоваскуларните болести; 
 2. процена на ризик на настанување кај кардиоваскуларните болести; 
3. предикција на кардиоваскуларните болести. 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит; 
Практична настава: 30 часа - 2 кредита; 
Индивидуална работа: 6 кредити. 

Кратка содржина 

Теми: 
1. Утврдување на ризик фактори за настанување на 

кардиоваскуларните болести од интерес за истражувањето; 
2. Аналитички студии; 

          Анамнестички студии кај кардиоваскуларните болести; 
          Типови на анамнестички студии; 
          Избор на контролна група; 
          Анализа и интерпретација на резултатите кај анамнестичките 
студии; 
          Табела 2x2,  вкрстен однос (OR); 

3.  Кохортни студии во испитувањето на кардиоваскуларните 
болести; 

 Анализа и интерпретација на резултатите кај кохортните студии; 
3.1.1 Табела 2x2, релативен ризик (RR); 
4.     Изработка на база на податоци; 
5.     Мултиваријантната Logistic Regression анализа (Wald, Exp(B), 
употребена за детерминирање на независното влијание на одредени 
ризик фактори во настанувањето на кардиоваскуларните болести; 
5.1  Анализа и интерпретација на резултати од истражувањето; 
6.    Изработка на семинарски труд во врска со истражувањето и 
негова презентација. 

Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, работа во групи; 
Практична работа: примена на теоретската едукација во EPI 6, Statistica 
7.0, SPSS 13.0, анализа на податоци; 
Индивидуална работа: дискусии, консултации по сегменти од интерес, 
семинарска работа, евалуација на научна литература. 

Специфични 
препораки за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените активности со 
кои што освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето на 
истражувањето, анализата на податоците, адекватното прикажување, 
изработка на извештај и презентација на проектот со јавен настап. 
 
 
Бодување на активности на студентот: 
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Вид на активност Бодови  
Минимум максимум 

Теоретска настава 1 5 
Практична настава 7.5 15 
Семинар  0 5 
Континуирани проверки -2 2х9=18 2х15=30 
Завршен испит 33.5 45 
Вкупно 60 100 

Проверка на знаење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка на знаење 

Континуирана проверка на знаење: 2 теста писмено; 
Условувачки критериуми: 

 1. За да пристапи кон завршен испит, студентот е потребно да освои 
минимум бодови (60%) од двете континуирани проверки; 

Комплетен завршен испит: студентот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување. 

 Завршен испит: Содржи материјал од теоретската и практичната настава. 
Критериуми за формирање на завршната оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5 (Ф) 
60-68 6 (Е) 
69-76 7 (Д) 
77-84 8 (Ц) 
85-92 9 (Б) 
93-100 10 (А) 

 

Основни учебни 
помагала 

Основни: 
1. Група автори, Општа епидемиологија, Учебник, Медицински факултет, Катедра 
по епидемиологија, Скопје, 2008 
2. Зоран Радовановиќ, Теренска епидемиологија, Медицински факултет, Белград, 
2000 
3. Stanton a. Glantz, PhD., Primer of biostatistics, University of California, 1977 
4. A.N.Gjorgov and N.Gjorgov, Research methodology and clinical epidemiology, 
Skopje, 1999 
5. Група автори, Биостатистика, Учебник, Медицински факултет, Катедра по 
епидемиологија, Скопје, 2009 
6. Y.H.Chan, Logistic Regression Analysis, Singapore Med J, 2004, Vol 45(4): 149 

 
 
 

Предмет КЛИНИЧКА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И БИОСТАТИСТИКА ВО 
БИОМЕДИЦИНАТА 

9 
кредити 

Изведува 
Медицински факултет - Скопје; 
Катедра за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика; 
Водњанска бб, 1000 Скопје; 
тел:+389 2 31 14 825. 

Автор на програмата Одговорен наставник / Проф. д-р Никола Оровчанец 

Клучни зборови 
Медицински факултет, Докторски студии, биомедицина; 
Сензитивност, специфичност, позитивна и негативна  предикативна 
вредност, глобална точност, биостатистика. 

Учебни цели 

Здобивање со теоретско и практично знаење од областа на Клиничката 
епидемиологија и биостатистика, кое на студентите ќе им овозможи 
адекватно одредување на: 
1.сензитивноста и специфичноста на дијагностичките тестови; 
2. позитивната и негативната предикативна вредност; 
3. глобалната точност на дијагностичките тестови; 
4. примена на  параметарските и непараметарските статистички тестови; 
5. едноставна линеарна и мултипла регресиона анализа; 
6.логистичка регресиона анализа; 
7.анализа на преживување.  
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит; 
Практична настава: 30 часа - 2 кредита; 
Индивидуална работа: 6 кредити. 
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Кратка содржина 

Теми: 
1. Сензитивност на дијагностички тестови; 
2. Специфичност на дијагностички тестови; 
3. Позитивна предикативна вредност на дијагностички тестови; 
4. Негативна предикативна вредност на дијагностички тестови; 
5. Глобална точност на дијагностички тестови; 
6. Формирање на база на податоци; 
7. Параметарски статистички тестови; 
8. Непараметарски статистички тестови; 
9. Едноставна линеарна регресиона анализа; 
10. Мултипла регресиона анализа; 
11. Логистичка регресиона анализа; 
12. Анализа на преживување / Каплан Меиер анализа; 
13. Коксова анализа на преживување; 
14. Табелирање на добиените податоци; 
15. Донесување соодветни заклучоци. 

 

Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, работа во групи; 
Практична работа: примена на теоретската едукација во EPI 6, Statistica 
7.0, SPSS 13.0, анализа на податоци; 
Индивидуална работа: дискусии, консултации по сегменти од интерес, 
семинарска работа, евалуација на научна литература. 

Специфични 
препораки за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените активности со 
кои што освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето на 
истражувањето, анализата на податоците, адекватното прикажување, 
изработка на извештај и презентација на проектот со јавен настап. 
 
Бодување на активности на студентот: 

Вид на активност Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 1 5 
Практична настава 7.5 15 
Семинар  0 5 
Континуирани проверки -2 2х9=18 2х15=30 
Завршен испит 33.5 45 
Вкупно 60 100 

 
  

Проверка на знаење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка на знаење 

Континуирана проверка на знаење: 2 теста писмено; 
Условувачки критериуми: 

 1. За да пристапи кон завршен испит, студентот е потребно да освои 
минимум бодови (60%) од двете континуирани проверки; 

Комплетен завршен испит: студентот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување. 

Завршен испит: Содржи материјал од теоретската и практичната настава. 
 
Критериуми за формирање на завршната оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5 (Ф) 
60-68 6 (Е) 
69-76 7 (Д) 
77-84 8 (Ц) 
85-92 9 (Б) 
93-100 10 (А) 

 

Основни учебни 
помагала 

Основни: 
1. Rebecca G.Knapp, PhD., M.Clinton Miller III, PhD., Clinical epidemiology and 
biostatistics, Medical University of South Carolina, 1992 
2. Stanton a. Glantz, PhD., Primer of biostatistics, University of California, 1977 
3. Beth Dawson-Sanders, PhD., Robert G.Trapp,MD., Basic & Clinical Biostatistics, 
Southern Illinois University, 1994 
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4. A.N.Gjorgov and N.Gjorgov, Research methodology and clinical epidemiology, 
Skopje, 1999 
5. Група автори, Биостатистика, Учебник, Медицински факултет, Катедра по 
епидемиологија, Скопје, 2009 
6. Y.H.Chan, Linear Regression Analysis, Singapore Med J, 2004, Vol 45(2):55 
7. Y.H.Chan, Logistic Regression Analysis, Singapore Med J, 2004, Vol 45(4): 149 
8. Y.H.Chan, Survival analysis, Singapore Med J, 2004,  
Vol 45(6):249 
9. Robert W. Fletcher, Suzanne W. Fletcher, Clinical Epidemiology / The Essentials, 
Harvard medical School, 1996 

 
 
 

Предмет Медицински грешки - реалност, соочување, пријавување и превенирање 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  

Изведува Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 
Институт за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 

Адреса: 
Институт за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет, Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 
тел. 3114 825; 3147 020 
e.mail: vesnamia@t-home.mk 

Клучни зборови 
Медицински факултет - докторски студии – насока медицина - изборен 
предмет 
 
медицински грешки, состојба, превенирање, ризик, пријавување, разговор 

Учебни цели 

Учебните цели кои е планирано да бидат исполенети по завршувањето на 
програмата на изборниот предмет се: 
 
1. Да се прикаже историјата, застапеноста, видовите и научното толкување на 

медицинските грешки. 
2. Да се укаже на факторите кои го зголемуваат ризикот од медицински 

грешки и да се посочат начините за нивно намалување. 
3. Да се совладаат вештините за препознавање на посебно вулнерабилната 

популација за медицински грешки. 
4. Да се совладаат вештините за идентификување на одговорноста и 

постапката за пријавување на медицинските грешки. 
5. Да се обработат начините на комуникација со пациентите при медицинска 

грешка. 
6. Да се обработат начините за надминување на самопрегорувањето при 

медицинска грешка. 
7. Да се посочи и дискутира законската регулатива за правата на пациентите 

со посебен осврт на медицинските грешки. 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредита 
Индивидуална работа: 6 кредита 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 
 Предизвикот на медицинските грешки – историјат и факти. 
 Официјална и проектирана статистика за бројот за медицинските грешки 

низ земјите во светот. 
 Економски аспекти на медицинските грешки. 
 Медицински грешки – дефинирање, видови, карактеристика.  
 Модел “Швајцарско сирење“ 
 Причини кои го зголемуваат ризикот од медицински грешки – човечки 
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фактор, медицинска комплексност, системски грешки. 
 Медицински грешки при ињектирање. 
 Несакани грешки со лекови – синоними, дефиниција, настанување, ризични 

групи. 
 Најчести грешки на терапија со лекови и нивно настанување 
 Превенирање на медицински грешки  при разновидни медицински 

интервенции. 
 Превенирање на медицински грешки  при терапија со лекови – 

обезбедување на квалитет. 
 Превенирање на лабораториски грешки. 
 Светски инцијативи за превенција на медицински грешки и сигурност на 

пациентите. 
 Пријавување на медицински грешки и анализа на патот на грешката. 
 Техники на отворен разговор за медицинската грешка. 

 
Практична настава: 
 Филмска презентација на изјава за член на семејство за случај на 

медицинска грешка  - дебатирања 
 Филмска презентација на настанување на медицинска грешка во 

здравствена установа – дебатирање. 
 Филмска презентација на настанување на медицинска грешка при 

ињектирање – дебатирање. 
 Филмска презентација на настанување грешка при терапија со лекови – 

дебатирање. 
 Филмска презентација на отворн разговор за медицинските грешки – 

дебатирање. 
 Филмска презентација на анализа на патот на грешката – дебатирање. 

Методи на учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови со 
презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа предвидени со изборниот предмет. 
 
Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
   
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
 
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е описно (положил). 
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Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово полагање 
после остварувањето на потребните бодови од теоретската, практичната и 
индивидуалната работа. 
 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
 
Бодови Оценка 
до 59 5 (F) 
60 - 68 6 (E) 
69 - 76 7 (D) 
77 - 84 8 (C)  
85 - 92 9 (B) 
93 - 100 100 (A) 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на предвиден со 
предметната програма. 
 

 
Учебни помагала 

 
1. Reason J. 2000.Himan Error: Models and Management. BMJ, 320: 768 – 770. 
2. Kohn L.. at al. 1999. To Err is Human: Building a safer Helath System. National 

Academy Press, Washington. 
3. Reason J. at al. 2001. Diagnosing “Vulnerable system syndrome” an essential 

prerequisite to effective health management. Quality in Health Care. 10 (Sup. II): 
ii21  - ii 25 

4. Espinosa, James; Thomas Nolan (2000). "Reducing errors made by emergency 
physicians in interpreting radiographs: longitudinal study". BMJ Publishing Group. 
Retrieved 2006-03-17. 

5. Institute of Medicine (2000). "To Err Is Human: Building a Safer Health System 
(2000)". The National Academies Press.. Retrieved 2006-06-20. 

6. Timothy P. Hofer, MD (November 2000). What Is an Error?. Effective Clinical 
Practice (American College of Physicians). 

7. Kelly, Karen (2005). "Study explores how physicians communicate mistakes". 
University of Toronto. Retrieved 2006-03-17. 

8. Leape LL (1994). "Error in medicine". JAMA 272 (23): 1851–7.  
9. Helmreich, Robert (2000). "On error management: lessons from aviation". BMJ 

Publishing Group.. Retrieved 2006-03-17.  
10. Gawande, Atul. Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect Science. New 

York, NY: Metropolitan Books; 2002.  
11. Wachter, Robert and Shojania, Kaveh. Internal Bleeding: The Truth Behind 

America's Terrifying Edidemic of Medical Mistakes. New York, NY: Rugged Land; 
2004.  

12. Banja, John Medical Errors and Medical Narcissism, 2005  
13. Porter, Michael E. and Olmsted Teisberg, Elizabeth Redefining Health Care: 

Creating Value-Based Competition on Results, 2006. 
14. Kelly, Karen (2005). "Study explores how physicians communicate mistakes". 

University of Toronto. Retrieved 2006-03-17. 
 
Дополнителна литература ке биде дадена во тек на наставата. 
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Предмет Палијативно згрижување – предизвик на современата медицина 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  

Изведува Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 
Институт за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска 

Адреса: 
Институт за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет,Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 
тел. 3114 825; 3147 020 
e.mail: vesnamia@t-home.mk 

Клучни зборови 
Медицински факултет - докторски студии – насока медицина - изборен 
предмет 
 
медицински грешки, состојба, превенирање, ризик, пријавување, разговор 

Учебни цели 

Учебните цели кои е планирано да бидат исполенети по завршувањето на 
програмата на изборниот предмет се: 
 
 Да се прикаже развојот, фактите, моделите, фундаменталните аспекти и 

индикаторите на палијативното згрижување. 
 Да се укаже на психосоцијалните и спиритуалните аспекти на 

палијативното згрижување. 
 Да обработат аспектите на палијативното згрижување pri болест, umirawe, 

smrt i `alost. 
 Да се презентираат техники за превенирање на самопрегорување при 

палијативно згрижување. 
 Да с еобработат правата на пациентите при палијативното згрижување. 
 Да се совладаат техниките на тимска работа, комуникација и 

надминување на конфликти при палијативно згрижување. 
 Да се согледаат ризиците и начините за превенирање на можните 

инфекции како кај пациентите така и кај здравствените работници. 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредита 
Индивидуална работа: 6 кредита 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 
 Развој на палијативното згрижување. 
 Основни факти за палијативно згрижување. 
 Модели на палијативно згрижување.. 
 Фундаментални аспекти и индикатори во пракса при палијативно 

згрижување.  
 Психосоцијални и спиритуални аспекти на палијативното згрижување. 
 Палијативно згрижување при болест, умирање, смрт и жалост. 
 Проценување и мерење на квалитетот на животот при палијативното 

згрижување. 
 Тимска работа, мултидисциплинарен приод и разрешување на конфликти 

при палијативното згрижување. 
 Самопрегорување (самогрижа и грижа за давателот на грижа). 
 Комуникација со пациенти, семејства и колеги при палијативно згрижување.  
 Правата на пациентите при палијативното згрижување (пр. право на 

намалување/елиминирање на болка). 
 Најчести нозокомнијални инфекции при палијативно згрижување и нивна 

превенција. 
 Ризик и заштита при професионална експозиција на крвно преносливи 
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инфекции при палијативно згрижување. 
 Најчести медицински грешки при палијативно згрижување – препознавање, 

анализа на патот на грешката, отворен разговор и превенирање.  
Практична настава: 
 Филмска презентација на палијативно згрижување при болест, умирање, 

смрт и жалост  - дебатирања 
 Филмска презентација самогрижа и грижа за давателот на палијативно 

згрижување – дебатирање. 
 Презентирање на улоги на ситуација за тимска работа, 

мултидисциплинарен приод и разрешување на конфликти при 
палијативното згрижување – дебатирање. 

 Филмска презентација на превенција на  нозокомнијални инфекции при 
палијативно згрижување – дебатирање. 

 Работа на случај - проценување и мерење на квалитетот на животот при 
палијативното згрижување. 

 Филмска презентација на заштита при професионална експозиција на 
крвно преносливи инфекции при палијативно згрижување –практична 
изведба и дебатирање. 

 Филмска презентација на случај на  медицинска грешка при палијативно 
згрижување – дебатирање и анализа на патот на грешката. 

 Филмска презентација на случај на намалување/елиминирање на болка при 
палијативно згрижување – дебатирање и приказ на улоги. 

Методи на учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
 
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови со 
презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа предвидени со изборниот предмет. 
 
Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
   
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
 
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е описно (положил). 
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Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово полагање 
после остварувањето на потребните бодови од теоретската, практичната и 
индивидуалната работа. 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
до 59 5 (F) 
60 - 68 6 (E) 
69 - 76 7 (D) 
77 - 84 8 (C)  
85 - 92 9 (B) 
93 - 100 100 (A) 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на предвиден со 
предметната програма. 

 
Учебни помагала 

 
1. WHO Definition of Palliative Care". World Health Organization. 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. Retrieved March 7 2006.  
2. Јoanne Lynn (2004). Sick to death and not going to take it anymore!: reforming 

health care for the last years of life. Berkeley: University of California Press. pp. 72. 
ISBN 0-520-24300-5.  

3. Strang P, Strang S, Hultborn R, Arnér S (March 2004). "Existential pain—an entity, 
a provocation, or a challenge?". J Pain Symptom Manage 27 (3): 241–50.  

4. Abrahm JL. A Physician’s Guide to Pain and Symptom Management in Cancer 
Patients. 2nd edition John Hopkins University Press, 2005 

5. Addington-Hall J and Higginson I (Eds). Pallliative Care for Non-Cancer Patients  
Oxford University Press 2000. 

6. Ballard J. LITTLE WAVE AND OLD SWELL: A Fable of Life and It’s Passing.  
Book Surge, 2004 

7. Bonnie R. MAGNIFYING YOUR DAYS: Inspirational Devotionals for Grieving 
Winepress Publishing, 2003. 

8. Brewin TBB, Sparshott M. Relating to the relatives. Breaking bad news, 
communication and support. Radcliffe, 1996. 

9. Bruera E, Portenoy R (eds). Cancer Pain: Assessment and Management. 
Cambridge University Press, 2003. 

10. Cairns M, Thompson M, Wainwright W (Eds) TRANSITIONS IN DYING AND 
BEREAVEMENT: A Psychosocial Guide for Hospice and Palliative Care. 
Health Professions Press, 2003. 

11. Cassell, E J. The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, 2ed.  
Oxford University Press, 2004. 

12. Charlton R.(Ed) PRIMARY PALLIATIVE CARE: Dying, death and bereavement in 
the community. Radcliffe Medical Press, 2002. 

13. Cobb M. The Dying Soul: Spiritual Care at the End of Life. Open University Press, 
2001. 

14. Doyle D, Hanks, GW, Cherny N, Calman, KC (eds) Oxford Textbook of Palliative 
Medicine (3rd Ed) Oxford University Press, 2003 

15. Hallenbeck JL. PALLIATIVE CARE PERSPECTIVES, Oxford University Press, 
2003. 

16. Have HT, Clark D. The Ethics of Palliative Care: European Perspectives.  
Open University Press, 2002. ISBN 0-335-21140 -2 

17. Hockey J, Katz J, and Small N (Eds)-  GRIEF, MOURNING AND DEATH RITUAL  
Open University Press, 2001. 

18. Jeffrey D (ed). Teaching Palliative Care: A Practical Guide. Radcliffe 
Medical Press, 2002. 

19. Meldrum ML. Opioids and Pain Relief: A Historical Perspective. IASP 
Press, 2004. 

20. Monroe B, Oliviere D. (eds) PATIENT PARTICIPATION IN PALLIATIVE 
CARE: A Voice for the Voiceless. Oxford University Press, 2003 

21. Весна Велиќ Стефановска, Мира Аџиќ, Кети Едровска Исајловска, 
Миодрага Стефановска. “Плијативно згрижување“. ISNB 9989 – 2100 – 
7-1, Скопје, 2005 

22. Весна Велиќ Стефановска, Кети Едровска Исајловска, Миодрага 
Стефановска, Зоран Иванов. “Тим, комуникација, конфликти и кампањи“. ISNB 
9989 – 2100 –6-3, Скопје, 2006 

Дополнителна литература ке биде дадена во тек на наставата. 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

108 

 

Предмет ЗНАЧЕЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА МАЛИГНИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА 

9 
кредити 

 
Изведува 

Медицински факултет-Скопје 
Катедра поепидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
ул. Водњанска бр. 31, 1000 Скопје 
Теоретска настава: проф. д-р Кристин Василевска 

 
Адреса за 
комуникација 

 
Медицински факултет, Скопје 
Катедра по епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
ул. Водњанска бр. 31, 1000 Скопје 
Тел: 02 / 3147-020  

 
Клучни 
зборови 

Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина,  
                                           Јавно здравство 
Малигни болести, итен медицинскоетички јавноздравствен проблем,  
можности за превенција; 

 
Учебни цели 

 
Предметот за елаборација на епидемиолошките аспекти на малидните 
заболувања има за цел; 

1. Да овозможи запознавање на кандидатите со најчестите 
неопластични заболувања, кое би му послужило понатаму 

2. Да учествува во дефинирањето на факторите на ризик за 
настанување на овие заболувања 

3. Да помага во насочување на пациентите кон легалните институции 
кои вршат секундарна и терциерна превенција 

4. Користење на Регистерот за рак заради насочување на својата 
активност кон програмско следење на најважните ризик фактори, за 
со тоа 

5. Да ги потенцира примарната превенција и  
6. Конструктивниот скрининг, со цел 
Да го координира мониторингот на малигномите, заради нивна контрола 
во популациите изложени на ризик; 

 
Организација 

 
Теоретска настава: 30 часа (1 кредит) 
Практична настава: 30 часа   (2 кредити) 
Индивидуална работа: 6 кредити 

Куса содржина 

 
1. Вовед во настаувањето на неоплазмите во популацијата 
2. Дефинирање на најчестите малигни заболувања во Република 

Македонија 
3. Користење и евалуација на податоци од Регистрите за рак за Р. 

Македонија во последните 10 години 
4. Користење на интернет достапни податоци за ризик фактори кај 

најчестите неоплазми 
5. Користење на податоци од европската баа на податоци (ХФА-HFA) 
6. Можности за рано откривање на малигни заболувања кај нас и во 

светот 
7. Болести асоцирани со неоплазми 
8. Други медицински проблеми кои ги пратат малигните заболувања 
9. Можности на општествените структури кои можат да има помогнат 

на заболените од малигни заболувања 
10. Сумирање на неоплазмите како: тешко излечиви, со можности за 

делумно и можности за соодветно подолготрајно одржување на 
здравствениот статус 

Методи на учење 

Теоретска настава - усмени предавања, поддржани со презентации преку 
видео-проектор,  
Практична настава - конструктивни вежби со користење на клички-
базирани податоци, работа со дефинирани групи пациенти, семинари, 
статистичка анализа на добиени податоци од теренските вежби, 
Индивидуална работа- конструктивни дискусии во помали групи студенти 
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(според интересот на истите за одредени неоплазми), креирање на есеи и 
семинарски трудови, чија научна литература би била евалуирана во 
контекстот на соодветниот проблем 

 
Спрецифични 
препораки 
за наставата  

 
1. Задолжително активно учество на секој студент (бодирње) 
2. Активен придонес во анализата на податоците 
3. Задолжително креирање на семинарски теми и нивно презентирање 

пред колгиумот 
4. Конструктивно заедничко дебатирање за секоја од темите 
5. Донесување видливи и активно применливи заклучоци од се за што 

е презентирано 
 

Вид на активност 
Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Една континуирана проверка 24 40 
Завршен испит 24 40 
 
Вкупно 

 
60 

 
100 

 

 
 

 
Предмет 

 
ПРЕКУ АНАЛИЗА НА МОРТАЛИТЕТОТ ДО 
СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА БОЛЕСТИТЕ 

 
9 
кредити 

 
Изведува 

 
Медицински факултет-Скопје 
Катедра поепидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
ул. Водњанска,  бр. 31, 1000 Скопје 
 
Теоретска настава: проф. д-р Кристин Василевска 
 

 
Адреса за 
комуникација 

 
Медицински факултет, Скопје 
Катедра по епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
ул. Водњанска бр. 31, 1000 Скопје 
Тел: 02 / 3147-020  
 

 
Клучни 
зборови 

 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина,  
                                           Јавно здравство 
Преку анализа на морталитетот до стратегија за превенција на 
болестите 
  

 
Учебни цели 

 
Морталитетната статистика, како дел од виталната демографска 
статистика е дел од медицинските информативни помагала, преку кои  се 
запознаваме со состојби и причини што доведуваат до одлевање на 
делови од популацијата; 
Предложената тема за изборен предмет има големо јавноздравствено 
значење и капацитет за елаборација (разработување) на епидемиолошките 
аспекти на многу заболувања (и насилни причини) кои доведуваат до смрт. 
Заради тоа целта на овој предмет е: 

1. Да им овозможи на кандидатите преку настава и практична работа 
да се запознаат со најчестите причини од кои делови од 
популацијата умираат; 

2. Да ја постигне содветната ”висина” на етичко прифаќање на  
состојбите и болестите кои доведуваат до смрт, во делови на 
популацијата дефинирани по пол, возраст и други демографски 
белези; 

3. Да помогне во насочување на колегите лекари кон институциите 
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кои вршат регистрација и дистрибуција на ДЕМ2 обрасците во кои 
се содржат Лекарските Извештаи за Причина за Смрт (ЛИПС);  

4. Користење на овие обрасци во смисол на откривање на 
вистинската (ОСНОВНАТА) причина за смрт, најнапред според 
региони, а со понатамошна практична работа и да се проникне до 
можностите за  регистрација на ЛИПС и за целата територија на 
Република Македонија; 

5. Да ги потенцира примарните причини, како и придружните 
оштетувања на здравјето кај лицата кои умреле (што ќе придонесе 
за теренски истражувања и  

6. Да го координира ова мониторирање, заради нивна исправна 
консолидација во популациите изложени на ризик; 

7. Да го вочи овој проблем од аспект на секојдневната работа на 
теренските лекари, заради досегашните мои сознанија за 
неадекватно и потценувачко однесување, кое преку овој предмет 
би добил светски рејтинг (за кој што кај нас можело досега само да 
се прават и се правеле многукратни, но ретко успешни обиди) 

 
Организација 

 
Теоретска настава: 30 часа (1 кредит) 
Практична настава: 30 часа   (2 кредити) 
Индивидуална работа: 6 кредити 
 

Куса сидржина 

 
1. Вовед во значењето на морталитетната статистика 
2. Дефинирање на најчестите причини за смрт во Р. Македонија во 

подолг временски период (15 години) 
3. Користење и евалуација на податоци од Државниот Завод за 

статистика на Р. Македонија  
4. Користење на интернет достапни податоци за состојбите кои се 

дефинирани како причини за смрт во светот  
5. Користење на морталитетните податоци од европската база на 

податоци (ХФА-HFA) 
6. Можности за навремена едукација на колегите кои на терен се 

соочуваат со одредени заболувања и состојби што доведуваат до 
несакан исход-смрт 

7. Можности кои ги пружаат општествените структури заради 
навремени дејности-лекување на заболувањата со повисок CFR 
(леталитет) во корист на преживување на поедини групи население 

8. Сумирање на причините како: тешко излечиви, неможност за нивно 
спречување или делумно и соодветно подолготрајно одржување на 
здравствениот статус, во соодветни установи 

 
Методи на учење 

 
Теоретска настава - усмени предавања, поддржани со презентации преку 
видео-проектор,  
 
Практична настава - конструктивни вежби со користење на податоци од 
здравствените установи, матичните служби на Министерствата за 
здравстви и Внатрешни работи, работа во групи, семинари, статистичка 
анализа на добиени податоци од теренските вежби, 
 
Индивидуална работа-конструктивни дискусии за почестите причини од 
кои се умира вон ашата популација, есеи и семинарски трудови, во кои  би 
се користела научна литература за виталните проблеми во општеството, и 
евалуација на заклучоците во контекстот на одреден виталностатистички 
проблем (од аспецт да се проникне до можностите за превенција на оние 
причини за смрт за кои е можно да бидат спречени, а со тоа да се 
овозможи одложување на негатиниот исход) 
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Спрецифични 
Препораки 
За наставата  

 
1. Задолжително активно учество на секој студент (бодирње) 
2. Активен придонес во анализата на податоците 
3. Задолжително креирање на семинарски теми и нивно 

презентирање пред колгиумот 
4. Конструктивно заедничко дебатирање за секоја од темите 
5. Донесување видливи и активно применливи заклучоци од се за што 

е презентирано 
6.  

 
Вид на активност 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Една континуирана проверка 24 40 
Завршен испит 24 40 
Вкупно 60 100 

 

 

Предмет ЖИВОТНА ФИЛОЗОФИЈА ВО ЕПИДЕМИОЛОГИЈАТА НА ХРОНИЧНИТЕ 
НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ- ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИОД 

изведува 
Медицински факултет-Скопје 
Катедра за епидемиологија и биостатистика со медициска информатика 
 Водњанска 31, Скопје  Тел. +389 2 3147-020; 
Теоретска настава: Проф. д-р Билјана Таушанова 

Автор на програмата Одговорен наставник: 
Проф. д-р Билјана Таушанова 

Адреса за 
комуникација 

Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска инфроматика,  
Водњанска 31, Скопје  Тел. +389 2 3147-020;  
e-mail:btaushan@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина 
Предмет, епидемилогија, биостатистика, хронични незаразни заболувања 

Учебни цели 

Сублимирана теоретска настава и коректна практична апликација на 
здравствено -статистички податоци од доменот на хроничните незаразни 
заболувања во самостојни епидемиолошки испитувања 
-Се очекува студентот откако ќе набљудува одреден проблем, точно да го 
дефинира предметот на испитување од областа на хроничните незаразни 
болести 
- да има изготвено јасен план на работа 
-Да го согледа значењето кое испитуваната појава (болест, состојба) од 
областа на хроничните незаразни болести, реално го има во однос на 
испитуваната популација која е под ризик, за време на испитуваниот 
временски период 
-значењето на живитната филозофија во борбата против хроничните 
назаразни болести  
-евалуирање на влијанието на ризик фактирите врз појавата на 
хроничните незаразни болести 
-животната филозофија во епидемиологијата на хроничните незаразни 
болести, објаснета со помош на интердисциплинарен приод 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа- еден кредит 
Практична настава: 30 часа- два кредита 
Индивидуална работа - шест кредита 

Кратка содржина 

Теми: 
 Значењето на едукацијата на студентите/истражувачи, менторство 

и тимска работа 
 Значењето на изворот на научните информации и научните 

публикации од областа на хроничните незаразни болести 
 Животната филозофија во епидемиологијата на хроничните 

незаразни болести 
 концептуални модели применети при евалуирање на хроничните 
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незаразни болести 
 предизвиците на емпиријата во расветлувањето на појавата на 

хроничните незаразни болести 
 интердисциплинарен приод во проучувањето на  хроничните 

незарзни болести 
 комплементарната природа на биолошките и социјалните нивоа од 

анализата на хроничните незаразни болести 
 комплесни феномени на однесување на човекот кои лежат во 

основата  на функционирање на човековиот организам-
презентирање на бројни примери 

 социјални влијанија врз генетаката конституција  
 централното место на личните контакти и социјалните интеракции 
 социјалните влијанија врз кардиоваскуларната функција 
 социјалните стресови-ризик фактор за појава на хипертензија 
 значењето кое поткрепата од страна на најблиските го има во 

намалувањето на крвниот притисок 
 социјалните влијанија врз генетската експресија 
 социјалните влијанија врз фенотипската експресија 
 - експериментални модели  
 социјални влијанија врз имуната активност  
      - експериментални модели 
 социјални влијанија врз болестите 
 социјалната изолација- ризик фактор за поголема смртност од 

било која причина 
 повеќеслојна интегративна анализа на биолошките и социјалните 

фактори кај хроничните незаразни болести 
 
 

 
Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа 
Практична настава: семинари, вежби со статистичка обработка и 
анализа на конкретни примери  
 Индивидуална работа: дискусии, консултации, есеи, семинарски теми 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
кои што освојува бодови, како дел од завршното оценување 
 
Секој студент треба активно да учествува при планирањето, анализата, 
донесувањето на конструктивни заклучоци што ќе произлезе од 
изработката на семинарските теми, што е нивна задолжителна обврска  
 

 Бодирање на активностите на студентот: 

 

Вид на активност бодови 
 Минимум                            максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 21 35 

Завршен испит 30 50 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на знаењата 
 
 
 
 

Изработка на семинарски труд или проект е услов за да се пристапи на 
завршен испит 
Завршен испит: усмен 

бодови оценка 
До 59   5 (F)  
60-68   6 (Е) 
69-76   7 (D) 
77-84   8 (C) 
85-92   9 (B) 
93-100 10 (A) 
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Учебни помагала 

Основни:  
1. Биостатистика(група автори)-2006 
2. Општа Епидемиологија(група автори)-2007 
3. Специјална Епидемиологија(група автори )- 2009 
 
Литература: 
1. Ben-Shlomo Y, Kuh D. A life course approach to chronic disease 

epidemiology: consepted models, empirical challenges, and 
interdisciplinary perspectives. Ed.  Int.J Epidemiol. 2002; 31:285-293 

2. Hertman C. The biological embedding of early experience and its effects on  
health in adulthood. Ann NY Acad.Sci 1995; 896:85-95. 

3. Krieger N. Themes for social epidemiology in teh 21st century: an 
ecosocial perspective. Int J Epidemiol 2001;30: 668-77. 

4. Cacioppo JT, Berntson GG, Sheridan JF, McClintock MK. Multilevel 
integrative analysis of human behavior: social neuroscence and the 
complementing nature of social and biological approaches. Psycological 
Bulletin 2000; 126(6): 829-43. 

 
Референци: 

1. McEven BS. Protective and damaging effects of stress mediations.  
2. N Engl J Med  1998;338:171-79 
3. Colley JRT, Douglas JWB,Reid DD. Respiratory disease in youg adults: 

influence of early childhood lower respiratory tract illness, social class, 
air pollution and  smoking. BNJ 1973;2;195-98 

4. Trichopoulos D. Hypothesis: does breast cancer start in utero? Lancet       
1990;335;939-40 

 
 
 
 

Предмет ТУБЕРКУЛОЗА- ЕПИДЕМИОЛОШКИ И ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕН ПРИСТАП 

Изведува 
Медицински факултет-Скопје 
Катедра за епидемиологија и биостатистика со медициска информатика 
 Водњанска 31, Скопје  Тел. +389 2 3147-020; 
Теоретска настава: Проф. д-р Билјана Таушанова 

Автор на програмата Одговорен наставник: 
Проф. д-р Билјана Таушанова 

Адреса за 
комуникација 

Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска инфроматика,  
Водњанска 31, Скопје  Тел. +389 2 3147-020;  
e-mail:btaushan@yahoo.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина 
Предмет, епидемилогија, биостатистика, туберкулоза, BCG, туберкулински 
кожен тест 

Учебни цели 

Сублимирана теоретска настава и коректна практична апликација на 
здравствено -статистички податоци за инциденцата, преваленцата, 
морбидитетот и морталитетот од туберкулоза во самостојни 
епидемиолошки и јавно-здравствени испитувања  
-Се очекува студентот откако ќе набљудува одреден проблем поврзан со 
туберкулозата, да постави хипотези (нулта/ работна), кои ќе бидат 
потврдени или отфрлени , откако ќе се изведе нивно тестирање 
- да има изготвено јасен план на работа 
-Да го согледа значењето кое туберкулозата реално го има во денешното 
современо општество, како кај нас така и во светот 
--евалуирање на влијанието на ризик фактирите врз појавата на 
туберкулозата 
евалуирање на заштитната вредност на BCG вакцинацијата кај детската 
популација во нашата земја 
евалуирање на туберкулинската сензитивност кај детската популација во 
нашата земја 
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- фаталната комбинација помеѓу туберкулозата и СИДА-та во денешното 
современо општество 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа- еден кредит 
Практична настава: 30 часа- два кредита 
Индивидуална работа - шест кредита 

Кратка содржина 

Теми: 
 Значењето на едукацијата на студентите/истражувачи, менторство 

и тимска работа 
 Значењето на изворот на научните информации и научните 

публикации од областа на туберкулозата 
 Историја на туберкулозата, BCG вакцинацијата и туберкулинското 

тестирање 
 концептуални модели применети при евалуирање на влијанието 

на ризик факторите во појавата на туберкулозата 
 концептуални модели применети при евалуирање на  

заштитната вредност на BCG вакцината кај децата 
 концептуални модели применети при евалуирање на 

туберкулинската сензитивност кај децата 
 интердисциплинарен приод во проучувањето на  туберкулозата 
 фаталната комбинација настаната при заедничкото појавување на 

туберкулозата и СИДА-та во денешните  современи општества 
 социјални фактори кои влијаат врз појавата на туберкулозата кај 

популацијата 
 централното место кое едукацијата на мајката го има во појавата 

на туберкулозата кај детската популација 
 значењето на изворот на инфекција на mycobacterium tuberculosis 

при појавата на туберкулозата кај детската популација 
 туберкулозата кај нас и во светот  
 ставот на СЗО во однос на обврзното вакцинирање на децата со 

BCG 
 закана од појава на резистентност кон лекови за треман на 

туберкулозата во светот 
 популациони и case-control студии за евалуирање на заштитната 

вредност  на BCG вакцината 

 
Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа 
Практична настава: семинари, вежби со статистичка обработка и анализа 
на конкретни примери  
 Индивидуална работа: дискусии, консултации, есеи, семинарски теми 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
кои што освојува бодови, како дел од завршното оценување 
 
Секој студент треба активно да учествува при планирањето, анализата, 
донесувањето на конструктивни заклучоци што ќе произлезе од 
изработката на семинарските теми, што е нивна задолжителна обврска  
 

 Бодирање на активностите на студентот: 

 

Вид на активност бодови 
 Минимум                            максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 21 35 
Завршен испит 30 50 
Вкупно 60 100 
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Проверка на знаењата 
 
 
 
 

Изработка на семинарски труд или проект е услов за да се пристапи на 
завршен испит 
Завршен испит: усмен 
 

бодови оценка 
До 59   5 (F)  
60-68   6 (Е) 
69-76   7 (D) 
77-84   8 (C) 
85-92   9 (B) 
93-100 10 (A) 

 
 

Учебни помагала 

Основни:  
1. Биостатистика(група автори)-2006 
2. Општа Епидемиологија(група автори)-2007 
3. Специјална Епидемиологија(група автори )- 2009 
Дополнителни: 
1. Health Organisation. Tuberculosis. Достапно на 

http://www.who.int/topics/tuberculosis/en/.  
2. Harries AD, Dye C. Tuberculosis. Ann Trop Med Parasitol. 2006 Jul-Sep;100(5-

6):415-31. 
3. American Thoracic Society. Diagnostic Standards and Classification of 

Tuberculosis in Adults and Children. Am J Respir Crit Care Med Vol 161. pp 1376–
1395, 2000. 

4. Јаќовски Љ., Белодробна туберкулоза во детската возраст. Нова Македонија, 
Скопје, 1996. 

5. World Health Organisation. Fact Sheet No 104, Tuberculosis: Infection and 
transmission. Достапно на http://www.who.int/topics/tuberculosis/en/.  

6. American Lung Association. Tuberculosis: In-Depth. Достапно на: 
http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=346897 

7. Nolan, C. M. Community-wide implementation of targeted testing for and treatment 
of latent tuberculosis infection. Clin. Infect. Dis. 1999. 29:880–887 

8. World Health Organisation. A research agenda for childhood tuberculosis. 
Improving the management of childhood tuberculosis within national tuberculosis 
programmes: research priorities based on a literature review. 2007.11-12. 

9. American Lung Association. Pediatric Tuberculosis Fact Sheet. Достапно на: 
http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=35805.  

10. Canadian Lung Assciation. Canadian Tuberculosis Standards, 5th edition. 2000. 
стр.127-129. 

11. Corbett EL, Watt CJ, Walker N, Maher D, Williams BG, Raviglione MC, Dye C.: The 
growing burden of tuberculosis: global trends and interactions with the HIV 
epidemic. Arch Intern Med. 2003 May 12;163(9):1009-21. 
 

Референци: 
1. EuroTB and the national coordinators for tuberculosis surveillance in the WHO 

European Region. Surveillance of tuberculosis in Europe. Report on tuberculosis 
cases notified in 2006. Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. March 
2008. 

2. World Health Organisation. Regional office for Europe. Tuberculosis and children. 
Report. 2007. 

 
3. Таушанова Б. Евалуација на заштитната вредност на BCG кај децата. Скопје, 

Р. Македонија: Медицински факултет, 1998. 26-27 стр. Дисертација.  
4. J. L. Portero Navio, M. Rubio Yuste, M. A. Pasicatan. Socio-economic determinants 

of knowledge and attitudes about tuberculosis among the general population of 
Metro Manila, Philippines. Int J Tuberc Lung Dis 2002; v6(4):301–306. 

5. Brosch Roland & Vincent Vеronique, Cutting-edge science and the future of 
tuberculosis control, Bulletin of the World Health Organization, May 2007, 85 (5). 

6. Canadian Lung association. Government of Canada. Canadian Tuberculosis 
Standards 5th edition 2000.  

7. Koch R. Uber bacteriologische forschung. Dtsch Med Wochenschr 1890;16:756 
(translated in Lancet 1980; 2:673). cit. Snider.  

8. Snider DE Jr. The tuberculin test. Am Rev Resp Dis 1982; 125:108-118. 
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9. Mariette ES, Fenger EPK. The present status of the skin reaction in tuberculous 
and nontuberculous subjects. Am Rev Tuberc 1932; 25:357-377. cit Snider. 

10. Seibert FB, Glenn JT. Tuberculin purified protein derivate: Preparation and 
analyses of a large quantity for standard. Am Rev Tuberc 1944; 44:9-25. cit Snider.  

11. Carter RA. Pulmonary mycotic infection. Radiology 1936; 26:551-562. Cit. Snider. 
12. Lumsden LL. Dearing WP, Brown RA. Questionable value of skin testing as a 

means ofestablishing an epidemiological index of tuberculous infection. Am J Publ 
health 1939; 29:25-34. Snider. 

 
 
Предмет “НОВИТЕ” ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА- ПРЕДИЗВИК НА 21 ВЕК 9 КРЕДИТА 

Изведува 

Медицински факултет - Скопје 
Катедра за Епидемиологија со биостатистика и медицинска 
информатика 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Теоретска настава : Проф. д-р Розалинда Исјановска 

Автор на 
програмата 

Одговорен наставник: 
Проф. д-р Розалинда Исјановска, др.сци 
специјалист епидемиолог 

Адреса за 
комуникација 

Институт за Епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика, 
Медицински факултет 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Тел: 02/3114 825 
         02/3147 020 
e-mail: isjanovska@yahoo,com 

Клучни зборови Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина,  
 Заразни заболувања, медицински проблем, епидемиологија, менаџмент, 

Учебни цели 

По завршувањето на овој курс, студентот би требало да биде способен да: 
1. Да може да ги дефинира и препознава основните карактеристики на 

“новите” заразни заболувања; 
2. Да ја разбере важноста за здравјето на целата популација, правото на 

здравствена заштита во целост и примената на трите видови на 
превенција; 

3. Да примени медицинско-епидемиолошки пристап во анализата на 
заразното заболување и менаџмент на истото; 

4. Да може да изврши анализа на заразното заболување и појавата на 
проблемите; 

5. Да врши мониторинг и евалуација; 
6. Да примени знаење и вештини од медицинско-епидемиолошки аспект во 

процесот на донесување одлуки базирани на докази во спречувањето и 
сузбивањето на заразното заболување; 

7. Да може да одбере и разработи соодветна ефективна стратегија 
базирана на докази за заштита на здравјето на популацијата; 

Организација 

Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит 
 
Практична настава: 30 часа - 2 кредита 
 
Индивидуална работа:  6 кредита 

Кратка содржина 

Теми: 
1. Медицинско-епидемиолошки пристап и анализа на: 
 Influenza, Grippe, грип 
 Avian Flu, Avian Influenza, Птичји грип, A(H5N1) 
 A(H1N1) Influenza  
 Severe acute respiratory syndrome, SARS, Тежок акутен респираторен 

синдром, 
 Ebola- Virus Hemorrhagic fever, Ебола 
 
2. Приоритетни медицинско-епидемиолошки проблеми, дефинирање, 

детерминирање и одредување на основни приоритети; 
3. Анализа на здраствен проблем- Дефиниција,  
4. Анализа на здраствен проблем- Историја,  
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5. Анализа на здраствен проблем -Етиологија,  
6. Анализа на здраствен проблем- Резервоар и извор на зараза,  
7. Анализа на здраствен проблем- Механизам и патишта на пренесување, 
8. Анализа на здраствен проблем -Влезна врата,  
9. Анализа на здраствен проблем- Осетливост,  
10. Анализа на здраствен проблем- Отпорност,  
11. Анализа на здраствен проблем- Инкубација,  
12. Анализа на здраствен проблем- Клиничка слика,  
13. Анализа на здраствен проблем- Дијагноза,  
14. Анализа на здраствен проблем- Распространетост,  
15. Анализа на здраствен проблем- Тек на епидемискиот процес, 
16. Анализа на здраствен проблем- Сезоност.,  
17. Анализа на здраствен проблем- Мерки на превенција и сузбивање 
18. Мониторинги евалуација на легислативата во контролата на ”новите” 

заразни заболувања; 
19. Запознавање со  медицинско-епидемиолошката состојбата во светот; 
20. Знаења и вештини од медицинско-епидемиолошки аспект во процесот на 

донесување на одлуки базирани на докази; 

Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
прикажување на материјали(филмови и пишан материјал) од областа и 
начинот на кој се справуваат со ”новите” заразни заболувања во светот; 
Практична настава: семинари, вежби и анализа на податоци, предлагање на 
мерки, излегување на терен, поставување на виртуелни проблеми. 
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации во целост или по сегменти од интерес, есеи, семинарски работи 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предложени активности со 
коишто освојува соодветен број на бодови кои влегуваат во делот на 
завршното оценување. Следењето на наставата е задолжително. 
Секој студент треба да учествува и придонесува во планирањето, планот на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај, самостојно 
изготвување на семинарски теми, нивно јавно презентирање и дебатирање. 
Активностите се задолжителни. 
Бодување на активности на студентот: 
 

Вид на активност бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирана 
проверка(една) 

24 40 

Завршен 
испит(писмен дел) 

24 40 

вкупно 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

 
Континуирана проверка на знаењата: една формативна-писмено по пат на 
тест и сумарна: семинарски труд, проект и завршен испит. 
Завршен испит: писмен, а студентот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување. 
Критериум за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5 
60-68 6 
69-76 7 
77-84 8 
85-92 9 
93-100 10 

 
Положениот испит е услов да се стекне  со потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 
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Учебни помагала 

 
1. Специјална епидемиологија, Д.Д, Н.О., К.В., Т.Б., В.В.С., РИ., Б.З., М.З., 

И.П., 2008, 
2. Тулчински т.,Варавикова Е.,Новото јавно здравство-вовед во 21-от 

век,2003, 
3. Heymann L.D., Control of Communicable Diseases Manual, 18th Edition, 

American Public health Association, 2004. 
4. The World Health Repoart 2007, A Safer Future, Global Public Health Security 

in the 21st Century. 
5. Scheld W.M, Craig A.W., Hughes M.J.,, Emerging infections, 2001. 
6. Emerging Infectious Diseases 2005 . 
7. Emerging Infectious Diseases 2006 .  
8. Emerging Infectious Diseases 2007 
9. Emerging Infectious Diseases 2008 
10. Emerging Infectious Diseases 2009 
11. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and practice of infectious 

diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2005;  
12. Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, editors. Principles, pathogens & practice. 

2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2006; 
 
Дополнителна литературе ќе се достави  во текот на наставата, како и web. 
страници достапни за студентите.  

 
 

Предмет ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА  ЗАРАЗНИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА 9 КРЕДИТА 

Изведува 

Медицински факултет - Скопје 
Катедра за Епидемиологија со биостатистика и медицинска 
информатика 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Теоретска настава : Проф. д-р Розалинда Исјановска 

Автор на 
програмата 

Одговорен наставник: 
 
Проф. д-р Розалинда Исјановска, др.сци 
специјалист епидемиолог 

Адреса за 
комуникација 

Институт за Епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика, 
Медицински факултет 
Водњанска 31, 1000 Скопје 
Тел: 02/3114 825 
         02/3147 020 
e-mail: isjanovska@yahoo,com 

Клучни зборови 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина,  
 
 Заразни заболувања, медицински проблем, епидемиологија, менаџмент, 
контрола, превенција 

Учебни цели 

По завршувањето на овој курс, студентот би требало да биде способен да: 
 

1. Да може да ги дефинира и препознава основните карактеристики на 
менаџментот на заразните заболувања; 

2. Да ја разбере важноста за здравјето на целата популација, правото 
на здравствена заштита во целост и примената на трите видови на 
превенција; 

3. Да примени медицинско-епидемиолошки пристап на заразното 
заболување ; 

4. Да може да изврши анализа на заразното заболување и појавата на 
проблемите; 

5. Да врши мониторинг и евалуација; 
6. Да примени знаење и вештини од медицинско-епидемиолошки 

аспект во процесот на донесување одлуки базирани на докази во 
спречувањето и сузбивањето на заразното заболување; 
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7. Да може да одбере и разработи соодветна ефективна стратегија 
базирана на докази за заштита на здравјето на популацијата; 

 
Организација 

Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит 
Практична настава: 30 часа - 2 кредита 
Индивидуална работа:  6 кредита 

Кратка содржина 

Теми: 
1. Епидемиолошки надзор; 
2. Видови на надзор:  

             Рутински и специјален надзор ;  
              активен и пасивен надзор 

3. Системот на рано предупредување т.н. “ALERT” 
4. Хигиенско- епидемиолошко извидување; 
5. Епидемиолошки принципи на превенција на заразните заболување и 

специфични мерки на превенција; 
6. Медицинско-епидемилошки мерки за сузбивање на заразните 

заболувања  
 Општите мерки кои се спроведуваат за заштита од заразни 

заболувања: 
Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на 
водата и објектите за  водоснабдување; 
Обезбедување санитарно-хигиенски и други услови во производството, 
подготвувањето, чувањето и прометот со храна; 
 Хигиенско отсранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на 
начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина; 
Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција, дератизација, и други 
хигиенско-технички мерки на населени места и други јавни површини; 
Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти: 
училишни и предучилишни установи, старски домови, објекти за исхрана, 
објекти за водоснабдување, други јавни установи, средства за јавен 
сообраќај, како и на јавни места; 
Обезбедување хигиенски исправна вода во бањите, рекреативните базени, 
езера и други рекреативни објекти и природни лекувалишта; 
Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување 
на здравјето на населението. 
Обезбедување хигиенски навики- култура на исхраната,одмор, рекреација, 
физичка активност. 
 

 Посебни(специфични) мерки 
Откривања на извори на зараза(заболени или клицоносители) и 
поставување на етиолошка дијагноза; 
Пријавување и регистрација на заразните заболувања; 
Епидемиолошки истражувања;  
Изолација, здравствен надзор, карантин, превоз и задолжително лекување; 
Имунопрофилакса и хемиопрофилакса; 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
Спроведување на здравствено-хигиенски прегледи; 
Следење на интрахоспитални инфекции и преземање мерки за нивно 
превенирање; 
 Здравствена едукација. 
 

7. Постапки кои се спроведуваат во однос на заболените 
                          рана дијагноза на болеста, 
                          пријавување на болеста и смрта, 
                          изолација и превоз  на болниот, 
                           лекување на болните 
                           дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 
                           контрола на клицоносителство. 
 

8. Мерки према околината 
                          Епидемиолошко испитување на болните и         
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клицоносителите, 
                         Здравствен надзор над лицата кои биле во директен контакт 
со болните, 
                        Карантин на лицата кои биле во директен контакт со болните 
од карантински болести, 
                        Заштита на населението со вакцинација, серопрофилакса и 
хемиопрофилакса, 
                       Хигиено санитарни и технички мерки, 

             Останати мерки 
 

9. Елиминација и ерадикација 

Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
прикажување на материјали(филмови и пишан материјал) од областа и 
начинот на кој се справуваат со превенцијата и контролата на заразните 
заболувања во светот; 
Практична настава: семинари, вежби и анализа на податоци, предлагање на 
мерки, излегување на терен, поставување на виртуелни проблеми. 
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации во целост или по сегменти од интерес, есеи, семинарски 
работи 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предложени активности со 
коишто освојува соодветен број на бодови кои влегуваат во делот на 
завршното оценување. Следењето на наставата е задолжително. 
Секој студент треба да учествува и придонесува во планирањето, планот на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај, самостојно 
изготвување на семинарски теми, нивно јавно презентирање и дебатирање. 
Активностите се задолжителни. 
Бодување на активности на студентот: 
 
Вид на активност бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирана 
проверка(една) 

24 40 

Завршен 
испит(писмен дел) 

24 40 

вкупно 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна-писмено по пат на 
тест и сумарна: семинарски труд, проект и завршен испит. 
Завршен испит: писмен, а студентот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување. 
Критериум за формирање на завршна оценка: 
 
Бодови Оценка 
До 59 5 
60-68 6 
69-76 7 
77-84 8 
85-92 9 
93-100 10 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити пропишан 
од предметната програма 

Учебни помагала 
1. Општа епидемиологија, Д.Д, Н.О., К.В., Т.Б., В.В.С., РИ., Б.З., М.З., 

И.П., 2008, 
2. Тулчински т.,Варавикова Е.,Новото јавно здравство-вовед во 21-от 

век,2003, .  
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3. Бислимовска-Караџинска Ј., Ѓорѓев Д., Кендровски В., и останати, 
Јавно здравство-Толковник, 2006. 

4. СЗО-Регионална канцеларија за Европа, Здравје 21, Рамковна 
политика за здравје за сите во европскиот регион на СЗО, 1999. 

5. Костовска Ј., Караџовски Ж., Десовски З., Кузмановска Г., Упатство 
за спроведување на АЛЕРТ-систем за рано известување и надзор 
над заразните болести во Република Македонија, СЗО и 
Министерство за здравство 

6. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and practice of 
infectious diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2005;  

7. Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, editors. Principles, pathogens & 
practice. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2006; 

Дополнителна литературе ќе се достави  во текот на наставата, како и web. 
страните достапни за студентите.  

 
 
 

предмет ЕПИДЕМИОЛОГИЈА (ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА) БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  

Изведува Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 
Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Драган Даниловски 

Адреса: 
Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет,Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 
тел. 3114 825; 3147 020 
e.mail: danilovski_d@yahoo.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет - докторски студии – насока базична и клиничка 
медицина, јавно здравство – изборен  предмет 
 

Учебни цели 

По завршувањето на ова поглавје, студентот би требало да биде способен да: 
1. ги објасни основните поими и концепти на епидемиологијата базирана 

на докази  
2. умее да ги имплементира нејзините принципи во научно-

истражувачката работа 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредита 
Индивидуална работа:               6 кредита 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
 Како да поставиш клинички прашања кои можеш да ги одговориш? 
 Потрага по најдобри докази;  
 Критичка евалуација на обезбедените докази;  
 Како да се аплицираат тие валидни, важни докази во грижата за 

вашиот пациент?   
 Евалуација (на вашата сопствена работа). 

Методи на учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
 
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови со 
презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа предвидени со изборниот предмет. 
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Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
   
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
 
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е  
 

Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово полагање 
после остварувањето на потребните бодови од теоретската, практичната и 
индивидуалната работа. 
 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
 

Бодови Оценка 
  до 59   5 (F) 
60 - 68   6 (E) 
69 - 76   7 (D) 
77 - 84   8 (C)  
85 - 92   9 (B) 
93 - 100 10 (A) 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на krediti предвиден 
со предметната програма. 
 

 
Учебни помагала 

1. Evidence-Based Medicine—How to Practice and Teach EBM. D. L. Sackett,W. 
S. Richardson, W. Rosenberg, and R. B. Haynes. New York: Churchill 
Livingstone, 1997. 

2. [Evidence-based prevention: a new model for public health]. Ig Sanita Pubbl. 
2005 Jan-Feb;61(1):47-58. 

3. Epidemiology, Evidence-Based Medicine, and Evidence-Based Public Health.  
J Epidemiol, 1997: 187-197. 

4. Implementation of Evidence-Based Preventive Services Delivery Processes in 
Primary Care: An Oklahoma Physicians Resource/Research Network (OKPRN) 
Study. James W. Mold, MD, MPH, Cheryl A. Aspy, PhD, and Zsolt Nagykaldi, 
PhD. JABFM July–August 2008 Vol. 21 No. 4. 

5. On the need to teach evidencebased preventive medicine to health 
professionals. Jedrychowski W, Maugeri U, Jedrychowska Bianchi I. Cent Eur J 
Public Health. 2001 May;9(2):914.  

6. Evidence based prevention: a new model for public health. [Article in Italian] 
Vitale F, Cusimano R , Bruno G, Firenze A, De Crescenzo L, Romano N .Ig 
Sanita Pubbl. 2005 JanFeb;61(1):4758 
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предмет ЕПИДЕМИОЛОГИЈАТА И ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕНАЏМЕНТ 
(МЕНАЏЕРСКА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА) 

Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  

Изведува Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ 
Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 

Одговорен 
наставник Проф. д-р Драган Даниловски 

Адреса: 
Институт за eпидемиологија и биостатистика со медицинска информатика 
Медицински факултет,Водњанска 31, 100, Скопје, Р.Македонија 
тел. 3114 825; 3147 020 
e.mail: danilovski_d@yahoo.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет - докторски студии – насока базична и клиничка 
медицина, јавно здравство  – задолжителен  предмет 
 

Учебни цели 

По завршување на ова поглавје, студентот би требало да биде способен да: 
1. ги објасни и примениосновните поими и концепти на примената на 

епидемиолошките принципи и методи во здравствениот менаџмент на 
сите нивоа на здравствената заштита 

 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа – 1 кредит 
Практична настава: 30 часа – 2 кредита 
Индивидуална работа:               6 кредита 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
Методски единици 
 
1. Како здравствената заштита на нашите граѓани да стане подобра? 
 
2. Редефинирање на поимот Здравствена заштита/грижа = e-Health 
(електронско здравство); 
 
3. Клучни зборови на нашето “редефинирање на поимот „Здравствена 
заштита/грижа” 
 - Достапност 

- Еднаквост 
- Ефикасност 
- Квалитет 

 
4. Граѓанин/пациент центричната здравствена заштита/грижа како резултат на 
растечкиот тренд во насока на поефективен менаџмент и кооперативна работа 
на здравствените професионалци  („споделена грижа“ - “Shared Care”); 
 
5. Даватели на здравствени услуги - „e-Health играчи“ 

 Клиниките и болниците 
 Докторите 
 Стоматолозите 
 Мед. сестри и др. здр. професионалци 
 Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) 

 Промоција и спонзорирање на IT во здравствениот сектор  
 Воспоставување на инфраструктурални бази на податоци 
 Национален систем на осигурување преку магнетна картичка 

 Заводите за здравствена заштита – републички (РЗЗЗ) и регионални 
(ЗЗЗ) 

 Здравствена статистика 
 Пренатален информационен систем 
 Регистер за морбидитетот 
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 Министерството за здравство 
 Проект за управување со здравствениот сектор 

  - Медицинскиот факултет / Школата за јавно здравство 
 Едукација... 

 
6. Како до поефективен менаџмент? 

 IT технологија и електронски мрежи,  
 IT писменост,  
 Електронски картички и сл.,  
 Специфични знаења од МЕНАЏЕРСКА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА! 
 

7. Дефиниција и дескрипција на здравствениот менаџмент; 
 
8. Функции што менаџерите ги извршуваат: 

 планирање,  
 планирање на кадри 
 организација,  
 раководење  
 контрола. 

 
9. Дефиниција на менаџерската епидемиологија 
 
10. Апликација на менаџерската епидемиологија во здравствениот менаџмент 
 
11. Епидемиологијата и функцијата на планирање 

 Деф. на планирањето 
 Компоненти на еден план 
 Видови на планирање 

o институционално планирање 
o комунално здравствено планирање 

 Нивоа на планирање 
o Стратешко 
o Оперативно 
o Тактичко 
o Проектно или програмско 
o Контингентно 

 
12. Епидемиологијата и функцијата на раководење 

 Теорија на мотивацијата 
 Епидемиологијата и мотивацијата 
 Епидемиологијата и лидерството 
 Разлика меѓу менаџер и лидер 
 

13. Епидемиологијата и контролната функција 
 Поделба на контролата: 

o оперативна контрола  
o стратешка контрола 

 
 Епидемиологијата и квалитетот 
 Стапки и надзор 
 Видови надзор 
 Мерење и менаџирање на квалитетот на здравствените услуги со 

употреба на фундаменталните епидемиолошки принципи: 
 дистрибуција на болестите во хуманите популации според време, 

место и лица; 
 мерење и проучување на ризик-факторите кои ја зголемуваат 

веројатноста за странични ефекти, како што се морбидитетот и 
смртта 

 надзор, мониторинг и идентификација на типичните кластери на 
болест или смрт. 
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 Индикатори на квалитетот: 
- компликации 
- морталитет 

     -    избегливи хоспитализации 
 

14. Епидемиологијата и функциите на организација и планирање на кадри 
 Организациони дизајни 

o Функционален  дизајн  
o Дивизионален дизајн 
o Структура на матрица 

 Причини за промена на организациониот дизајн 
 Финансиски загуби; 
 Нови технологии; 
 Промени во здравствениот статус на популацијата 

 Спроведување на функцијата на планирање на кадри врз основа на:  
 проекција на идните потреби од здравствени услуги; 
 преведување на тие потреби во бројки и типови на специфични 

стручни профили; 
 предвидување на начините со кои организацијата ќе ги пресретне 

тие идни потреби. 
15. Епидемиологијата и финансискиот менаџмент 

 реактивен систем -  од што зависат трошоците? 
 проактивен систем ... ризици ... 
 Здравствени ризици 

o Генетски ризици 
o Бихевиорални ризици 
o Енвиронментални ризици 

 Капитација 
 Групи сродни по дијагноза (Diagnosis Related Groups -DRGs) 
 Апликации на DRGѕ 
 Предности на DRGs 
 Недостатоци на DRGs 
 се однесува на употреба на доказите добиени од опсервациони или 

експериментални студии на болести или ризик-фактори (клиничка 
епидемиологија) во донесување на медицински одлуки. 

 Рандомизирани клинички студии ... 
 Асоцијации - каузалност  
 Превенција 

o Примарна  
o Секундарна 
o Терцијарна   

16.Интегративно донесување одлуки во здравствениот менаџмент 
17. Вежби 

Методи на учење 

Теоретска настава: интерактивни предавања,  
 
Практична настава: вежби/работилници преку прикажување на филмови со 
презентација на случај од соодветниот проблем и  дебатирање. 
 
Индивидуална работа: евалуација на научна литература, консултации, 
дискусии по теми од интерес и подготвување на есеи на зададени теми. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за содржините од теоретската, 
практичната и индивидуалната работа предвидени со изборниот предмет. 
 
Клучни вештини: Кандидатот ќе стекне вештини за имплементација на  
здобиените теоретски знаења во пракса. 

 
Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Следење на наставата, присуство и активно дебатирање на темите во 
практичната настава и активна индивидуална работа е задолжителна. 
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Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Практична настава 8 14 
Индивидуална работа 19 31 
Завршен испит  - писмен 24 40 
Вкупно 60 100 

 
Оценувањето на студентот е  
 

Проверка на 
знаење 

Завршниот испит е писмен, а кандидатот стекнува право за негово полагање 
после остварувањето на потребните бодови од теоретската, практичната и 
индивидуалната работа. 
 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
 

Бодови Оценка 
  до 59   5 (F) 
60 - 68   6 (E) 
69 - 76   7 (D) 
77 - 84   8 (C)  
85 - 92   9 (B) 
93 - 100 10 (A) 

 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број на krediti предвиден 
со предметната програма. 
 

 
Учебни помагала 

 
1. Драган Даниловски, Никола Оровчанец, Кристин Василевска, Билјана 

Таушанова, Весна Велиќ Стефановска, Розалинда Исјановска, Бети 
Зафирова Ивановска, Милка Здравковска, Ирина Павловска. ОПШТА 
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА, Скопје, 2007.  

2. Gordis Leon. EPIDEMIOLOGY. Second Edition. New York: WB Saunders, 
2001. 

3. Epidemiology in Health Services Management by G. E. Alan Dever. Jones & 
Bartlett Publishers, Inc. 1984 

4. Managerial Epidemiology for Health Care Organizations (Public 
Health/Epidemiology and Biostatistics. Peter J. Fos PhD (Author), David J. Fine 
MHA (Author), Brian W. Amy (Contributor), Miguel A. Zúniga (Contributor). 
Copyrighted Material 

5. Managerial Epidemiology: Concepts and Cases, 2nd Edition Steven T. Fleming, 
PhD Hardbound: ISBN 1567932924 978- 67932928 Health Administration 
Press, 2008. 
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Предмет МОЛЕКУЛАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 45 
Кредити 8 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија 
 
Одговорен наставник 

 
Проф. д-р Елена Трајковска - Докиќ 

 
Предавачи 

Членови на Катедрата по микробиологија со паразитологија и други 
сродни катедри што ќе биде дефинирано за тековната студиска година   

 
 
Адреса 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет - 
Скопје“50 Дивизија” бр: 6 1000 Скопје 
Тел: +389 2 3109829              e-mail: elenatd@hotmail.com  

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Молекуларна 
микробиологија  

 
 
 
Учебни цели 

Изучување на молекуларните методи за детектирање, карактеризирање и 
квантифицирање на микроорганизмите, директно во клинички примероци 
и во нивни култури; 
Изучување на молекуларните основи на кои базираат особините на 
микроорганизмите според кои тие се детектираат, стекнуваат способност 
да предизвикуваат инфекции кај човекот, стекнуваат способност да 
стапуваат во интеракција со други микроорганизми и со околината во која 
живеат.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кратка содржина  
(извадок) 

 
Теоретска настава 
 Изучување на молекуларните основи на кои базираат особините кај 

микроорганизмите (морфолошки, физиолошки, патогеност, осетливост 
кон антимикробни средства) 

 Детекција на микроорганизми со хибридизациони техники 
 Детекција, карактеризација и квантификација на микроорганизмите со 

амплификациони техники  
 Детектирање на сличности помеѓу микроорганизмите   
 Клиничка примена на молекуларните методи 
 
Практична настава 
 
 Изведување на хибридизациони техники кај различни видови 

микроорганизми и нивна примена 
 Изведување на амплификациони техники кај различни видови 

микроорганизми и нивна примена   
 Изведување на типизирачки методи за детектирање на сличности 

помеѓу сродни микроорганизми   
 
Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за клиничка примена на амплификациони и 

неамплификациони методи на различни видови микроорганизми 
 Консултации 
 Семинарски труд  
 

 
 
 
 

 
Вид на настава 

 
Број на 
часови 

 
Број на ЕКТС 
кредити 

Теоретска 30 1 
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Организација  

Практична 15 1 
Индивидуална работа  6 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за клиничка примена на 

амплификациони и неамплификациони 
методи на различни видови 
микроорганизми 

 Консултации 
 Семинарски труд  

 

1 
 
 
2 
 
1 
2 

 
Методи на учење 

Интерактивни предавања, Следење на научна литература, Самостојна 
изработка на семинарски труд, Самостојна примена на изучените 
молекуларни методи на одредени микроорганизми   

 
 
 
Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Докторантот ќе стекне знаења и вештини од 
областа на молекуларната микробиологија со што тој ќе може да ги 
разбере молекуларните основи на особините на микроорганизмите, 
нивните меѓусебни интреакции и интеракциите со околината во која тие 
живеат.  
 
Клучни вештини: Докторантот ќе се оспособи да ги применува изучените 
молекуларни методи во изработка на научни трудови од оваа како и од 
многу други сродни области 
    

Простор и опрема за 
реализација на 
студиската програма  

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет, 
Скопје; Апаратура во лабораторијата за молекуларна дијагностика   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебни помагала 

1. Molecular microbiology: George Kwapinski, Science, 1974  
2. Koneman’s Textbook of diagnostic microbiology: 6th edition, Stephen Allen, 

William Janda, Elmer Koneman, et al; Lippincott Williams & Wilkins, 2006 
3. Molecular microbiology: diagnostic principles and practice: David H. 

Persing, Fred C. Tenover, 2004 
4. Медицинска микробиологија - општ дел: Никола Пановски и 

соработници, Декатлон, Скопје, 2009 
5. Трајковска-Докиќ Е. Улогата на факторите на вируленција на H. pylori 

(vacA и cagA гените) во настанувањето на хроничниот гастритис и 
улкусната болест во корелација со локалниот и системскиот имун 
одговор, Докторска дисертација, Скопје, 2002 

6. Трајковска-Докиќ Е., Грданоска Т., Пановски Н., Петровска М., 
Костовски М. “Clinical applications of human Papilloma viruses genotyping 
“Microbiologia Balcanica 2009”, Охрид, 2009 

7. Трајковска-Докиќ Е., Гроздановска А., Грданоска Т., Стојковска С., 
Петров Ј., Ицев К.: “Serogrouping and RAPD-PCR of Campylobacter 
jejuni”, “Microbiologia Balcanica 2009”, Охрид, 2009 

8. Трајковска-Докиќ Е., Јанкоска Г., “Significance of rapid detection of 
Streptococcus group B” accepted for the 20th ECCMID, Vienna, 2010.   
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Предмет ГЕНЕТИКА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска 
година прва 

Семестар втор 
Вкупно часови 45 
Кредити 8 
Вид на 
предмет Изборен 

Предуслови Нема 
Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија 
 
Одговорен 
наставник 

 
Проф. д-р Елена Трајковска - Докиќ 

 
Предавачи 

Членови на Катедрата по микробиологија со паразитологија и други сродни 
катедри што ќе биде дефинирано за тековната студиска година   

 
 
Адреса 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински факултет - Скопје 
“50 Дивизија” бр: 6  
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3109829 
e-mail: elenatd@hotmail.com  

Клучни 
зборови 

Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  
Генетика на микроорганизмите 

 
 
 
Учебни цели 

Изучување на генетската структура и генетските процеси кај микроорганизмите. 
Изучување на основните концепти на молекуларната генетика: каде е складиран и 
како е организиран генетскиот материјал на микроорганизмите, генетска 
рекомбинација кај микроорганизмите и рекомбинантна ДНК технологија.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кратка 
содржина  
(извадок) 

 
Теоретска настава 
 Генетски материјал кај микроорганизмите 
 Структура на гени кај микроорганизмите 
 Мутации и нивна хемиска основа  
 Детектирање на мутации кај микроорганизмите и нивно значење 
 Основни принципи на бактериската рекомбинација 
 Мапирање на бактериски геноми 
 Рекомбинација и мапирање кај вируси  
 Добивање на рекомбинантна ДНК,  
 Вектори,  
 Внесување на гени во еукариотски клетки,  
 Експресија на туѓи гени во бактериите,  
 Примена на генетско инженерство,  
 Социјални аспекти на рекомбинантната ДНК технологија 
 
Практична настава 
 Техники на рекомбинантна ДНК технологија кај бактериите и вирусите  
 Синтеза на ДНК 
 ДНК fingerprinting 
 Полимераза верижна реакција (Конвенционален и Мултиплекс PCR),  
 RFLP  
 RAPD-PCR  
 Плазмидски прифил  
 Хибридизација  
 
Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за детекција на микроорганизмите, испитување на нивната 
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патогеност, испитување на осетливоста на микроорганизмите кон 
антимикробни средства и нивно типизирање 

 Консултации 
 Мал пишан труд (семинарска работа)  
 

 
 

Теоретска настава: 30 часа 
Практична настава: 15 часа 
Индивидуална работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Организација 

 
Вид на настава            Број на часови                      Број на ЕКТС кредити 
Теоретска                               30                                                    1 
Практична                               15                                                    1 
Индивидуална работа6 
 Евалуација на научна литература                                         1 
 Семинари за детекција на микроорганизмите, испитување на нивната 

патогеност, испитување на осетливоста на микроорганизмите кон 
антимикробни средства и нивно типизирање                        2 

 Консултации                                                                             1 
 Семинарски труд                                                                      2 
 

 
Методи на 
учење 

Интерактивни предавања, Следење на научна литература, Самостојна изработка 
на семинарски труд, Самостојна примена на изучените молекуларни методи на 
одредени микроорганизми   

 
 
 
 
Предвидени 
учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Докторантот ќе стекне знаења И вештини од областа на 
генетиката на микроорганизмите со што тој ќе може да ги разбере молекуларните 
основи на стекнување и менување на особините на микроорганизмите, со кои тие 
стапуваат во меѓусебни интреакции како и во интеракции со околината во која 
живеат.  
 
Клучни вештини: Докторантот ќе се оспособи да ги применува изучените 
молекуларни методи во изработка на научни трудови од оваа како и од многу други 
сродни области 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебни 
помагала 

7. Microbiology Third edition., Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. 
Klein: Wm. C. Brown Publishers 1996  

8. Medical Microbiology: 17th Edition: David Greenwood, Richard Slack, John 
Peutherer, Mike Barer, Churchill Livingstone 2007 

9. Медицинска микробиологија - општ дел: Никола Пановски и соработници, 
Декатлон, Скопје, 2009  

10. Трајковска-Докиќ Е. Улогата на факторите на вируленција на H. pylori 
(vacA и cagA гените) во настанувањето на хроничниот гастритис и 
улкусната болест во корелација со локалниот и системскиот имун 
одговор, Докторска дисертација, Скопје, 2002  

11. Трајковска-Докиќ Е. Улогата на факторите на вируленција на H. pylori 
(vacA и cagA гените) во настанувањето на хроничниот гастритис и 
улкусната болест во корелација со локалниот и системскиот имун 
одговор, Докторска дисертација, Скопје, 2002 

12. Трајковска-Докиќ Е., Грданоска Т., Пановски Н., Петровска М., Костовски 
М. “Clinical applications of human Papilloma viruses genotyping “Microbiologia 
Balcanica 2009”, Охрид, 2009 

13. Трајковска-Докиќ Е., Гроздановска А., Грданоска Т., Стојковска С., Петров 
Ј., Ицев К.: “Serogrouping and RAPD-PCR of Campylobacter jejuni”, 
“Microbiologia Balcanica 2009”, Охрид, 2009 

14. Трајковска-Докиќ Е., Јанкоска Г., “Significance of rapid detection of 
Streptococcus group B” accepted for the 20th ECCMID, Vienna, 2010.   
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Предмет: ВИРУЛЕНЦИЈА И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ УРО-ПАТОГЕНИ 
БАКТЕРИИ СО ОСВРТ НА ENTEROCOCCUS SPP. 

Студиска програма докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови  45 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија  
 

Одговорен наставник д-р Гордана Јанкоска,  научен соработник 

Предавачи Членови на катедрата и други сродни катедри, што ќе биде дефинирано за 
тековната студиска година 

Адреса 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински  факултет, 
Скопје 
,,50 Дивизија” бр. 6 
1000 Скопје 
Тел: +389 2 3109829 
e-mail: jankoskag@yahoo.co.uk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, уринарни 
инфекции, вируленција, резистенција, ентерококи 

Учебни цели 
Местото на ентерококите меѓу предизвикувачите на уринарни и други 
хумани инфекции. Фактори на вируленција кај ентерококите и другите 
бактерии кои учествуваат во патогенеза на уринарната инфекција. 
Резистенција на уро-патогените бактерии. 

Кратка содржина 

Теоретска настава  
 Местото на ентерококите меѓу предизвикувачите на хумани 

инфекции 
 Фактори на патогеност кај предизвикувачите на уринарни инфекции 
 Вируленција и резистенција кај E. coli и другите ентеробактерии 
 Значење на биофилмот во колонизација на уринарната слузница 
 Фактори на вируленција кај Enterococcus spp. 
 Механизми на резистенција кај бактериите со осврт на 

ентерококите 
 Фенотипски и молекуларни методи за испитување на патогеноста 

кај уринарните изолати на бактерии 
 Врска меѓу вируленцијата и резистенцијата кај уро-патогените 

бактерии и статистичка обработка на податоците 
 
Практична настава 

 Изведување на фенотипски и молекуларни методи за детекција на 
фактори на вируленција 

 Изведување на техники за детекција на резистенција кај 
бактериите 

 Изведување амплификациски методи за докажување гени на 
резистенција 

 
Индивидуална работа 

 Евалуација на стручна литература 
 Семинари за методите кои се користат во детекција на гени, 

носители на вируленција и резистенција кај бактериите 
 Консултации 
 Семинарски труд 
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Организација 

Вид на настава Број на 
часови 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

Теоретска 30 1 
Практична 15 1 
Индивидуална работа  5 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари за методите кои се користат во 

детекција на гени, носители на вируленција и 
резистенција кај бактериите 

 Консултации 
 Семинарски труд 
 
 

 

1 
 
 
1 
 
 
1 
2 
 
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, Дискусии, Следење на актуелна научна 
литература, Изработка на семинарски труд, Самостојна изведба на 
изучените методи 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Докторантот ќе стекне знаење и разбирање на 
патогенезата на уринарните инфекции и факторите кои учествуваат при 
тоа 
 
Клучни вештини: Докторантот ќе се оспособи да ги применува техниките за 
детекција на факторите на вируленција, како и обработка на добиените 
резултати 

Простор и опрема за 
реализација на 
студиската програма 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински  факултет, 
Скопје 
Апаратура во лабораторијата за дијагностика на уринарни инфекции, 
лабораторијата за молекуларна дијагностика, Витек автоматизиран систем 

Учебни помагала 

1. Медицинска микробиологија - општ дел: Никола Пановски и 
соработници, Декатлон, Скопје, 2009 

2. Г. Јанкоска, М. Петровска, И. Хаџи-Петрушева Мелоска, Б. 
Трајковска-Ќурчиќ. Осетливост спрема антимикробни средства на 
Enterococcus spp. изолиран од урина. Македонски медицински 
преглед, год.59, 2005 Бр. 3-4: 148-151 

3. Petrovska M., E. Trajkovska-Dokic, G. Jankoska, I. HadziPetruseva-
Melovska, T. Grdanoska: Genes of virulence in uroisolated Escherichia 
coli and their clinical implementation. Microbiologia Balcanica 2001, 2nd 
Balkan Conference of Microbiolgy, Abstract Book, p. 52 

4. Di Rosa, R., R. Creti, M. Venditti, R. D’Amelio, C. R. Arciola, L. 
Montanaro,and L. Baldassarri. Relationship between biofilm formation, 
the enterococcal surface protein (Esp) and gelatinase in clinical isolates 
of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. FEMS Microbiol. 
Lett.2006; 256:145–150 

5. Carniol K. and Gilmore, M.S. Signal transduction, quorum sensing and 
extracellular  protease activity of Enterococcus faecalis biofilm 
formation. J Bacteriol. 2004; 186:8161-8163 

6. Semedo T., Santos M.A. Lopes M. et al. Virulence factors in food, 
clinical and reference enterococci; a common trait in the genus? Syst 
Appl Microbiol. 2003; 26:13-22 

7. Jankoska G, Trajkovska-Dokic E, Popovska-Jovanovska K, Petrovska 
M. Virulence factors and antibiotic resistance in Enterococcus faecalis 
isolated from urine samples. Contributions, Sec Biol Med Sci MASA 
XXIX. I. (2008) p. 57-66  
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Предмет АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА ХЕРМОТЕРАПЕВТИЦИ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 60 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија 
Одговорен наставник Д-р Никола Пановски, редовен профессор 

Адреса: 
Институт за микробиологија и паразитологија,  
Медицински факултет Скопје, 50 Дивизија бр 6 Скопје; Тел. +389 2 
109829, e-mail: panovskin@yahoo.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
антимикробни средства, хемотерапевтици, антибиотици, дејствување, 
резистенција 

Учебни цели 
Значењето на антимикробните средства во медицината, механизмот на 
нивно дејствување, принципи на рационална употреба, проблемот на 
резистенцијата, нејзиното значење, методи за нејзино откривање, 
следење и контрола 

Простор и опрема за 
реализација на 
изборниот предмет 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински 
факултет Скопје 
Апаратура: Витек систем, Лабораторија за молекуларна 
дијагностика, класични техники во бактериолошките 
лаборатории на Институтот. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
1. Вовед-актуелна состојба во антимикробната хемотерапија, 

посебно за проблемот на резистенција кон антимикробните 
сретства 

2. Преглед нап поважните групи на антибактериски средства и 
нивниот механизам на дејство. 

3. Преглед нап поважните групи на антивирусни средства и 
нивниот механизам на дејство.  

4. Преглед на поважните групи на антимикотични средства и 
нивниот механизам на дејство. 

5. Резистенција на микроорганизмите кон антимикробни средства-
генетско потекло и биохемиски механизми. 

6. Принципи за рационално употреба на антибиотици 
7. Фармакокинетика на антимикробните средства. 
8. Несакани ефекти од употреба на антимикробни. 

Практична настава 
1. Класични техники на испитување на осетливоста на 

микроорганизмите спрема антибиотици. 
2. Методи на автоматизирано одредување на осетливоста на 

микроорганизмите спрема антибиотици и молекуларни техники. 
3. Методи за одредување на концентрациите на антибиотиците во 

крвта и ткивата. 
4. Анимални модели за испитување на активноста на антибиотици.  

 
Индивидуална работа 
 

1. Преглед и тријажа на стручна литература 
2. Семинари за техниките кои се користат за одредување на гените 

на резистенција, начинот на пренос на резистенцијата, 
одредување на ендемски и епидемиски соеви. 
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3. Консултации 
Семинарски труд 

Организација 

Вид на настава 
                                             

Опис Број на часови Кредити 
Теоретска 30 1 
Практична 30 2 
Индивидуална работа / 6 
Преглед и тријажа на 
стручна литература 

/ 1 

Семинари / 2 
Консултации / 1 
Семинарски труд / 2 

 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, дискусии, следење на актуелна стручна 
литература, изработка на семинарски труд, самостојна изведба на 
научените методи 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: докторантот ќе стекна знаење и разбирање за 
механизмот на дејство на антимикробите средства, значењето на 
резистенцијата на микроорганизмите кон антибиотици, правилна 
употреба на антимикробни средства. 
Клучни вештини: Докторантот ќе се оспособи да ги применува техниките 
за одредување на осетливоста на микроорганизмите кон антимикробни 
средства, одредување на нивните концентрации во крват и ткивата, 
употреба на анимален модел за испитување на дејството на 
антибиотиците 

 
Литература 

Основна:  
1. Медицинска микробиологија и паразитологија-специјален 

дел. Учебник за студенти по медицина по предметот 
Микробиологија и паразитологија 2, за студенти по фармација и 
стоматологија, Н.Пановски и сор. 2008. 

2. Медицинска микробиологија и паразитологија-општ дел. 
Учебник за студенти по медицина по предметот Микробиологија 
и паразитологија 1, за студенти по фармација и стоматологија, 
Н.Пановски и сор. 2009. 

3. Практикум по медицинска микробиологија и паразитологија,      
М.Петровска и сор. 4 издание, 2008.  

4. Manual of Clinacal Microbiology (6th Edition) Section X: 
Antimicrobial agents and suscebility testing, pp 1275-1434, ASM 
Press, 1995. 

 
    Дополнителна 
1.  Пановски Н.: Антибиотска резистенција во Република Македонија. 

Мак мед преглед 51: (Суплемент 24) стр.11-12. Скопје, 1997. 
2.  Пановски Н., Цековска Ж.: Метицилин резистентниот Staphylococcus 

aureus (MRSA) во Клиничкиот центар Скопје - честота, дистрибуција, 
осетливост : ванкомицин (EDICIN) - единствен лек на избор!!- во 
Смртно опасни инфекции - ЕДИЦИН - издавач “ЛЕК”-Скопје, 1997. 

3.  Пановски Н: Епидемиолошки аспекти на антибиотската резистенција, 
Мак мед преглед 52: (Суплемент 33), стр.138-139, Скопје, 1998. 

4.  Panovski N: Review of resistance to antimicrobial agents in Republic of 
Macedonia in the period of three years (1995-97), Ninht Congress of the 
Bulgarian Micorbiologists with foreign participation. invited lecture, p. 53-
59; October, Sofia, Bulgaria,1998.  

5.  Пановски Н., Спасовски М, Рационална антимикробна терапија - 
микробиолошки аспекти - издавач “ЛЕК” Скопје, 1999. 

6.  Kaftandzieva A, Kotevska V, Popovska-Jovanovska K, Panovski N: 
Susceptibility of extended spectrum betalactamases (ESBL) producing 
strains of Klebsiella spp. and E.coli to antimicrobial agents. 1st FEMS 
Congress of Europian Microbiologists, Abstract Book, Ljubljana, 2003, P7 
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7.  Cekovska Z, Popovska-Jovanovska K, Petrovska M, Panovski N: 
Susceptibility to glycopeptides of MRSA isolates - strains od MRSA with 
reduced susceptibility to vancomycin. 3rd Balkan Conference of 
Microbiology, Microbiologia Balcanica 2003, Istanbul, Proceedings and 
Abstract Book. P-304. 

8.  Mircevska G., Petrovska M., Cekovska Z., Panovski N., Milenkovic Z., 
Zafirovic Z.:; Susceptibility profile of cerebrospinal isolates in Republic of 
Macedonia,; 3rd Intern.Meeting on Antimicrob.Chemother. in Clinical 
Practice, S.Margherita Ligure, Italy, 16-19.10., Abstracts, abstr.44, p.38, 
2003. ACCP, 4(1):38, 2003.; 

9.  Cekovska Z, Panovsky N, Petrovska M, Agoston G, Rozgony F: Some 
characteristics of Macedonian methicillin resistant S.aureus. A Magyar 
Mikrobologiai Tarsasag 2004. evi Nagygyulese es a X.Fermentacios 
Kollokvim, Keszthely 

10.  Cekovska Z, Panovski N, Petrovska M: Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus: Comparison of susceptibility test methods with 
mecA gene analysis for determining oxacillin (Methicillin) resistance in our 
clinical isolates. Bratisl Lek Listy 2005; 106 (4-5):163-167. 

11.  Cekovska Z, Panovski N, Petrovska M, Kristof K, Rozgony F: Incicdence 
of Staphylococcus aureus isolated from patients treated at the Clinical 
Center of Skopje, Macedonia, with special attention to MRSA. Acta 
Microbiologica Hungarica, 52 (3-4), pp. 341-352 (2005). 

12.  Kaftandzieva A, Kotevska V, Petrovska M, Panovski N: ESBL producing 
strains of Enterobacteriaceae (detection and susceptibility). IV Balkan 
Conference of Microbiology, Microbiologia Balkanica 2005, Bucharest, 
Abstract Book. 

13.  Kaftandzieva A, Kotevska V, Jankoska G, Petrovska M, Panovski N: 
Susceptibility of extended spectrum bet-lactamases (ESBL) - producing 
Enterobactericeae to antimicrobial agents. Acta morphol. 2006; Vol 
3(1):60-66. 

14.  Kotevska V, Petrovska M, Panovski N, Kaftandzieva A, Spasenovski T, 
Kurcic B. The role of the disk-diffusion and the agar dilution tests in 
detecting the resistance of the Streptococcus pneumoniae to antibiotics. 
12th ICID Abstracts, Lisbon, 2006, 66.015. 

15.  Panovski N: Spending of antibiotics in R.Macedonia according to HIF 
data. 3rd Congress of Macedonian Microbiologists;, Mak med pregled year 
60: (suplement 67), 2006, 1.2. 

16.  Panovski N, Grdanoska T. The role of Chlamydia pneumoniae infection in 
the pathogenesis of arteriosclerosis. 5th Balkan Congress for 
Microbiology, Microbiologia Balkanica 2007, Budva, Montenegro, Abstract 
book, plenary lecture 3, str.48. 

17.  Kotevska V, Jankoska G, Mircevska G, Cekovska Z, Kaftandzieva A, 
Panovski N, Petrovska M. VITEK system in identification of Haemophilus 
influenzae and Haemophilus parainfluenzae biotypes and production of 
beta-lactamase. 5th Balkan Congress for Microbiology, Microbiologia 
Balkanica 2007, Budva, Montenegro, Abstract book, str.53. 
Kaftandzieva, Kotevska V, Cekovska Z, Jankoska G, Curcic-Trajkovska 
B, Petrovska M, Panovski N. Prevalence and spread of ESBL producing 
E.coli and Klebsiella pneumoniae at University Clinics in Skopje; 6th 
Balkan Congress of Microbiology “Microbiologia Balcanica 2009”. Mak 
Med Pregled, year 63, (supl. 78), 1-204, 2009. 

 
 

Предмет ФАКТОРИ НА ПАТОГЕНОСТ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ И НИВНО 
ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО ИНТЕРАКЦИЈА СО ДОМАЌИНОТ  

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
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Вкупно часови 60 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија 
Одговорен наставник д-р Милена Петровска, редовен професор 

Адреса: 
Институт за микробиологија и паразитологија,  
Медицински факултет Скопје, 50 Дивизија бр 6 Скопје;  
Тел. +389 2 109829, +389 2 3122 800 
e-mail: milena_petrovska@hotmail.com 

Клучни зборови 
докторски студии, Медицински факултет, изборен предмет, патогеност, 
вируленција, одбрана на домаќинот  
 

Учебни цели 

патогени микроорганизми, фактори на патогеност, фенотипски 
манифестации на патогеноста, генотипска детекција на вируленцјата, 
одбрана на домаќинот, природна одбрана, стекната одбрана, симптоми 
и знаци поврзани со патогеноста и вируленцијата, дијагностички 
постапки за фенотипско и генотипско докажување, примена на научните 
сознанија (вакцини) 

Простор и опрема за 
реализација на 
изборниот предмет 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински 
факултет Скопје 
Апаратура: стандардна опрема за фенотипска детекција на вируленција: 
микроскоп, лабораториска стакларија, центрифуга, спектрофотометар, 
вортекс итд; молекуларни методи: полимераза верижна реакција, 
електрофореза, систем за анализа на бендови 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
 Особини и механизми на патогеност, Вируленција и фактори на 

парогеност, експресија на вирулнеција;  
 Развиток на инфекција: колонизација, атхренција (фимбриски и 

афимбриски атхезини), клеточни рецептори, инвазија, 
одржување во домаќинот, преживување, избегнување на 
одбраната на домаќинот (капсули, отпорност на уништување во 
фагоцитни, антигенски варијации), резистенција на 
бактерицидност на серум, ослободување на железото; токсини: 
ендотоксини, егзотоксини, други екстраклеточни агресини; 

 Вируленција и инфективност на Escherichia coli, Staphylococcus 
spp., Enterococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, 
Mycobacterium tuberculosis 

 Имунитет при бактериски инфекции, Имунитет при вирусни 
инфекции, Паразитски инфекции: 

 Организација на гени и регулација на вируленцијата, плазмиди, 
особини кодирани од плазмиди; примена на молекуларна 
генетика, специфични генски проби, технологија на 
амплификација на нуклеински киселини, real-time амплификација, 
молекуларна типизација на микроорганизми 

Практична настава 
 Микробиолошки методи и техники за фенотипско и молекуларно 

докажување на патогеноста и вируленцијата;  
 докажување на фактори на патогеност и гени на вируленција кај 

медицински значајни бактерии (Escherichia coli, Staphylococcus 
spp., Enterococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, 
Mycobacterium tuberculosis) 

Индивидуална работа 
 Собирање, селекција и обработка на стручна литература 
 Семинари за техниките кои се користат за одредување на гените 
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на вируленција, експресија на гените на вируленција, островца 
на патогеност, одредување на ендемски и епидемиски 
вирулентни соеви  

 Консултации 
 Семинарски труд 

Организација 

Вид на настава 
                                            Број на часови             Кредити 
Теоретска                                    30                                 1 
Практична                                   30                                 2 
Индивидуална работа                                                     6 
       Преглед и анализа на стручна литература                      1 
       Семинари                                                                           2 
       Консултации                                                                      1 
       Семинарски труд                                                               2 
 

 

Методи на учење 

Знаење и разбирање: докторантот ќе стекна знаење и разбирање за 
механизмите на патогеност и вируленција на медицински значајните 
микроорганизми, значењето на вируленцијата за профилакса на 
инфекциите. 
Клучни вештини: Докторантот ќе се оспособи  да изведува фенотипски 
методи за детекција на вируленцијата и молекуларни методи за 
докажување на комплексите во геномот на патогените микроорганизми, 
да ги толкува добиените резултати од испитувањата во профилакса на 
инфекциите, да придонесува во познавањата за изготвување на вакцини 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: докторантот ќе стекна знаење и разбирање за 
механизмот на дејство на антимикробите средства, значењето на 
резистенцијата на микроорганизмите кон антибиотици, правилна 
употреба на антимикробни средства. 
Клучни вештини: Докторантот ќе се оспособи да ги применува 
техниките за одредување на осетливоста на микроорганизмите кон 
антимикробни средства, одредување на нивните концентрации во крват 
и ткивата, употреба на анимален модел за испитување на дејството на 
антибиотиците 

Литература 

Основна:  
1. Медицинска микробиологија и паразитологија-специјален 

дел 
Учебник за студенти по медицина по предметот Микробиологија и 
паразитологија 2, за студенти по фармација и стоматологија, 
Н.Пановски и сор. 2008. 
2. Медицинска микробиологија и паразитологија-општ дел 
Учебник за студенти по медицина по предметот Микробиологија и 
паразитологија 1, за студенти по фармација и стоматологија, 
Н.Пановски и сор. 2009. 
3. Практикум по медицинска микробиологија и паразитологија, 
М.Петровска и сор. 4 издание, 2008.  
4. Уропатогена Escherichia coli, 
монографија, М. Петровска:, Студентски збот,     1993 
5. Факти од микробиологијата,  
учебно помагало, Милена Петровска: катедра по Микробиологија и 
паразитологија, 2000 
6. Bacterial Pathogenesis, a molecular approach, Abigail A, Alyers, 

Dixie White, ASM Press, Washington DC, 1994 
7. Medical Microbiology, a guide to microbial infections: 

pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control, 
seventeenth edition ed. Timothy Horne et all, Edinburgh London 
New York Oxford Philadelphia St Louis Sydney Toronto 2007 

    Дополнителна 
1. Petrovska M., G. Jankoska, E.Trajkovska Dokic,             

I.HadziPetruseva Meloska, T. Spasenovski,; Antimicrobial 
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susceptibility of uropathogenic Escherichia coli isolated from 
hospitalized and out patients in R. Macedonia during 2004; First 
Conference on New frontieres in Microbiology and infection, Lessons 
from Escherichia coli: from basic research to clinical aspects, 41, 
september, 2005;   

2. Petrovska M., Dokic T.E., Jankoska G., Hadzipetruseva M.I., 
Mircevska G., Grdanoska T.:; Identification and typing of the specific 
virulence factors in uroisolated Escherichia coli;; International Journal 
of Infectious Diseases, vol 8, supl 1, Abstracts, abstr.62.020, 2004, 
S216;  

3. . Petrovska M., E.Trajkovska Dokic, G.Jankoska, I.HadziPetruseva 
Meloska: ; Examination of virulence in uropathogenic Escherichia coli, 
; Dani preventivne medicine, Nis, Zbornik radova, 2004;   

4. Petrovska M.; Antimicrobial susceptibility of uropathogenic 
Escherichia coli isolated from hospitalized and out patients in 
Macedonia in the year 2005; Microbi in antibiotiki 2006, Medicinski 
razgledi, letnik 45, Suplement 2, 109;   

5. Petrovska M., G. Jankoska, E.Trajkovska Dokic, I.HadziPetruseva 
Meloska, T. Spasenovski: Antimicrobial susceptibility of 
uropathogenic Escherichia coli isolated from hospitalized and out 
patients in R. Macedonia during 2004. First Conference on New 
frontieres in Microbiology and infection, Lessons from Escherichia 
coli: from basic research to clinical aspects, 41, september, 2005.  

6. Petrovska M., Dokic T.E., Jankoska G., Hadzipetruseva M.I., 
Mircevska G., Grdanoska T.: Identification and typing of the specific 
virulence factors in uroisolated Escherichia coli. International Journal 
of Infectious Diseases, 2004, vol 8, supl 1, , S216 

7. Јанкоска Г, Трајковска-Докиќ Е, Петровска М, Хаџи-Петрушева 
Мелоска И, Ќурчиќ-Трајковска Б.. Хемолизин и желатиназа кај 
ентерококите и осетливост кон антимикробни средства. Acta 
Morphologica, 2007. Vol.4 (2): 74-77 

8. Petrovska M., Trajkovska-Dokic E., Jankoska G., Kaftandzieva A., 
Hadzi-Petruseva Meloska I.: Virulence and resistance in quinolone 
resistant uroisolated Escherichia coli. Mak. Med. Pregled, 2006, 60: 
(67), 12.   

9. Petrovska M., Trajkovska-Dokic E., Jankoska G., Kaftandzieva A., 
Hadzi-Petruseva Meloska I.: Urovirulence in quinolone resistant 
uroisolated Escherichia coli. International Journal of Infectious 
Diseases, 2006, vol 10, Suppl. 1,  S150;   

10. Petrovska M., E.Trajkovska Dokic, G.Jankoska, I.HadziPetruseva 
Meloska: ; Examination of virulence in uropathogenic Escherichia coli; 
Dani preventivne medicine, Nis, Zbornik radova, 2004;   

11. Jankoska G, Trajkovska-Dokic E, Popovska-Jovanovska K, 
Petrovska M. Virulence factors and antibiotic resistance in 
Enterococcus faecalis isolated from urine samples. Contributions, 
Sec Biol Med Sci MASA XXIX. I. (2008) p. 57-66  

12. Kaftanzieva A, Kotevska V, Jankoska G, Trajkovska-Kurcik B, 
Cekovska Z, Petrovska M. Extended-Spectrum Beta-Lactamase- 
Producing E. Coli and Klebsiella Pneumoniae in Children at 
University Pediatric Clinic in Skopje. Macedonian Journal of Medical 
Sciences. 2009. 2 (1) : 36-41 

13. Кафтанџиева А, Котевска В, Јанкоска Г, Петровска М, Пановски 
Н. Осетливост на ентеробактериите кои продуцираат бета-
лактамази со проширен спектар (ESBL) кон антимикробни 
средства. Мак Мед Преглед. 2006. 60 (67):106 

14. Kaftandzieva A, Kotevska V, Jankoska G, Petrovska M, Panovski N: 
Susceptibility of extended spectrum bet-lactamases (ESBL) - 
producing Enterobactericeae to antimicrobial agents. Acta morphol. 
2006; Vol 3(1):60-66. 

15. Јанкоска Г., Трајковска Докиќ Е., Петровска М.; Агрегациона 
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супстанција и површински протеин кај ентерококите од различни 
примероци; Acta Morfologica, vol.2 (2) 2005, 51-55;   

16. Cekovska Z, Panovski N, Petrovska M.. Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus: Comparison of susceptribility test methods 
with MecA gene analysis for determining oxacillin (Methicillin) 
resistance in our clinical isolates. Bratislava Medical Journal. 2005. 
106. (4-5), 163-167. 

17. Цековска Ж, Поповска-Јовановска К, Кафтанџиева А, Петровска 
М,.Пановски Н. Значењето на протеинот А, Clumping факторот и 
хидрофобичноста за појавата на мултиплата антибиотска 
резистенција кај метицилин резистентниот Staphylococcus aureus. 
Acta morphologica. 2005. Vol 2 (2): 56-63. 

18. Jankoska G, Trajkovska-Dokic E, Petrovska M. Aggregation 
substance and surface protein in enterococci from different 
specimens. Acta Morphologica.2005.Vol.2 (2): 43-46 

19. Трајковска Докиќ Е., Корнети П., Стојковска С., Петровска М., 
Пановски Н.; Фенотипски и молекуларни карактеристики на 
соевите на Salmonella како можност за нивна дискриминација; 
Мак. Мед. Преглед, 2003; 57, Бр.3-4, Стр. 116-122.; 

 
 

Предмет: ХЕМОКУЛТУРАТА - ДРАГОЦЕН МЕТОД ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА 
ПРИСУТНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ ВО КРВТА 

Студиска програма докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови  45 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија  
Одговорен наставник д-р Жаклина Цековска,  научен соработник 

Предавачи Членови на катедрата и други сродни катедри, што ќе биде 
дефинирано за тековната студиска година 

Адреса 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински  факултет, 
Скопје 
,,50 Дивизија” бр. 6 
1000 Скоје 
Тел: +389 2 3109829 
e-mail: zcekovska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
хемокултури, Bact/Alert, септикемии 

Учебни цели 
Местото на хемокултурите во дијагностиката на различните инфекции, 
пред се септикемија и/или ендокардит. Важноста на индикациите за 
земање на крв за хемокултура кај пациентите. Кост бенефит за 
болницата, пациентот и лабораториите 

Кратка содржина 

Теоретска настава  
Значење на присуството на микроорганизмите во крвта. Видови на 
бактериемии. Катетер - асоцирани септикемии. Најчести причинители 
на сепса и/или ендокардит. Краток осврт на сепса предизвикана од 
различни етиолошки агенси. ПИРО моделот на сепса. Методи за 
детекција на присутните  микроорганизми во крвта-традиционални и 
автоматизирани методи за нивна детекција. Краток осврт на најчесто 
употребуваните автоматизирани апарати (пр. Bact/Alert системот). 
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Состојби на фунгемии и ризик фактори за нивно настанување. Преглед 
на употреба на антифунгалните средства ефектни при терапија на 
фунгемиите. Бактериски инфективен ендокардит. Индикации за земање 
на крв при хемокултури. Правила кои треба да се почитуваат при нивно 
земање. Доктрини и препораки за земање на крв за хемокултура. Кост 
бенефит за пациентот, клиничарот, болницата и лабораториите. 
 
Практична настава 

 Внесување на примероци во Bact/Alert системот за детекција на 
микроорганизмите присутни во крвта и запознавање со 
принципот на работа на апаратот 

 Проследување на постапките за натамошната обработка на 
примерокот (субкултивација на примерокот на соодветни 
подлоги, Грам-препарат) и анализа на добиените наоди 

 
Индивидуална работа 

 Евалуација на стручна литература 
 Семинари за методите кои се користат во детекција на 

микроорганизмите присутни во крвта (Bact/Alert), за 
индикациите и правилното земање на примерокот како и 
почитување на усвоените доктринарни ставови 

 Консултации 
 Семинарски труд 

 
 
Организација 

Вид на настава Број на 
часови 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

Теоретска 30 1 
Практична 15 1 
Индивидуална работа  5 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари за методите кои се користат во 
детекцијата на микроорганизмите во крвта, 
како и важноста на правилното толкување на 
добиените наоди 
 Консултации 
 Семинарски труд 
 
 

 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
2 
 
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, Дискусии, Следење на актуелна научна 
литература, Изработка на семинарски труд, Самостојна изведба на 
изучените методи 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Докторантот ќе стекне знаење и разбирање за 
значењето на присутните микроорганизми во крвта на пациентите  
 
Клучни вештини: Докторантот ќе ја осознае техниката за детекција на 
микроорганизмите во крвта со автоматизираниот Bact/Alert систем како 
и ќе стекне знаења за правилното толкување на добиените резултати 

Простор и опрема за 
реализација на 
студиската програма 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински  факултет, 
Скопје 
Апаратура во лабораторијата за хемокултури, автоматизиран Bact/Alert 
систем  

Учебни помагала 
1. Медицинска микробиологија - општ дел: Никола Пановски и 

соработници, Декатлон, Скопје, 2009  
2. Цековска Ж, Петровска М, Пановски Н, А. Кафтанџиева А,  

Поповска-Јовановска К, Јанкоска Г. Хемокултурата-драгоцен 
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метод во детекцијата на потенцијалните причинители на 
септикемија. III Конгрес на Инфектолози на Македонија. 
Зборник на апстракти. Охрид, Македонија. 2007. p.139-140. 

3. Cekovska Z, Kaftandzieva A, Petrovska M, Popovska-Jovanovska 
K,  Kotevska V, Panovski N. Is the automatized method necessary 
for microbiologycal diagnosis in punctates? 5th Balkan Congress for 
microbiology. Abstract book. Budva, Montenegro. 2007. p. 56 

4. Цековска Ж, Петровска М, Поповска-Јовановска К, Котевска В,  
Фидановски Д, Пановски Н. Обработка на хемокултури од 
пациенти хоспитализирани на Детската клиника во Скопје. IV 
Конгрес на Педијатрите на Македонија со интернационално 
учество. Зборник на апстракти. Охрид, Македонија. 2007. p. 238-
239. 

5. Ling, T. K. W., Liu, Z. K., Cheng, A. F. B. (2003). Evaluation of the 
VITEK 2 System for Rapid Direct Identification and Susceptibility 
Testing of Gram-Negative Bacilli from Positive Blood Cultures. J. 
Clin. Microbiol. 41: 4705-4707.   

6. S. Ladhani, O. S. Konana, S. Mwarumba and M. C. English. 
Bacteriaemia due to Staphylococcus aureus. Archives of Disease in 
Childhood 2004. 89: 568-571. 

7. Smyth, R. W., G. Kahlmeter, B. Olsson Liljequist, and B. Hoffman. 
Methods for identifying methicillin-resistance in Staphylococcus 
aureus. J. Hosp. Infect. 2001.48: 103-107.  

8. de Cueto, M., Ceballos, E., Martinez-Martinez, L., Perea, E. J., 
Pascual, A. Use of Positive Blood Cultures for Direct Identification 
and Susceptibility Testing with the Vitek 2 System. J. Clin. Microbiol. 
2004. 42: 3734-3738.    

 
 
 

Предмет:  МРСА- значаен патоген во болничката средина 
Студиска програма докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови  45 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедра по микробиологија со паразитологија  
 

Одговорен наставник д-р Жаклина Цековска,  научен соработник 

Предавачи Членови на катедрата и други сродни катедри, што ќе биде дефинирано 
за тековната студиска година 

Адреса 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински  факултет, 
Скопје 
,,50 Дивизија” бр. 6 
1000 Скоје 
Тел: +389 2 3109829 
e-mail: zcekovska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, МРСА, 
методи на детекција, CA-MRSA, ЕМРСА 

Учебни цели 
Значењето на соевите на МРСА во болничката средина. Важноста на 
превенцијата на инфекциите со овие соеви. Избор на терапија кај 
ваквите инфекциии 
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содржина 

Теоретска настава  
Кои соеви на Staphylococcus aureus се именуваат како МРСА. Разлика 
помеу МРСА и МССА и значењето на МРСА соевите. Распространетост 
на МРСА соевите во Европа, кај нас и во светот денес. Ризик фактори за 
стекнување на МРСА. Епидемиски соеви (ЕМРСА) и можности за нивна 
детекција Антимикробна резистенција на Staphylococcus aureus 
Антимикробна резистенција на МРСА. Појава и зачестеност на МРСА 
соевите стекнати во заедницата (community- acquired MRSA или ЦА- 
MRSA). Превенција на ширењето на МРСА соевите во болиничката 
средина. Методи за детекција на МРСА соевите. Методи за типизација 
на МРСА соевите. Постапки кои треба да бидат преземени при појава и 
зачестеност на МРСА во болницата. Деколонизација на МРСА позитивни 
пациенти и медицински лица. Терапија кај различните МРСА инфекции. 
Поим за ВИСА и ВРСА соеви. Нивна зачестеност и значењето на овие 
соеви како голем терапевтски проблем во болничката средина. 
 
Практична настава 
 

 Практично учество во детекцијата на МРСА соевите 
 Припрема на докторантите за осамостојување при справување 

со овој патоген во болничката средина: деколонизација на 
пациенти и персонал, подготвување и примена на сите мерки кои 
се неопходни при постоење на МРСА позитивни пациенти во 
болницата 

 
Индивидуална работа 

 Евалуација на стручна литература 
 Семинари за методите кои се користат за детекција на МРСА 

како и методите за типизација на МРСА соевите 
 Консултации 
 Семинарски труд 

 

Организација 

Вид на настава Број на 
часови 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

Теоретска 30 1 
Практична 15 1 
Индивидуална работа  5 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари за важноста на овој патоген 

и за изучување на методите кои се 
користат за нивна детекција како и за 
методите за типизација на МРСА 
соевите 

 Консултации 
 Семинарски труд 

 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
2 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, Дискусии, Следење на актуелна научна 
литература, Изработка на семинарски труд, Самостојна изведба на 
изучените методи 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Докторантот ќе стекне знаење и разбирање за 
значењето на МРСА соевите и можностите за нивна превенција во 
болничката средина.  
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Клучни вештини: Докторантот ќе ја осознае техниката за детекција на 
МРСА соевите и можностите за нивна типизација 

Простор и опрема за 
реализација на 
студиската програма 

Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински  факултет, 
Скопје 
Апаратура во лабораторијата за примарно стерилни примероци, методи 
за детекција на МРСА, соодветни специјални подлоги и специјални 
услови за нивна детекција (солен агар, специјален термостат) 

Учебни помагала 

1. Медицинска микробиологија - општ дел: Никола Пановски и 
соработници, Декатлон, Скопје, 2009  

2. Метицилин резистентниот Staphylococcus aureus (МРСА) во болничка 
средина-осетливост кон хемотерапевтици.Магистерски труд:  Жаклина 
Цековска. Скопје,1999. 

3. Поврзаност помеѓу присуството на mecA генот и полиформизмот на coa 
генот со фенотипските особини кај различните антибиотипови на 
соевите на Staphylococcus aureus. Докторска дисертација:  Жаклина 
Цековска. Скопје, 2006  

4. Kocsis E, Lagler H, Pest N, Stich K, Kristof K, Karoly N, Cekovska Z, 
Graninger W, Rozgonyi F. Prevalence of cytotoxin genes in Austrian (AT), 
Hungarian (HU) and Macedonian (MK) Methicillin-resistant (MRSA) and 
Sensitive (MSSA) Staphylococcus aureus strains. 15th International Congress 
of the Hungarian Society for Mycrobiology. Abstracts. Budapest, Hungary. 
2007. p. 65. 

5. Kocsis E, Lagler H, Pesti N, Stich K, Kristóf K, Nagy K, Cekovska Z, 
Graninger W, Rozgonyi F. Comparison of Austrian, Hungarian and 
Macedonian meticillin-resistant and meticillin-sensitive Staphylococcus 
aureus strains in relation to accessory gene regulator type. 18 th ECCMID. 
Barselona, Spain. Abstracts 2008. (on CD). 

6. Smyth RW, Kahlmeter G, Olsson Liljequist, Hoffman B. Methods for 
identifying methicillin resistant Staphylococcus aureus. J Hosp Infect 2001. 
48 (2): 103-7. 

7. Sasaki, R., Fujino, T., Saruta, K., Kawasaki, J., Shigeto, N. and Kirikae, T. 
Molecular epidemiological surveillance of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus in a Hiroshima community hospital in 2002. Jpn J Infect Dis. 2002. 55, 
93-95. 

 
 

Предмет 
МИКРОБИОЛОШКО - ЕПИДЕМИОЛОШКИ ОСОБИНИ НА 
ИНТРАХОСПИТАЛНИ ПАТОГЕНИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НИВНА 
ДЕТЕКЦИЈА И КОНТРОЛА 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Катедрата по микробиологија и паразитологија 
 

Одговорен наставник д-р Каќа Поповска, редовен професор 

Адреса: 
Институт за микробиологија и паразитологија, 
Медицински факултет Скопје, 50 дивизија бр 6 
Скопје; Тел +389 2 109829, e-mail:  
katja.popovska@ mt. net.mk 

Учебни цели 

Значење на интрахоспиталните инфекции, познавање  
микробиолошките специфики на предизвикувачите на болнижки 
инфекции, епидемиологија на болничките патогени и патишта на 
трансмисија, запознавање со процедурите и методите за нивна 
идентификација, типизација и ерадикација од болниоците 
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Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
 

1. Вовед во терминологијата од областа на нозокомијални 
инфекции; значење на болничките инфекции од медицински 
аспект, и социоекономски аспекти на нозокомијалните 
инфекции 

2. Преглед на најчестите предизвикувачи на нозокомијални 
инфекции и класификација на нозокомијалните инфекции. 
Детекција на ризик фактори за развој на интрахоспитални 
инфекции  

3. Микробиолошки карактеристики на нозокомијалните патогени 
(вируленција, антибиотска резистенција, дистрибуција во 
болничкиот ЕКО систем) 

4. Епидемиологија на интрахоспиталните патогени, болнички 
ЕКО систем, патишта на трансмисија, детекција на ендемски  и 
епидемиски инфекци. 

5. Микробиолошка изолација, идентификација на 
интрахоспиталните патогени,  

6. Типизирачки системи и нивната примена 
7. Процедури за превенција на ширењето на интрахоспиталните 

патогени во болницата; дезинфициенси и принципи на 
дезинфекција, стерилизација и принципи, хигиена на раце и 
средства, диспозиција на медицински отпад, антибиотици и 
болнички инфекции. 

8. План и програма за контрола на болнички инфекции, 
евалуација на програмите и cost benefit анализа. 

 
Практична настава 

1. Одбирање, земање и микрорбиолошка обработка на видот на  
примеркот од суспектно место за локализација на 
интрахоспитална инфекција. 

2. Конвенционални и молекуларни  методи за типизација за 
детекција на интрахоситални клонови и барање на нивните 
резервоари во болницата.  

3. Постапки за дезинфекција на предмети и деконтаминација на 
инструменти, процедури за стерилизација наинструменти со 
топлина плазма стерилизација. контрола на стерилизација 

4. Одбирање, земање и микорбиолошка обработка на примероци 
кои не потекнуваат од пациентот за барање резервоари и 
извори во болницата 

 
Индивидуална работа 

 
1. Преглед и тријажа на стручна литратура од интерес 
2. Семинари за методите за избор на примерок, типизација на 

изолиран хопситален патоген, рационална употреба на 
антибиотици и антибиотицоте како профилакса на,  правење 
на план и програм за превенција, 

3. Консулатции 
4. Семинарска работа 
5.  

Организација 

Вид на анастава Број часови Кредити 
Теоретска 30 1 
Практична 30 2 
Индивидуална работа 60 6 
Преглед на литература   
Семининари    
Консулатции   
Семинарски труд   
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Методи на учење 

Предавања со интерактивен пристап, Journal club – групна дискусии по 
современа литертуара, семинарски труд. 
Апаратура: автоматизиран Vitek систем за идентификација, класични 
техники за серолошка и бактериоцинска типизација, лабораторија за 
молекуларна дијагностика, автоклав, сув стерилизатор, плазма 
стерилизатор. 
 

Предвидени учебни 
резултати  

 
Учебни помагала 

Основни 
1. Нозокомијални инфекции: значење на неживата средина  
2. К. Поповска 2003 
3. Hospital infections: Bennet 

 
Дополнителна 

1. The Journal of hospital infection: the oficial Journal of the Hospital 
infection society 

 
Предмет ФОРЕНЗИЧНА ДНК ТЕХНОЛОГИЈА 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува проф д-р  Алексеј Дума; проф. д-р  Здравко Чакар; проф д-р  Билјана 
Јанеска 

Одговорен наставник проф д-р  Билјана Јанеска 

Адреса: Водњанска бр.17Скопје 
Tel. +389 2 177 044;   

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели идентификација на биолошки траги преку ДНА технологијата, 
вештачење на татковство и идентификација на лица преку ДНА 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава:  вовед (историја, биологија), автозомни и   У   
хромозом СТР, митохондријална ДНК, ПЦР метода 
Практична настава: земање и складирање на материјал за ДНК 
анализа, изолација на ДНА од свеж биолошки материјал, изолација на 
ДНА од стар биолошки материјал, изолација на ДНА од коска, 
квантификација на ДНК, секвенционирање на ДНК, статистичка 
обработка со толкување на резултати 

Организација 
Теоретска настава: 25 часа 
Практична настава25 ׃ часа 
Индивидуална работа: 20 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, вежби 
Предвидени учебни 
резултати  

Оценување Усмено и писмен испит 

 
Учебни помагала 

Дополнително посочени од интернет 
Авторизирани предавања 
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Предмет ЛЕКАРСКА ПРАКСА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 80 
Кредити 6 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува проф д-р  Алексеј Дума; проф. д-р  Здравко Чакар; проф д-р  Билјана 
Јанеска 

Одговорен наставник проф д-р  Билјана Јанеска 

Адреса: Водњанска бр.17Скопје 
Tel. +389 2 177 044;   

Клучни зборови Лекарска грешка, несовесно лекување, неукажување на лекарска 
помош, елементи за кривична одговорност       

Учебни цели 
да ги разбере елементите на кривичната одговорност на лекарот, што 
е лекарска грешка,  што несовесно лекување, начин на заштита и 
спречување на грешки 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава: Елементи за кривична одговорност, свесна и 
несвесна небрежност, неукажување на медицинска помош, лекарска 
грешка, несовесно лекување, еутаназија, надрилекарство, 
фалсификување на медицинска докуметнација 
Практична настава: разработка на вештачења и судскомедицински 
обдукции во случаи за сомнение за лекарска грешка или несовесно 
лекуквање   

Организација Теоретска настава: 25 часа 
Практична настава25 ׃ часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, вежби 
Предвидени учебни 
резултати  

Оценување Усмено и писмен испит 
 
Учебни помагала 

Авторизирани предавања 
Литература од интернет 

 
Предмет КЛИНИЧКА СУДСКА МЕДИЦИНА 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 80 
Кредити 6 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  

Изведува проф д-р  Алексеј Дума; проф. д-р  Здравко Чакар;  
проф д-р  Билјана Јанеска 

Одговорен наставник проф д-р  Алексеј Дума 

Адреса: Водњанска бр.17Скопје 
Tel. +389 2 177 044;   

Клучни зборови Судскмедицина, силување, сексуални деликти, малолетници, 
малтретирани деца 
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Учебни цели 
да знае да прегледа, препознае, документира и обезбеди 
материјалени докази во случаи на телесни повреди, сексуални 
деликти, против природен блуд, препознавање и докажување на 
синдром на малтретирани деца 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава:  преглед, документирање на телесни повреди, 
обезбедување на доказен материјал, кај повредени, секусални 
деликти, обезбедување на докази со современи дијагностички 
методи, препознавање на синдром на малтретирани деца 
Практична настава: обработка на случаи на силување, 
противприруден блуд, припремање на писмен извештај, толкување на 
наодот, 

Организација Теоретска настава: 25 часа 
Практична настава25 ׃ часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, вежби 
Предвидени учебни 
резултати  

Оценување Усмен или писмен испит 

 
Учебни помагала 

Авторизирани предавања 
Дополнително посочена литература од интернет 

 
 

Предмет ХУМАНА НУТРИЦИЈА 
Студиска  
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Број на студенти 12 (максимален број на студенти)  
Вкупно часови 80 (25 часа теорија, 15 часа вежби, и 40 часа останати активности)   
Кредити 8 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Познавања од методологија на НИР, статистика и информатика 

Изведува 
Катедра по физиологија, Клинички катедри: Катедра по интерна 
медицина,  
Катедра по педијатрија  

Одговорен наставник Проф д-р Лидија Тодоровска  

Адреса Инситут за физиологија и антропологија, Медицински факултет-Скопје 
50.Дивизија - 6  тел: +3892 3111774 e-mail: todorovskalidija@yahoo.com    

Клучни зборови 
Универзитет Св. Кирил и Методиј; Медицински факултет Скопје; 
докторски студии; изборен предмет; хумана нутриција; енергетски 
метаболизам; регулација на телесна маса; нутритивна проценка; 
нутриција и раст, развој, стареење и болести; нутритивна терапија   

Учебни цели Запознавање со теоретските основи и методологијата на истражувања 
од областа на хуманата нутриција при состојба на здравје и болести.     

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава:  
(сите студенти заедно, ја следат теоретска настава)  
1. Прв блок предавања - Вовед во хумана нутриција: дефиниција и 
предмет на проучување; нутриција, здравје и превенција од болести; 
генетски модифицирана храна и влијание на разни прехрамбени 
продукти врз здравјето; политика и стратегија на ЕУ во областа 
нутриција; антропометријски стандарди и детекција на групи со 
нутритивен ризик. 
2. Втор блок предавања - Физиологија на нутриција: енергетски и 
неенергетски хранливи материи;  базален метаболизам, енергетски 
потреби, вкупна енергетска потрошувачка, фактори кои влијаат врз 
интензитетот на метаболизмот; невролошка и хуморална регулација на 
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енергетскиот метаболизам и на телесната маса; центри за ситост и 
апетит; периферни и централни невротрансмитери, невропептиди и 
хормони на апетит; хормонска регулација на концентрациите на 
енергетските материи во крвта; влијание на нутритивни фактори врз 
клеточните сигнални системи; нутриција и раст, развој, стареење; 
нутриција и спорт.  
3. Трет блок предавања - Клиничка нутриција: болести на нутриција, 
поделба, патофизиологија и основни карактеристики; примарни 
нутритивни пореметувања (дебелина и потхранетост); хронични 
болести и нутриција, инфективни болести и нутриција; 
микронутритивни малнутриции; 
клиничка дијагноза на нутритивните пореметувања, стратегија на 
нутритивна терапија, специфични диети при разни заболуванја. 

   
Практична настава:  
(студентите се делат на мали групи за вежби и тимска работа) 
1. Одредување на параметри за нутритивна проценка и нутритивен 

мониторинг (клинички испитувања, антропометрија, биохемијски 
параметри, специјално дизајнирани прашалници, АДЛ, ИАДЛ).  

2. Системи за квалитативно и квантитативно степенување на 
нутритивен статус, детекција на различни клинички типови; дневен 
внес, РДА.    

3. Софтверски програми за анализа на нутритивен и диететски статус.   
4.Организиранје и дизајн на на научни студии од областа на 

нутрицијата. 
  
Тимска работа: 
1. Секој тим изработува краток есеј на тема по сопствен избор, при што 
пребарува и обработува актуелна литература во врска со темата. 
2. Сите тимови заедно учествуваат со дискусии во тематска трибина   

 
  Индивидуална работа:  
 1. Консултации  
 2. Изработка на семинарски труд.  
 3. Поњер поинт презентација и усмена одбрана на семинарскиот труд. 
 4. Полагање на писмен испит (тест) и на завршна практична вежба.    

Организација 
Теоретска настава:    25 часа     
Практична настава:    15 часа  
Тимска работа:          10 часа  
Индивидуална работа:  30 часа 

Простор на изведување 
на наставата 

Теоретска настава: библиотека на Институтот за физиологија и 
антропологија; Практицчна настава на истиот институт во 
лабораториите за: антропометрија; хормони и хормонски медијатори; и 
липиди; како и во соодветни клинички лаборатории. Тимска и 
индивидуална работа: Компјутерска училна на Институтот за 
физиологија и антропологија   

Методи на учење 

Интерактивни предавања; самостојно изведување на практични вежби 
со примена на современа методологија; изработка на семинарски труд, 
поњер поинт презентација и усмена одбрана; тимска работа при 
обработка на научна литература и писување на есеј; анализа на 
конкретен научен проблем со примена на стекнатите знаења.  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: за разните аспекти на хуманата нутриција како 
што се: нејзиното значење во одржувањето на здравјето на човекот во 
разни периоди од животниот цилкус; изучување на: физиолошките 
механизми за регулација на внесот и депониранјето на енергетските 
материи, одржувањето на телесната маса, факторите кои влијаат врз 
продукцијата на енергија во организмот и механизмите на делување на 
хранливите материи до клеточно и молекуларно ниво; да го објасни 
значењето на аеробниот и анареобниот метаболизам и да ја разбере 
метаболната адаптација при физичка активност; ќе стекне основни 
познавања за етиологијата, дијагнозата и терапијата на нутритивните 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

149 

заболувања; и ќе ја совлада методологијата на проценка И испитување 
на нутрицијата.          
Клучни вештини: ќе се оспособи да ги применува стекнатите  
сознанија при организирање и изработка на научни студии од одласта 
на хуманата нутриција, ќе научи како да користи литературни податоци 
и како да ги толкува и презентира научните резултати од оваа област. 
 

Оценување 

Вид активности часови кредити 
Теоретска настава 25 1 
Практична настава 15 1 
Тимска работа со обработка на 
литературе и пишување на есеј 10 1.5 

Индивидуална работа: консултации, 
изработка на семинарски труд и 
презентација на резултати 

20 2.5 

Тематска трибина со дискусија 5 0.5 
Полагање на писмен испит и 
завршна вежба  5 1.5 

Вкупно 80 8 
 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест); полаганје на 
завршна практична вежба преку кратка писмена анализа на зададен 
конкретен научен проблем; и усмена одбрана на семинарски труд. 

 
Учебни помагала 

Основни:  
1. W.F. Baron, E.L. Boulpaep. Medical Physiology, Elsevier Saunders, 
2009. 
2. J. Webster-Gandy, A. Madden, M. Holdsworth. Oxford Handbook of 
Nutrition and Dietetics. Oxford University Press, 2006. 
3. A.C. Guyton, J.E. Hall. Textbook of medical physiology. Elsevier 
Saunders, 2005. 
4. M. J. Gibney, H.H. Vorster, F.J. Kok. Introduction to Human Nutrition. 
Blackwell Publishing, 2002.  
 
Дополнителни: 
1.  Л. Тодороска. Антропометриски параметри за проценка на растот и 
нутритивниот статус кај детска популација. Магистерски труд, Скопје, 
1997.    
2. Л. Тодоровска. Проценка на нутритивниот статус и на статусот на 
акутна-фаза протеините кај стари лица. Докторска дисертација, Скопје, 
2001.     
3. L. Todorovska, E. Sahpazova, D. Todorovski. Anthropometry of the trunk 
and extremities in nutritional assessment of shildren with chronic renal 
failure. Journal of Renal Nutrition, 2002, 12(4):238-43.   
4. E.Sahpazova, D. Kuzmanovska, L.Todorovska, A. Bogdanovska. 
Nutritional status, protein intake and progression of renal failure in children. 
Pediatric nephrology, 2006, 21(12):1879-85.   
5. S. Subevska-Stratevska, C. Dimitrovski, L. Todorovska, G. Stefanovska-
Bogdanova. Telesna kompozicija kod zena sa Kushing sindromom. Grasnik 
Antropoloskog drustva Srbije, 2008, 43: 440-7.    
6. Л. Тодоровска. Физиологија на метаболизам и нутриција. Интерна 
скрипта од предавања, 2009. 
7. B. Zafirova, L.Todorovska. Anthropometric parameters of growth and 
nutritional status in children aged 6 to 7 years in R. Macedonia. Advances in 
Medical Sciencies, 2009, December Vol.54(2):400-7.  
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Предмет МЕДИЦИНСКА АНТРОПОЛОГИЈА 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 50 
Кредити 5,5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по физиологија,  ИЦГИБ – МАНУ 
Одговорен наставник Проф. д-р Лидија Тодоровска ,  

Адреса: Инситут за физиологија со антропологија, Медицински факултет-Скопје 
50. Дивизија - 6           тел: +3892 3111774   e-mail:  

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет , медицинска 
антропологија, популациона генетика 

Учебни цели 
Запознавање со теоретските основи и методолошки пристапи  на 
современената медицинска антропологија, и нејзина примена на  
индивидулано и популациско ниво  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Вовед во  медицинска  антропологија и етички аспекти  на истата,  
 Методи во медицинската антропологија (морфолошки, 

физиолошки методи,  генетски методи) . Физичка антропометрија 
(методологија, антропометриски  мерки и индекси , 
антропометриски стандарди) 

 Еволуција на човекот (процеси на интеракција на генетскиот и 
еколошкиот фактор  во формирањето на комплексните својства)  

 Хумани варијации ( мерење на  варијациите со морфолошки, 
физиолошки и генетски методи). Белези со едноставна 
наследост ( класични генетски маркери,  ДНК  и РНК маркери  и 
наследни болести) и комплексна наследност (големина и облик  
на главата и форма на лицето,  кожа,  боја на очи и коса , 
дерматоглифи, фактори на раст и развој) 

 Примена на медицинската антропологија во  индивидуални 
случаи  :   клиничка применливост на физичката антрометрија 
како помошна дијагностичка метода (доктрина, области на 
клиничка примена, значење во дијагнозата на болести  и 
пореметување, следење на ефекти на дадени терапии) ; 
Антропометриски биомаркери  на растот , телесниот развој и 
старењето ; Процена на нутритивен статус и негови 
пореметувања ;Антропометрија  во следење на здравсвената 
состојба спортистот (одредување на телесен состав и негови 
промени, превенција и менаџмент на спортски повреди ); 
дисморфологија (дијагностичко значење во рамките на одредени 
болести и корективната хирургија) 

 Примена на медицинската антропологија на популационо ниво  : 
следење на трендови во здравсвената состојба и детекција на 
ризици заради преземање на превентивни или интервентни 
здравсвени мерки  на ниво на   популацијата; современ  
антрополошки пристап  во научно истражувачка работа на ниво 
на популации: популациски разлики -процена на дистанцата меѓу 
популациите врз база на  анализа на полигенетски  и  
моногенетски детермини   белези . 

 
   Индивидуална работа 
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 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд и негова презентација  
 Консултации 

 
Практична настава 
 

 Антропометриски методи и компјутерски софтвери за анализа на 
телесниот состав 

 Антропометриски класификациони системи за процена и 
степенување  

 Одредување на  дисморфолошки промени  
 Одредување на класични и ДНК маркери во популационо 

генетски студии. 
  

Организација 
Теоретска настава:   22 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 8  часа 

Простор на 
изведување на 
наставата 

Лабараторија за антропологија и популациона генетика  на Институтот за 
физиологија со антропологија, лабараториите при  ИЦГИБ – МАНУ 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење и обработка на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд и негова усна презентација на 
научна трибина 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: од областа на еволуција на човекот , на хуманите 
белези со едноставна  и комплексна наследност, примена на 
медицинската антропологија во индивидуални случаи (клиничка 
применливост, применливост во процена на растот , развојот и 
стареењето, процена на нутритивен статус и негови пореметувања, 
процена на дисморфолошки пореметувања) ,   примена на медицинска 
антропологија на  ниво на популации  (современ  антрополошки пристап  
во научно истражувачка работа на ниво на популации: популациски 
разлики -процена на дистанцата меѓу популациите врз база на  анализа 
на полигенетски  и  моногенетски детермини   белези) 
 
Клучни вештини: ке се оспособи да ги  примени сознанијата во 
изработка на научен труд  од   области  на медицинската антропологија ,  
популациона генетика и сродни науки. 
 

Оценување 

  
Вид на активности часови кредити 
Теоретска настава 24 0,8 
Практична настава (вежби) 10 0,7 
Индивидуална работа 15 2,0 
Семинарски труд 20 2,0 
   
Вкупно  5,5 

 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и усмена одбрана 
на семинарскиот труд. 
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Учебни помагала 

 Основни:  
1. Cecil Helman (2008): Medical Anthropology, ,Ashgate Pub Co,  
2. Bogin, B. (1999)  Patterns of Human Growth. Cambridge University 

Press, Cambridge, UK 
3. Roy J. Shepard (1991):Body Composition in Biological Anthropology,  

(Cambridge Univ Pr;,  
4. James H. Mielke, John H. Relethford, Lyle W. Konigsberg, Lyle W. 

Konigsberg, John H. Relethford, (2005 ) :Human Biological Variation, 
Publisher: Oxford University Press, USA,  

5. Weiss KM (1995):Genetic variation and human disease: Principles 
and Evolutionary approach, , Cambridge University Press,  

Дополнителни: 
1. Donald Joralemon  (2005):Exploring Medical Anthropology by, 
Pearson, 

 
 
 

 
Предмет ОКСИДАТИВЕН СТРЕС  
Одговорен наставник  Проф. д-р Бети Дејанова 
Изведувач: Катедра за физиологија 

Адреса: Ул. 50 Дивизија бб, тел: +389 (02) 3111 774;  
факс: +389 (02)3113 627; betidejanova@yahoo.com 

 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 15 часа 1 
*Индивидуална 
работа:  6 

 Евалуација на 
научна 
литература 

 Консултации 
 Семинар 
 Семинарски 

труд 

 

 
1 
1 
2 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на семинарски труд (практичен дел) 

Листа на предавачи Предавач Други предавачи: 

 Проф. д-р Бети Дејанова Проф. Д-р Сунчица Петровска 
 Наставници од Катедрата  

Стекнување на знаење 
и вештини: 

Студентот треба да се стекне со основното знаење за критичната 
евалуација на функцијата на кислородните слободни радикали и 
антиоксиданси, нивната улога во предизвикување промени на клеточно 
ниво, на ниво на ткиво и орган. Истовремено студентот треба да научи 
практични вештини за изработка на различни специфични техники за 
одредување на оксидативниот стрес и да се оспособи самостојно да ги 
применува во неговата понатамошна научна работа.  
 
 

Куса содржина за 
теоретската настава: 

Воведен дел за важноста на изучување на оксидативниот стрес во низа 
промени во организмот при забрзаното стареење, појава на заболувања, 
следење на тераписки ефекти. Предмет и цели на изучување. Вовед во 
методологија (2 часа). 

1. Основните поими за слободни радикали, нивните извори и 
нивната важност за забрзано стареење и за појава на 
заболувања (4часа).  

2. Основните механизми на одбрана на клетката од слободни 
радикали; Природата на оксидантите, тешките метали, 
антиоксидансите и антиоксидативните ензими. Важни клеточни 
антиоксиданси, тотален антиоксидативен капацитет (4 часа). 
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3. Директното дејство на слободните радикали за појава на 
липидна пероксидација, антитела насочени кон оксидирана LDL 
фракција. Модулатори на оксидативниот статус на организмот: 
азотен моноксид, L-карнитин, еритропоетин и други. 
Карбонилните протеини и мутација на ДНК, ензимска 
инактивација и слободни радикали  (4 часа). 

4. Влијание на хормоните врз оксидативниот статус на организмот, 
со посебен осврт на репродуктивните хормони според 
возрасните групи (менопауза, андропауза) и на мелатонинот (4 
часа).  

5. Улогата на исхраната, физичката активност  и спортот врз 
оксидативниот статус. Влијание на консумирањето на алкохол, 
цигари и наркотици (4 часа). 

6. Слободните радикали и нивната улога во настанување 
белодробни заболувања. Слободните радикали и нивната улога 
во настанување на атеросклероза и срцеви заболувања. 
Слободни радикали и нивната улога во настанување на дијабет. 
Слободни радикали при хируршки интервенции: хипоксија и 
реперфузија. Влијание на слободните радикали во забрзано 
стареење. Влијание на слободни радикали во настанувањето на 
малигни заболувања. Влијание на слободните радикали во 
појава на катаракта и ретинопатија (4 часа).  

7. Состојба на хипероксија на организмот во хипербарични услови. 
Состојба на хипоксија во хипобарични услови (4 часа). 

Куса содржина за 
практичната настава 

Вовед во лабораториски техники за испитување на оксидативниот стрес. 
Методи за определување на слободни радикали, SH групи и тотален 
антиоксидативен статус, методи за одредување на липидна 
пероксидација, оксидирана LDL фракција, антиоксиданси/ 
антиоксидативни ензими. Толкување на добиените резултати и нивната 
улога во превенција, дијагноза и следење на терапија. 

1. Практична вежба за определување на оксидативниот статус 
(спектрофотометриска метода) во плазма, пред и по 
оксидативен стрес - по масен оброк (4 часа). 

2. Практична вежба за определување на оксидативниот статус 
(спектрофотометриска метода) во плазма, пред и по 
оксидативен стрес - по физичка активност (4часа). 

3. Практична вежба за определување на оксидативниот статус 
(спектрофотометриска метода) во плазма, кај пациенти со 
различни заболувања (по избор): дијабет, хепатална цироза, 
итн (4 часа). 

4. Познавање на основните механизми на појава на оксидативен 
стрес со критично согледување на причините кои 
предизвикуваат оксидативен стрес, анализа и толкување на 
резултатите, улогата на оксидативниот стрес за  појава на  
различни заболувања, како и можноста за неговото 
ублажување и спречување (3 часа). 

Куса содржина за 
семинари 

Семинари: 
1. Механизам на оксидативен стрес и на антиоксидативна одбрана 

(превентивни супстанции, ензимски систем) во човечкиот 
организам 

2. Улога на оксидативниот стрес при состојба на исхемија - 
реперфузија во човечкиот организам. 

3. Можни терапии со антиоксидативно дејство. Најважни 
антиоксиданси во храната. 

 
Простор и опрема за 
реализација на 
студиска програма 

Институт за физиологија, Медицински факултет, Скопје, апарат за 
одредување оксидативен стрес преку одредување слободни радикали, 
SH групи, тотален антиоксидативен статус и липидна пероксидација 

Оптимален број 
студенти  

Според постоечките материјално-технички и информациски услови на 
Институтот, оптимален број на студенти е 5 (пет). 
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Основна литература: 

1. Hoyle C, Burnstock, G, Lincoln J. Nitic oxide in health and disease, 
Cambridge Press, Cambridge 1997. 

2. Luo Y, Packer L. Oxidative stress and age related 
neurodegeneration. CRC Press, NY 2006 

3. Hulea S. An introduction to mineral, vitamins and oxidative stress. 
Universal publisher NY2008. 

4. Дејанова Б. Физиологија во специјални услови на хипобарија и 
хипербарија, (рецензиран учебник) Скопје 2009. 

5. Alessio HM, Hagerman AE. Oxidative stess, exercise and aging. 
Portland press, Miami 2006. 

6. Дејанова Б. Оксидативен стрес и исхрана (нерецензиран 
учебник), Скопје 2009. 

7. Дејанова Б. Антиоксидативниот статус и дејството на L-карнитин 
кај болните на хемодијализа; Докторска дисертација, Скопје 
2002. 

8. Rice-Evans CA, Bruckdorfer KR. Oxidative stess, lipoproteins and 
cardiovascular function. Portland press, London 1995. 

9. Dejanova B. Dejanov P, Petrovska S, Sikole A. L-carnitine level in 
hemodialysis patients. Bantao Journal 2008; 6 (2): 20-23. 

10. Dejanova B, Filipce V, Dejanov P, Sikole A, Grozdanovski R, Maleska 
V. Atherosclerosis risk factors related to hemodialysis duration and 
erythropoietin therapy. Clin Chem Lab Med. 2001 Jun;39 (6):484-6. 

11. Petrovska S,  Dejanova  B, Todorovska L.  Effects of estrogens on 
the vascular wall. Physioacta 2008; Vol 1, ( 2): 115-124     

12. Pereska Z, Dejanova B, Bozinovska C, Petkovska L. 
Oxidative/antioxidative homeostasis in heroin addiction and 
detoxification. Bratisl Lek Listy 2007; 108 (9): 393-398. 

13. Masin-Spasovska Jelka, Spasovski Goce, Dzikova S. Dejanova B. at 
al. Ishemia-reperfusion injury and acute rejection – effects on nitric 
oxide levels and allograft function and histology at 1 and 6 months 
after kidney transplantation, Bantao Journal 2009; 7 (1): 31-37. 

14. Handziski Z, Maleska V, Dejanova B, Nikolik S, Handziska E, Dalip 
M, The changes in plasma creatine kinase and free radicals in 
professional soccer players throughout a half-season. Spor Hekimligi 
Dergisi Cilt 2006; 41: 1-8. 

Дополнителна 
литература 

1. S. Nikolovska, Q. Pavlova, A. Ancevski, A. Petrov, A. Ancevski, B. 
Dejanova. The role of nitric oxide in the pathogenesis of venous 
ulcers. Acta Dermatovenerol Croat 2005; 13 (4): 242-6. 

2. Дејанова Б. Слободни радикали, оксидативен стрес и 
антиоксидативна хомеостаза. Медицински лабораториски весник 
2003: 14-16. 

3. Б. Дејанова. Механизми на стареење. Теорија на слободни 
радикали. Медицински лабораториски весник 2004: 11-14. 

4. Ames BN, Shigenaga MK, Hagen TM. Oxidants, antioxidants and 
degenerative diseases of ageing. Proc. Natl Acad Sci US, 90, 7915-
22, 1993.  

5. Frei B. Reactive oxigen species and antioxidant vitamins: 
Mechanisms of action. Am J Med 97. Suppl. 3, 5s-21s, 1994.  

6. Diaz MN, Frei B, Vita JA, Keaney JF. Antioxidants and atherosclerotic 
heart disease. N Engl J Med 1997; 337: 408-16 

7. Frei B, Forte M, Ames BN, Cross CE. Gas phase oxidants of cigarette 
smoke induce lipid peroxidation and changes in lipoprotein properties 
in human blood plasma. Biochem J 1991; 78, 133-8 

8. Gutteridge JMC, Halliwell B. The measurement and mechanism of 
lipid peroxidation in biological systems. TIBS 1990; 15, 129-35 

9. Halliwell B. Antioxidant characterisation-Methodology and 
mechanism. Biochem Pharmacol 1995; 49, 1341-8 

10. Halliwell B. Antioxidants in human health and disease. Annu Rev Nutr 
1990; 16, 33-50. 

11. Kurokawa T, Kobayasho H, Nionami T, Harada A, Nakao A, Takagi 
M. Mitochondrial glutathione redox and energy producing function 
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during liver ischemia and reperfusion. J Surg Res 1996; 66. 1-6 
12. Shigenage HK, Hagenm TM, Ames BN. Oxidative damage and 

mitochodrial decay in aging. Prtoc Natl Acad Sci US, 1994; 91, 
10771-8.  

13. Spector A. Oxidative stress-induced cataract; Mechanism of action. 
FASEB J, 1993; 9, 1173-92. 

Датум на последен 
избор:  Вонреден професор - 18.10.2007 година 

 
*, Во индивидуалната работа на студентот се подразбира оценување на следниве активности: 
припрема за консултации и планирање на работните обврски; самостојно решавање на задачите; 
способност на користење на научните информации и нивно анализирање; способност на 
предложување идеи и решенија, способност за критично расудување; способност за совладување 
на научни  и други вештини; истражување на електронски бази на податоци и способност на 
работа со компјутерски програми, способност за статистичка обработка; интерактивно учество на 
семинари способност за пишување на научни и стручни трудови, способност за презентација на 
сопствени резултати.  
 
 

Предмет ФИЗИОЛОГИЈА  НА КОГНИТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И  НА СПИЕЊЕТО 
Одговорен наставник Проф. д-р Сунчица Петровска  
 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 15 часа 1 
Индивидуална работа:  5 

 Консултации 
 Семинарски 

труд 
 Елаборат  за 

практичната 
настава 

 

1 
2 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на елаборат (практичен дел) 

 
Листа на  предавачи 

Проф. д-р  Сунчица Петровска 
Проф.д-р Бети дејанова 
Проф. д-р  Марија Папазова 

Стекнување на знаење 
и вештини: 

Студентот треба да се стекне со основни знаења за 
морфофизиологијата на когнитивните процеси (мислење, помнење, 
учење и говор) како и за физиолошките механизми на процесот на 
будност и  спиење.  

Куса содржина на 
теоретската настава: 

 Морфологија на мозочната кора, нејзината функционална 
организација со посебен осврт на асоцијативните подрачја на 
мозочната кора (унимодални и мултимодални) и нивната  улога 
во реализацијата на голем број когнитивни процеси на мозокот 
(префронтален кортекс, Брока регион, Вернике регион итн.).  

 Анализа на когнитивните функции на префронталната кора и 
анализа на  процесот на мислењето. 

 Дефинирање на поимот помнење (учење), стадиуми на процесот 
на помнењето и посебните видови на помнење(учење).  

 Физиолошки механизми на помнењето (учење),синаптичка 
пластичност и модулација на процесот на егзоцитозата на 
невротрансмитерот. Целуларни механизми на  краткотрајното  и 
долготрајното  помнење, (хабитуација, сензитизација и  
долгорочна потенцијација- LTP.)  

 Морфо-физиологијата на  говорот со посебен осврт врз 
сензорните и моторните аспекти на комуникацијата и на процесот 
на артикулацијата 

 Физиолошка функција   на лимбичен систем. Анализа 
на:таламусот, ретикуларното ексцитациско и инхибиторно 
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подрачје на мозочното стебло, јадрата на амигдалата, 
цингулатниот гирус, форниксот, хипокампусот, олфакторниот 
кортекс и лимбичната кора. 

  Анализа на фазите на спиењето и на нивните карактеристики. 
Теории на спиењето (во однос на неговото настанување и 
циклична природа), структури на мозокот инволвирани во 
процесот на спиењето (јадрата на Рафе, јадрото на tractus 
solitarius), физиолошки ефекти на процесот на спиењето, 
невротрансмитери вклучени во процесот на будност и спиење 
(ацетилхолин, глутамат, аспартат, хистамин, серотонин итн.), 
процес на сонување и влијанието на  спиењето  врз други   
физиолошки системи. 

Куса содржина за 
практичната настава 

1. Морфолошки и топографски карактеристики на мозочните структури 
кои учествуваат во когнитивните процеси:  

 Сериски пресеци на мозокот:коронарни, хоризонтални, 
парасагитални ;  

 Мозочна кора (cortex cerebri): ламинарна и колумнарна 
организација, цитоархитектоника, функционални региони на 
мозочната кора; 

 Супкортикални јадра: putamen, globus pallidum, basal forebrain, 
nuclei amygdalae, substantia nigra.  

 Лимбичен систем: лимбична кора и нервни врски 
 2. Невропсихолошка проценка на когнитивни способности: 

Внимание и концентрацијата:  
Тест за вербален распон, (дел од ВИТИМ: Вехслеров индивидуален 
тест за интелигенција за македонска популација). 
 Trail making test (ТМТ) форма А и  форма Б. Тест на 

едноставното А, и комплексно визуелно помнење, Б, кој бара и 
визомоторно следењe., 

Процес на учење:  
 Рејовиот тест на вербално учење (RVLT- Ray Auditory-Verbal 

Learning Test) - тестот за проценка на способност на учење на 
нови содржини- Рејова крива на учење 

Простор и опрема за 
реализација на 
студиска програма 

 Институт за физиологија и Институт за Анатомија, Медицински 
факултет, Скопје. 

Оптимален број 
студенти  

Според постоечките материјално-технички и информациски услови 
оптимален број студенти е 5 (пет). 

Основна литература 

1. Петровска С. Дејанова Б, Папазова М.           Морфофизиолошки основи 
на лимбичен систем и на  одредени когнитивни процеси (рецензиран 
учебник во печат). 

2. Bear MF.  Paradiso MA. Conorrs BV. Neuroscience: Exploring the brain. 
Lippincot Williams& Wilkins. 2006 

3. Billiard M. Kent A. Sleep: physiology, investigations and medicine Kluwer 
Academic Plenum Publishers, 2003 

4. Duvernoy HM. The human hippocampus: functional anatomy, vascularization 
and serial sections with MRI. Springer-Verlag, 2005. 

5. Kandel RE, Schwartz HJ, Jessel TM. Principles of neural science. Fourth 
edition, NewYork: McGraw-Hill, 2000 

6. Kolb B, Whishaw IQ. An introduction to brain and behavior. WH Freeman& 
CO 2005. 

7. Seikel AJ, Drumright DG. Anatomy & Physiology: For speeche, language and 
hearing. Thomson learning. 2005. 

Дополнителна 
литература 

1. Gyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. Prevod desetog izdanja. 
Savremena administracija, Beograd, 2003. 

2. John CE. Neurophysiological basis of mind: The principles of 
neurophysiology. Tailor & Francis. 1988. 

3. Muriel DL. Neurophysiological assesment. Oxford Univ Pr. 2004. 
4. Principles and Practice of Sleep Medicine. Edited by Meir H. Kryger, Thomas 

Roth and William C. Dement. WB. Saunders, 2000. 
5. Schwartz B, Robins SJ. Psychology of learning and Behavior. 4 th edition. 

NewYork, Norton. 1994. 
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Предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА СПОРТОТ  
Одговорен наставник Проф. д-р Сунчица Петровска  
 Број на часови Број на ЕКТС кредити 
Теоретска настава:  30 часа 1 
Практична настава: 15 часа 1 
Индивидуална работа:  5 
 

 Консултации 
 Семинарски 

труд 
 Елаборат  за 

практичната 
настава 

 

 
1 
2 
2 

Начин на проверка на 
знаењата: 

 Изработка на семинар (теоретски дел) 
 Изработка на елаборат (практичен дел) 

Листа на предавачи                  Проф. д-р  Сунчица Петровска 
Проф.д-р Бети дејанова 

Стекнување на знаење 
и вештини: 

Студентот треба да се стекне со основни знаења од областа на 
физиологијата на спортот, како посебна физиолошка дисциплина. Треба 
да ги апсолвира сите физиолошки механизми на органските системи  
(коскеномускулен, невроендокринен, кардиоваскуларен, респираторен) 
што организмот го ангажира  за да се адаптира во услови на екстремно 
физичко напрегање, како потенцијален стрес фактор.  
 

Куса содржина на 
теоретската настава: 

 Дефинирање на  поимот физиологија на спортот. Основни 
мускулни карактеристики што претставуваат базични  параметри 
за  испитување во различни спортски дисциплини.  

 Дефиниција  на   заморот, анализа на причините на заморот, 
енергетските системи во мускулите, видовите замор,  поделба на 
заморот и субјективните знаци на заморот како и нивното 
отстранување. Систематско објаснување на физиолошките 
карактеристики и механизми на процесот на)иа искористување  
на хранливите материи во текот на мускулната активност, како и 
карактеристики  на брзите и бавните мускулни влакна.  

 Физиолошки карактеристики и механизми на краткотрајната и 
долготрајната мускулна издржливост.  

 Адаптациони механизми на напречнопругастата мускулатура во 
услови на физичкото оптоварување, со  посебен осврт врз 
специфичните механизми на  адаптацијата на срцевиот мускул  
како посебен вид  мускул.. 

 Механизми на физиолошката адаптација на кардиоваскуларниот 
и на  респираторниот систем во услови на физичкото 
оптоварување. 

 Механизми на  физиолошка адаптација на невроендокриниот 
систем во услови на физичко оптоварување.  

 Физиолошки  одговор на организмот при спортување во услови 
на покачена и намалена температура на надворешната  средина. 

  Влијание на намалениот атмосферски притисок (хипобариа) врз 
организмот во услови на физичко напрегање.  

 Влијание на  полот  и возраста врз основните физички 
перформанси и врз функционалната способност на организмот 

 Кус приказ на најчесто користените стимулативни средства во 
спортот. 
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Куса содржина за 
практичната настава 

 
Тестови за одредување на : 

 Телесен состав 
 Лактатна  крива во тек на оптоварување 

 
Тестови за проценка на кардиореспираторната функција: 
 

 Функционални тестови за испитување на состојбата на 
кардиоваскуларниот систем (Флаков и Степ тест) 

 Субмаксимален континуиран тест според Астранд (Astrand) 
 Двостепен субмаксимален тест PWC 170 – физичка работна 

способност при пулсна фреквенција од 170 удари во минута 
 Субмаксимален повеќе степен  тест според Брус (Bruce) 

 

Простор и опрема за 
реализација на 
студиска програма 

 Кабинет за функционална дијагностика, Институт за физиологија , 
Медицински факултет, Скопје,. 

Оптимален број 
студенти  

Според постоечките материјално-технички и информациски услови 
оптимален број студенти е 5 (пет). 

  

Основна литература 

1. С. Петровска.  Основи на физиологија на спортот (рецензиран 
учебник во печат ) 

2. Б. Дејанова. Физиологија во специјални услови (рецензиран учебник) 
3. Birch K, McLaren D, George K. Sport and Exercise Physiology. BIOS 

Scientific, 2005. 
4. Drews ChM, Wilmore JH. Physiology of Sport and Exercise Study Guide. 

Second edition. Human Kinetics, 2000. 
5. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology: energy, nutrition, 

and human performance. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 
6. Wilmore J, Costill DL, Larry KW. Physiology of sport and exercise. 4th 

edition. Human Kinetics, 2008. 
7. Yesalis Ch. Anabolic steroids in sport and exercise. Second edition. 

Human Kinetics, 2000. 

Дополнителна 
литература 

1. Dempsey J, Powers S. and Gledhill N. Discussion: cardiovascular and 
pulmonary adaptation to physical activity. In C. Bouchard et al., 
Exercise, Fitness and Health: A Consensus of Current Knowledge. 
Champaign, IL: Human Kinetics, pp. 1990. 206-16. 

2. Foss ML, Keteyian SJ. Fox, s physiological basis for exercise and 
sport. WCB\ Mc Graw-Hill, 1998. 

3. Gyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. Savremena administracija, 
Beograd, 2003. 

4. Howlett T. Hormonal responses to exercise and training: a short 
review. Clin Endocrin. 1987. 26: 723 – 42. 

5. Jones DA, Round JM, De Haan A. Skeletal muscle from molecules to 
movement: a textbook of muscle physiology for sport, exercise, 
physiotherapy and medicine. Elsevier Health Sciences, 2004. 

6. Kaufman MP, and Horster HV. Reflexes controling circulatory, 
ventilatory and airwais responses to exercise. In Rowell, LB. and 
Shepard T. (eds.) Handbook of Physiology. New York: Oxford 
University Press, 1996. pp. 381-447. 
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Предмет БИОХЕМИСКИ АСПЕКТ НА OBESITAS 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 270  
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Институт по биохемија, Медицински Факултет  
Одговорен наставник Професор Снежана Ефремова Аарон 

Адреса: Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински 
факултет, 50 Дивизија 6, 1000, Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, биохемија, обезитас 

Учебни цели 

Здобивање со знаења и лабораториски вештини од областа на 
биохемиските анализи неопходни за дефинирање на гојност, на ниво на 
терциерно здравство и научноистражувачка активност. Обука во сите 
потребни сегменти за оспособување на кандидатот да биде во можност 
да самостојно га ди изведе и интерпретира добиените резултати. 

Кратка содржина 
(извадок) 

I. Генетски, молекуларен, биохемиски и физиолошки аспект на 
гојност, разгледувани преку базични, применети и клинички 
студии. 

II. Биохемиски анализи кои ја следат вообичаената палета на 
лабореториски тестови, и се од доменот на терциерно 
здравство или научноистражувачки анализи, а се 
специфични и тесно повразани со гојност.   

III. Стратегија на промоција на здравјето во областа на гојност, 
нутриција и физиолошка активност,  

IV. Поставување на индивидуална проектна задача на 
кандидатот, која е од неговата потесна 
специјалистичкаобласт / докторската теза, и директно е 
поврзана со проблемите кои потекнуваат од гојноста. 

 

Организација 

Контакт часови и консултации 50 
Практична работа 40 
Индивидуална проектна задача(семинарска работа) и консултации 130 
Проверка на знаења 50 
Вкупно: 270 

Методи на учење 
predavawa, kontaktni    ~^   Часови- консултации,индивидуални проектни задачи со поставени 

проблеми, блиски на докторската дисертација (семинарска работа). 

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување континуирано евалуирање на стекнатите знаења. 
 

 
Учебни помагала 

Авторизирани предавања 
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Предмет УРИНА, УРИНАРНИ ПРОТЕИНИ ВО ЛЕКАРСКА ПРАКСА 
Студиска 
програма Докторски студии - базична медицина 

Семестар вто 
Вкупно 
часови 70 

Кредити 7 
Вид на 
предмет Изборен 

Предуслови Положени испити од прва година 
Автор на 
програмата Проф.д-р. Петраки Корнети 

Изведува Катедра за биохемија 
Одговорен 
наставник 

 
Проф.д-р. Петраки Корнети 

Останати 
предавачи Научен сор.  д-р Светлана Цекова, Мr.sci, PhD 

Адреса: 
Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, 50 
Дивизија 6, 1000, Скопје тел: + 389 2 3217 303; факс: + 389 2 3230 431 
 

Клучни 
зборови 

Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, урина,протеини, 
хемоглобин, евалуација на ренални лезии 

Учебни цели 

Запознавање на студентите со лабораториски преглед на уринарни примероци, 
одредување на потеклото на  протеини и  крв во урината, рано одкривање на 
ренални лезии и нивна евалуција, принципи на нивно одредување и детекција, 
можности за нивна  примена во современата медицина и стекнување на теоретски 
и практични заења за примена   во рутинска работа и во научно-истражувачките 
цели. 

Кратка 
содржина  

Теоретска настава: 
 Основни  карактеристики  на урината 
 Разлики во поедините уринарни излачувања, 
 Избор на уринарни примероци за детекција на уринарни протеини 
 Собирање, конзервација, транспорт и чување на уринарни примероци, 
 Квалитативна анализа на уринарни примероци 
 Квантитативно одредување на уринарни протеини 
 SDS-PAG електрофоретска сепарација на уринарни протеини 
 Детекција на гломеруларни и тубуларни уринарни протеини 
 Детекција на мономерни и димерни хемоглобински фракции и одредување 

на нивното (пре, пост и ренално) потекло 
 Диференцирање на преренална, ренална и постренална протеинурија 
 Детекција на миоглобинурија и диференцирање од хематурија 
 Евалуација на ренални лезии 
 Карактеристики на селективна гломеруларна протеинурија 
 Детекција на неселективна гломеруларна протеинурија 
 Карактеристики на неселективна гломеруларна со некомплетна 

тубуларна протеинурија 
Карактеристики на тубуларна протеинурија со ниски ризични 
тубуларни протеини 

 Комплетна мешана протеинурија од неселективна гломеруларна  
 и комплетна тубуларна протеинурија 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Преданалитичко припремање на уринарните примероци  
 Квалитативно испитување на уринарни примероци  
 Квантитативни одредување на вкупни уринарни протеини 
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 СДС-ПАГ електрофоретска сепарација 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на различни електрофоретски сепарации на уринарни 

протеини. Детекција на поедини уринарни протеини преку нивната 
молекуларна маса, односно молекуларни протеински 
стандарди.Дензитометриско процентулано одредување на поединачна 
застапеност на уринарни протеини. 

 Детекција на пре, пост и ренално потекло на протеинурии и хематурии 
 Евалоација - типизирање на ренални лезии според видот на 

екскретираните фракции, вкупните протеини и возраста на испитаникот. 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на 
учење 

Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна изработка 
на семинарски труд,самостојна комплетна анализа и изработка на уринарни 
примероци со типизирање на протеинурии и хематурии 

Предвидени 
учебни 
резултати 
 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и практични знањења 
за уринарните протеини,нивното потекло, рано одкривање на ренални лезии, 
нивна евалуација и можностите за  нивната примена во современата медицина, 
како во рутинската практика, така и во научно-истражувачките цели.. 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата и 
значењето на уринарните протеини во изработка на научни трудови во бројни 
гранки на базичната и клиничката медицина, како и  во областа на 
експриментална базична и клиничка биохемија во раната детекција на ренални 
лезии 

Оценување 

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

Учебни 
помагала 

Основни:  
1. Медицинска Биохемија, Нада Мајкик- Сингх, Београд 2006 
2. Медицинско биохемиска диагностика во клиничка пракса, 

Топич Е, Приморац Д,Јанкович С, Загреб 2004 
3. Клинички значајанализе урине.Атлас сединента урине. Лалич Н.  

           Илич М. Београд 2005 
 

 
 

Предмет ХОМОЦИСТЕИН  И ГЕНЕТСКИ ДЕФЕКТИ КАКО РИЗИК ФАКТОР ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ  

Студиска програма Докторски студии по базична медицина  
Предмет, прва година (втор семестар) 

Теоретска настава  
часови  10 

Семинари 
часови 30 

Практична настава 
часови 60 
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Вкупно часови  100 
Кредити 4.5 
Изведува Катедра по биохемија  
Одговорен наставник Проф. д-р Марија Крстевска 

Адреса: 
Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински 
факултет, 50 Дивизија 6, 1000, Скопје тел: + 389 2 3217 303; факс/тел: + 
389 2 3230 431    
e-mail:krstevskam52@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, хомоцистеин, 
кардиоваскуларни болести , генетски дефекти  

Учебни цели 

Дикторантите ќе имаат можност да се запознаат со неесенцијалната 
тиоамино киселина хомоцистеин која се создава при метаболизмот на 
есенцијалната тиоамино киселина метионин. Исто така ќе се запознаат и  
со факторите кои влијаат врз концентрацијата на хомоцистеинот, 
односно ќе се запознаат со хиперхомоцистеинемијата како ризик фактор 
за кардиоваскуларни болести. Ќе биде објаснет и механизмот како 
хомоцистеинот учествува во процесот на атерогенезата. Ќе бидат 
објаснети и генетските дефекти со посебен осврт на 
метилентетрахидрофолат редуктазата како клучен ензим во 
метболизмот на хомоцистеинот и мутацијата на  неговиот термолабилен 
С677 генотип како најчеста мутација. Ќе имаат можност да се запознаат 
со методските техники  со кои се определува хомоцистеинот и 
мутацијата на С677 генотипот.     
Практична настава: демо 
Семинарски работи:  Хомоцистеинемијата  како ризик фактори  за 
кардиоваскуларни болести, пациенти со бубрежни заболувања, 
церебрален инсулт, diabetes mellitus , фамилно наследување, длабоки 
венски тромбози 

Кратка содржина  

Теоретска настава: 
 Запознавање со конвенционалните ризик фактори за развој на 

тромбоза и атеросклероза; 
 Запознавање со метаболизмот на хомоцистеинот; 
 Теоретско запознавање со факторите кои влијаат врз концентрцијата 

на хомоцистеинот; 
 Посебен осврт на витаминот В6, В12 и фолна киселина како клучни 

кофактори кои влијаат врз метаболизмот на хомоцистеинот; 
 Болести кои влијаат врз метаболизмот на хомоцистеинот; 
 Улогата на хомоцистеинот во патогенезата на васкуларните болести и 

тромбози; 
 Хомоцистеин и генетски дефекти; 
 Теоретско запознавање со полиморфизмот на генот на 

метилентетрахидрофолат редуктазата со посебен осврт на нејзиниот 
С677 генотип; 

 Запознавање со методи за определување на хомоцистеин; 
 Запознавање со методите за определување на витамините В6, В12 и 

фолна киселина; 
 Интерпретација на вредностите за хомоцистеин; 
 Интерпретација на резултатите за генотипот на термолабилната 

варијанта на С677 генотипот; 
 Третман на хиперхомоцистеинемијата; 

 
Практична настава: 
 Начин за земање материјал за анализа за хомоцистеин со претходна 

едукација на здравите лица и  пациентите поврзана со нивната 
исхрана; 

 Начин за земање материјал за анализа за определување на генотипот 
С677 на метилентетрахидрофолат редуктазата кај здравите лица и  
пациентите;  
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 Определување на концентрацијата на хомоцистеинот; 
 Определување на генотипот С677 на метилентетрахидрофолат 

редуктазата;  
 Определување на концентрацијата на витамин В6, В12 и фолна 

киселина; 
 Подготовка на раствори и пуфери и други реагенси неопходни за 

определување на хомоцистеин и метилентетрахидрофолат 
редуктазата;  

 Класификација и толкување на вредностите за хомоцистеин кај 
здравата популација и кај пациенти со атеросклероза и тромбоза;  

  
-Семинари: 
Евалуација ан научна литература за дадената областа; 
Семинаррски труд: обработка на случаи со атеросклероза венски 
тромбози и презентација на семинарскиит труд.  
 

Организација Блок наставата која ќе се одржува на Институтот за Биохемија во вид на 
теортески предавања и практична настава во лабораторија  

Методи на учење Интерактивна настава (теоретска), самостојно изведување практичната 
настава и изработка на семинарскиот труд на  

Оценување  

Бодирањ е на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 10 15 
Практична настава 15 20 
Семинарска работа  15 25 

Завршен испит  20 40 
Вкупно: 60 100 

 

Завршен испит: 
 

 
1. Завршен  семинар: критичка анализа на  одбран научен   
труд од областа на предметот                                         5 - 10  бода                                                
 
2. Проверка на знаењата - практично                          15 - 30  бода      

 
 

* Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, 
а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности.   

 
Учебни помагала 

Основни:  
1. Биохемија - С. Џекова-Стојкова со соработници, Скопје 2006, II  
издение; 
2. Медицинска Биохемија; Нада Т. Мајкиќ-Сингх, Белград, 1994 
3. Lehninger’s Principles of Biochemistry (4th Edition)  
4.Harper’s Illustrated Biochemistry (26thEdition)  
 (www.knovel.com/knovel2) 
5. Хомоцистеин и други ризик фактори за атеросклероза кај жени во 
различен генеративен период од животот. Научен проект, 2001. 
6. Тајната на хомоцистеинот. Крстевска Марија, 2005 год.74 стр. 
7. Хомоцистеин и мутација на С677 генотипот за метилен 
тетрахидрофолат редуктзата како ризик фактор за болети на крвните 
садови. Научен проект, 2008 год. 
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Предмет 
 

                  ЛИПОПРОТЕИН(А)-ВРСКА ПОМЕЃУ 
                          АТЕРОСКЛЕРОЗАТА И ТРОМБОЗАТА 

 

Студиска програма Докторски студии по базична медицина 

Теоретска настава  
часови  10 

Семинари 
часови 30 

Практична настава 
часови 60 

Вкупно часови  100 
Кредити 4.5 
Изведува Катедра по биохемија 
Одговорен наставник Проф. д-р .Даница Лабудовиќ 

Адреса: 
Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински 
факултет, 50 Дивизија 6, 1000, Скопје тел: + 389 2 3217 303; факс: + 389 
2 3230 431   e-mail:dlabudovic@yahoo.com 
 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
липопротеин(а) , апопротеин(а) атеросклероза, тромбоза 

Учебни цели 

Студентите ке имаат можност да се запознаат со една необична и 
единствена честичка присутна во човековиот организам позната како 
липопротеин (а)  како  нејзиниот конституент апопротеин(а). Студентите 
ќе се запознаат и со улогата на липопротеинот(а) и апопротеин(а) 
изоформите во поврзувањето на двата патолошки процеси тромбозата И 
атеросклерозата. 
Студентите ке имаат можност да се запознаат со сепаративните и 
Western имуно техники за добивање и визуализирање на апопротеин(а) 
изоформите. 
ласите) 
Практична настава: демо 
Семинарски работи  Липопротеините како ризик фактори  во КАБ, 
пациенти со бубрежни заболувања, церебрален инсулт, диабетес 
меллитус , фамилијарно наследување , длабока венска тромбоза 

Кратка содржина  

Теоретска настава: 
 Запознавање со конвенционалните ризик фактори за развој на 

тромбоза и атеросклероза и со методите за нивно; 
 Запознавање со липопротеинте-класификација,  Ме на липопротеини , 

клиничко значење на липопротеините ; 
 Теоретско запознавање со липопротеини(а) честичката и 

аапопротеин(а) изоформите; 
 Улогата на Лп(а) и апоп(а) изформите во појавата и развојот на 

атеросклерозата кај разни видови на пациенти; 
 Теоретско запознавање со електрофоретските техники,видови и 

посебно  методите за одредување на липопротеин(а) , и градиентната 
SDS-PAGE  и имуноблот техника 

 Запознавањето со методот на полиакриламид гел електрофореза 
(ПАГЕ) ќе им овозможи експерименталана работа во лабораторија. 

 
Практична настава: 
 Начин за земање на материјал за за анализа на Лп(а) и апо(а) со 

претходна едукација на здравите лица и  пациентите поврзана со 
нивната исхрана; 
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 Одредување на конвеционалните липидни параметри 
 Одредување на плазмената концентрација на апопротеините , Лп(а); 

 Подготовка на раствори и пуфери, и гелови  за електрофоретско 
сепарирање, електроблотирање и имунолошко визуализирање на  
апо(а) изоформите 

 Практично изведување на 3-15% градиентната СДС-ПАГЕ на 
MiniProtean II  BioRad вертикален систем за елекрофореза 

со последователен електротрансфер на протеините на НЦ 
мембрани со Hoefer  mini Tank transfer unit  и нивно   визуали-    зирање 
со Иммуно АГ кит. 
 Класификација на апо(а) изоформите и одредување на нивната ММ 

кај здравата популација и кај пациенти со атеросклероза и тромбоза 
 

-Семинари: 
Евалуација ан научна литература за дадената областа; 
Семинаррски труд: обработка на случеви со атеросклероза и 
презентација на семинарскиит труд 

Организација Блок наставата која ќе се одржува на Институтот за Биохемија во вид на 
теортески предавања и практична настава во лабораторија 

Методи на учење Интерактивна настава (теоретска), самостојно изведување практичната 
настава и изработка на семинарскиот труд на 

Оценување  

Бодирањ е на активностите на студентот: 
 

Вид на активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 10 15 
Практична настава 15 20 
Семинарска работа 15 25 

Завршен испит 20 40 
Вкупно: 60 100 

 

Завршен испит: 
 

1. Завршен  семинар: критичка анализа на  одбран научен 
труд од областа на предметот                                         5 - 10  бода 
2. Проверка на знаењата - практично                               15 - 30  бода 
 разлевање на гелови 
 електрофоретска сепарација 
 Електротрансфер на протеините од гел на НЦ мембрана 
 Визуализација на апо(а) изоформите 
 скенирање на геловитеи одредување на ММ 

 евалуација на апопротеин(а)  фенотипови 
 

* Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите 

активности. 

 
Учебни помагала 

Основни: 
1. Биохемија - С. Џекова-Стојкова со соработници, Скопје 2006, II  

издение; 
2. Медицинска Биохемија; Нада Т. Мајкиќ-Сингх, Белград, 1994 
3. Lehninger’s Principles of Biochemistry (4th Edition) 
4. Harper’s Illustrated Biochemistry (26thEdition) 
5. (www.knovel.com/knovel2) 
6. Даница Лабудовиќ- Сепарација на апопротеи(а) изоформите со 

3-15% SDS-PAGE и нивно клиничко значење -докторска 
дисертација , Медицински факултет, Скопје, 2004 
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Предмет ОКСИДАТИВЕН СТРЕС: ПЕРОКСИЗОМИ, МЕТОДИ  И КОНЦЕПТИ ВО РЕЛАЦИЈА 
СО DISLIPIDEMII СО РАЗЛИЧНА ГЕНЕЗА 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови  
Кредити 4.5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по медицинска и експериментална биохемија 
Одговорен наставник Проф. д-р. Јасна Богданска 

Адреса: Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет Скопје, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, биохемија, оксидативен стресс, 
пероксизоми, дислипидемии 

Учебни цели 

По завршување на курсот студентот ќе се здобие со базични и со најнови сознанија 
од областа на оксидативен стрес. Преку предавања, постер презентации и дискусии 
студентот (тката) ќе биде обучен критички да ја проценува улогата на оксидативниот 
стрес кај одредени заболувања кои се релевантни со неговоото (нејзиното) 
истражување. Студентот исто така ќе се запознае со можностите на определени  
методолошки пристапи во смисла кога и каде да ги употреби истите. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Хемија и биохемија на ендогени и егзогени оксиданти и антиоксиданти, принципи на 
механизмите на нивното дејствување. Оксидативен стрес и заболувања-заболувања 
кадешто оксидативниот стрес и антиоксидативната терапија биле предмет на 
интерес. Вродени генетски заболувања во релација со пероксизомите. Метаболизам 
на лилиди/основи, дислипидемии во релација со антиоксидативни ензими, PPAR 
рецептори и нивни агонисти во релација со липиден статус и антиоксидативни 
ензими. 

Организација 
Содржината на предметот ќе се остварува преку теоретски предавања и преку 
семинарски работи во форма на индивидуални презентации (50% од наставата) и 
преку практична работа. 

Методи на учење 
Теориски предавања 
Практична настава во лабораторија 
Изработка на семинарски трудови 

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување 
Положил (а)/ не положил (а). 
Оценувањето ќе се врши врз база на активноста во дискусиите, изработените 
семинарски трудови и  постигнувањата во делот од практичната работа. 

 
Учебни помагала 

1. Peroxisome Proliferator Activated Receptors: From Basic Science to 
Clinical Applications  

Antonio M. Gotto (Editor), Alberico L. Catapano (Editor), R. Paoletti (Editor), J.-C 
Fruchart, International Symposium on Ppars: From Basic Science to Clinical Appli, B. 
Staels (Editor); 
2. Peroxisomal Disorders and Regulation of Genes  
Frank Roels (Editor), Sylvia De Bie (Editor), Myriam Baes (Editor); 
3. Peroxisomes: Biology and Role in Toxicology and Disease  
Paul B. Lazarow (Editor), Janardan K. Reddy (Editor), Tetsuya Suga (Editor), Guy P. 
Mannaerts (Editor), Suresh Subramani (Editor) 
4. Oxidative Stress and Antioxidants: Their Role in Human Disease  
бѕ Ramon Rodrigo (Editor) 
5. Oxidative Stress, Lipoproteins and Cardiovascular Dysfunction by C. Rice-

Evans (Editor), K. R. Bruckdorfer (Editor) 
6. Oxidative Stress and Inflammatory Mechanisms in Obesity, Diabetes, and 

the Metabolic Syndrome  
by Lester Packer (Editor), Helmut Sies (Editor)  
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Предмет ЛИПОПРОТЕИНСКИ СУПКЛАСИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА 
Студиска програма Докторски студии по базична медицина  
Теоретска настава  
часови  30 
Семинари 
часови 30 
Практична настава 
часови 60 
Вкупно часови  120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен  
Изведува: Катедра по Биохемија  
Одговорен наставник Проф. д-р Соња Алабаковска  

Адреса: 
Институт за медицинска и експериментална биохемија, 50 Дивизија бр.6 
1000 Скопје,  Тел/Ф акс. +389 2 317 303 е-
маил:салабаковскаЖѕахоо.цом 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен премет  
Липопротеински супкласи, атеросклероза 

Учебни цели 

Запознавање со основите на електрофоретска сепарација на плазма 
липопортеините и нивна идентификација. Студентите ќе се запознаат со 
начинот на одредување на ЛДЛ и ХДЛ супкласи во плазма примероци. Тоа 
знаење ќе им овозможи детекција на  лица со зголемен ризик за развој на 
атеросклероза во здравата популација и кај одредени групи пациенти. Ќе 
имаат можност да анализираат примероци од здравата популација какои 
пациенти со докажана атеросклероза и да вршат проценка на ризикот за 
прогресија на атеросклерозата.  Ќе можат да ги следат и разбираат 
научните достигнувања во таа област на биохемијата.  
Запознавањето со методот на полиакриламид гел електрофореза (ПАГЕ) 
ќе им овозможи експерименталана работа во лабораторија. 

Кратка содржина 

Теоретска настава: 
 Конвенционални липидни параметри-ризик фактори за 

атеросклероза 
 Методи за определување на плазма липиди 
 Апопортеини значајни во проценка на ризикот за атеросклероза 
 Методи за одредување на апорпотеини 
 Хиперлипопротеинемии и класификација 
 Теоретски основи на електрофоретските техники 
 Неденатурирачка 3-31% градиентна  полиакриламид гел 

електрофореза 
 МиниПротеан ИИ  БиоРад вертикален систем за елекрофореза  

 
Практична настава: 

 Начин на земање на материјал за анализа на липопротеински 
профил во хумана популација 

 Одредување на плазма концентрација на конвенционални липиди 
 Одредување на плазма концентрација на апопротеини  
 Подготовка на раствори и пуфери 
 Електорфортска сепарација на ЛДЛ и ХДЛ супкласи со 

неденатурирачка 3-31% градиентна  полиакриламид гел 
електрофореза 

 Боење на примероци 
 Скенирање на гелови 
 Одредување на дијаметар на ЛДЛ и ХДЛ супкласи 
 Анализа на ЛДЛ и ХДЛ фенотип во здрава популација и пациенти 

со атеросклероза 
Семинари:  

 Обработка на 3 случаи и презентација 
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Организација Блок наставата која ќе се одржува на Институтот за Биохемија во вид на 
теортески предавања и практична настава во лабораторија  

Специфични 
препораки за настава 

 
Бодирање на активностите на студентот:  
 

Вид на активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 10 15 
Практична настава 15 20 
Семинарска работа  15 25 

Завршен испит  20 40 
Вкупно: 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Завршен испит: 
 
1. Завршен  семинар: критичка анализа на  одабран научен   
труд од областа на предметот                                             5 - 10  бода                                                
 
2. Проверка на знаењата - практично                               15 - 30  бода      

 разлевање на гелови 
 електрофоретска сепарација  
 скенирање на геловите 
 евалуација на липопротеинските фенотипови 
 

* Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на  
   оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите  

    активности.   

Учебни помагала 

Основни:  
1. Биохемија - С. Џекова-Стојкова со соработници, Скопје 2006, ИИ   
    издение 
2. Медицинска биохемија;  Б. Штраус Медицинска Наклада,    
    Загреб 1992 
3. Медицинска Биохемија; Нада Т. Мајкиќ-Сингх, Белград, 1994 
4. Clinical Chemistry; L. A. Kaplan and A.J. Pesce C.V. Mosby  Company, 1989  
5. Laboratory Medicine; D.A. Noe and R.C. Rock; Williams and Wilkins; 1994 
6. Lehninger’s Principles of Biochemistry (4th Edition)  
7.Harper’s Illustrated Biochemistry (26thEdition)  (www.knovel.com/knovel2) 

 
  

Предмет Строматрогенеза  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
 

Одговорен наставник проф. д-р Весна Јаневска 

Адреса: 
Институт за патологија 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје 
Тел. +389 2 3079 377; е-маил: vesnajan@freemail.com.mk  
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Клучни зборови општа медицина, докторски студии, изборен предмет, тумори, строма, 
строматогенеза 

Учебни цели 

- Да се запознаат теоретските принципи на строматогенезата 
- Да се запознае со развиток на строма по принцип на гранулационо 
ткиво   
- Да се запознае со туморска строматогенеза 
- Да се запознае со компонентите на стромата 
- Да се запознае со влијанието на стромата врз епителот во развитокот 
на малиогните тумори на примерите на рак на простата, дебело црево и 
града  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава: 
- Строма, клеточни компоненти, екстрацелуларен матрикс 
- Гранулационо ткиво, улога, значење 
- Туморска строматогенеза со идентихикација на компонентите на 
парафински пресеци на ткива 
- Интеракции на стромата и епителот кај малигни неоплазми 
- Помошни техники за идентификација на киомпонентите на стромата 
- Тераписки инпликации 
 
Практична настава: 
- Микроскопирање и анализа на хистолошки препарати на строма кај 
карцином на простата, дебело црево и града 
- Идентификација на елементи со имунохистихемија, ПЦР и ФИСХ 
- Анализа на резултати 
 

Организација 
Теоретска настава 30 часа (1 кредит ), 30 часа вежби ( 2 кредити ) и   
индивидуална работа  : дискусии, семинари, косултации, евалација на 
научна литература  ( 6 кредити ) -вкупно 9 кредити 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  значењето, 
патогенезата, морфологијата, како и основните методи во анализа на 
развитокот на нетуморската и туморската строма  
 
Клучни вештини: Да ги познава современите  методи на морфолошка 
идентификација на стромалните и епителни елементи  

Специфични препораки 
за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да добие потпис. 
 

Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) Tavassoli FA, Devillee PI. (Editors). WHO Classification of Tumours: 

Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital 
Organs. World Health Organisation, 2003.  

Колекција на препарати од Катедрата по патологија 
 

Предмет Морфолошка дијагностика на туморите на скелетниот систем 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
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Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
 

Одговорен наставник проф. д-р Весна Јаневска 

Адреса: 
Институт за патологија 
Медицински факултет, Водњанска 17, Скопје 
Тел. +389 2 3079 377; е-маил: vesnajan@freemail.com.mk  

Клучни зборови општа медицина, докторски студии, изборен предмет, тумори, скелет, 
дијагноза 

Учебни цели 

- Да се дефинира значењето и епидемиолошките карактеристики на 
туморите на скелетниот систем  
- Да се запознае со патогенетските механизми на туморите на 
скелетниот систем  
- Да се запознае со морфологијата на туморите на скелетот  
- Да се запознае со помошните методи за дијагноза и диференцијална 
дијагноза на  туморите на скелетниот систем 
- Да се запознае со основните принципи на терапијата и нејзиниот ефект 
кај малигни тумори на скелетот 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава: 
- Бенигни тумори и туморовидни лезии на скелетот 
- Малигни тумори на скелетот 
Прекурзорни лезии на малигни тумори на скелетот; 
- Остеосарком 
- Хондросатком 
- Јуингов сарком  
- Гигантоклеточнен тумор 
- Фибросарком 
- Плазмацитом ( Милтипен миелом) 
- Ретки ентитети (други мезенхимални тумори со пШримарно скелетно 
потекло) 
- Помошни техники во диференцијалната дијагноза на туморите на 
скелетниот систем. 
Практична настава: 
- Макроскопски опис и дисекција на туморите на сакелетот 
- Микроскопирање и анализа на хистолошки препарати од тумори на 
скелетот 
- Дополнителни методи за дијагноза  и диференцијална дијагноза на 
малигните тумори на скелетот 
- Процена на ефектот на хемотерапијата врз туморот за остгеосаркоми и 
Јуингов сарком   

Организација 
Теоретска настава 30 часа (1 кредит ), 30 часа вежби ( 2 кредити ) и   
индивидуална работа  : дискусии, семинари, косултации, евалација на 
научна литература  ( 6 кредити ) -вкупно 9 кредити 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  значењето, 
епидемиолошките карактеристики, патогенезата, морфологијата, како и 
основните методи во дијагнозата и диференцијалната дијагноза на 
туморите на скелетниот систем. 
 
Клучни вештини: Да ги познава современите  методи на морфолошка 
дијагноза и диференцијална дијагноза на туморите на скелетот, како и 
ефектот од хемотерапија кај поедини од нив 

Специфични препораки 
за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да добие потпис. 
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Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) Колекција на препарати од Катедрата по патологија 

 

Предмет 
ТКИВНО-СПЕЦИФИЧНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ И КАНЦЕРСКИ МАТИЧНИ 
КЛЕТКИ: ФЕНОТИПСКА И МОЛЕКУЛАРНА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА 
 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 60 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
 

Одговорен наставник Проф. д-р. Гордана Петрушевска 
e-mail: gordanap61@yahoo.com 

Адреса: Институт за патологија, Медицински факултет, Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, ткивно-специфични, матични, 
клетки,  

Учебни цели 

- Да се запознае со интеракцијата на стем клетките и елементите од 
екстрацелуларниот матрикс 

- Да се запознае со улогата на стем клетките во карциногенезата  
-     Да се запознае со клиничката импликација на КСК  

-       Да се запознае со  методите за идентификација на КСК  

Кратка содржина 
(извадок) 

Кратка содржина: Клеточен циклус и клеточна репродукција; 
Дефинирање на мезенхимални матични клетки (ММК); Ин витро 
карактеристики на ММК; Ин витро диференцијација на матични клетки; 
Имунолошки карактеристики на ММК; ММК во ткивната репарација и 
генска терапија; Хемокини и нивни рецептори; Хемокини и леукоцитен 
сообракај; Експресија на хемокински рецептори на ММК; Адхезивни 
молекули; ММК во органските системи; Канцерски матични клетки; 
фенотипска карактеризација (имнолошка и молекуларна). Канцерски 
матични клетки и органски системи. Методологии во патолошката 
лабораторија за истражување на матични клетки 

Организација 
Теоретска настава 30 часа (1 кредит ), 30 часа вежби ( 2 кредити ) и   
индивидуална работа  : дискусии, семинари, косултации, евалација на 
научна литература  ( 6 кредити ) -вкупно 9 кредити 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување 
Во текот на целиот курс 
Усмен тест 
 

 
Учебни помагала 

Pathology basis of tumours – Robbins; Molecular biology of the cells – B. 
Alberts, A. Jihnson, J Leewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Diagnostic 
Immunohistochemistry - Dabbs часописи: The cell, Nature, Science и др.. 
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Предмет УЛТРАСТРУКТУРНИ, ИМУНОХИСТОХЕМИСКИ И МОЛЕКУЛАРНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАЛИГНИТЕ ТУМОРИ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 60 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 

Одговорен наставник Проф. д-р. Гордана Петрушевска 
e-mail: gordanap61@yahoo.com 

Адреса: Институт за патологија, Медицински факултет во Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, малигни тумори, 
ултраструктурни, имунохистохемиски, молекуларни карактеристики 

Учебни цели 

- Да се запознае со патогенетските механизми на малигните 
- Да се запознае со морфологијата на туморите (ултраструктурен, 
имунохистохемиски и молекуларен фенотип) 

- Да се запознае со помошните методи за дијагноза и диференцијална 
дијагноза на  туморите 
- Клиничка импликација на дијагностичките методи од патолошката 
лабораторија 

Кратка содржина 
(извадок) 

Градба на клетка со посебен осврт на диференцирани клеточни форми. 
Структура и функција на клеточна мембрана; Цитоплазматски 
мембрански системи: структура, функција, и мембрански собраќај; 
Цитоскелетон и клеточен мотилитет; Клеточно сигнализирање; ДНК 
структура и функција; Репликација и репарација; Хемиска основа на 
клетка, ензими и метаболизам; Клеточен циклус и клеточна репродукција; 
Експресија на генетска информација; Хромозоми; Клеточно 
сигнализирање: комуникација помегу клетките и нивната околина; 
Експресија на генетските информации во клетката;  Канцер и 
канцерогенеза: иницијација и промоција; етиопатогенеза на малигните 
болести; Класификација на малигните неоплазми; Ултраструктурни 
карактеристики на малигните тумори; Основи и принципи на електрон-
микроскопија; Имуно-електронска микроскопија кај малигни тумори; 
Протеински продукти и принципи на имунохистохемиската техника; 
Основни принципи на имунохистохемија: базична имунохистохемија; 
базична ензимологија; Имунохистохемиска евалуација на малигни тумори 
и дијагностички алгоритми; Молекуларни карактеристики на малигните 
неоплазми; Молекуларни маркери кај одредени групи на неоплазми. 
Основни принципи на техниките во молекуларната патологија. 

Организација 
Теоретска настава 30 часа (1 кредит ), 30 часа вежби ( 2 кредити ) и   
индивидуална работа  : дискусии, семинари, консултации, евалација 
на научна литература  ( 6 кредити ) -вкупно 9 кредити 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување Усмен тест  

 
Учебни помагала 

Pathology basis of diseases, Robbins; Ultrastrucure of the cells – Weiss; 
Ultrastructure of the tumours. Diagnostic Immunohistochemistry-Dabbs  
Molecular biology of the cells – B. Alberts, A. Johnson, J Leewis, M. Raff, K. 
Roberts, P. Walter; часописи: Ultrastructure of the cell, The cell, Nature, 
Science и др.. 
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Предмет Морфолошка дијагностика на туморите на грлото на матката 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 60 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
Одговорен наставник проф. д-р Нели Башеска 

Адреса: 
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Медицински 
факултет, Водњанска 17, Скопје 
Тел. +389 2 3147836; e-mail: nbaseska@yahoo.com  

Клучни зборови општа медицина, докторски студии, изборен предмет, тумори, грло на 
матка, дијагноза 

Учебни цели 

- Да се дефинира значењето и епидемиолошките карактеристики на  
туморите на грлото на матката 
- Да се запознае со патогенетските механизми на туморите на грлото на 
матката  
- Да се запознае со морфологијата на туморите на грлото на матката  
- Да се запознае со помошните методи за дијагноза и диференцијална 
дијагноза на  туморите на грлото на матката  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава: 
- Бенигни  тумори и туморовидни лезии на грлото на матката; 
- Пренеопластични лезии на на грлото на матката: прекурсори на 
планоцелуларниот карцином, прекурсори на цервикалниот 
аденокарцином, цервикална цитологија; 
- Карциноми и други тумори на грлото на матката: планоцелуларен 
карцином, аденокарцином, други епителни тумори, мешани епителни и 
мезенхимални, мезенхимални тумори, секундарни тумори; 
- Помошни техники во диференцијалната дијагноза на туморите на 

грлото на матката. 
 
Практична настава: 
- Макроскопски опис и дисекција на туморите на грлото на матката 
- Микроскопирање и анализа на хистолошки препарати од тумори на 
грлото на матката 

- Дополнителни методи за дијагноза  и диференцијална дијагноза на  
грлото на туморите  

Организација 
Теоретска настава 30 часа (1 кредит ), 30 часа вежби ( 2 кредити ) и   
индивидуална работа  : дискусии, семинари, консултации, евалација 
на научна литература  ( 6 кредити ) -вкупно 9 кредити 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  значењето, 
епидемиолошките карактеристики, патогенезата, морфологијата, како и 
основните поставки помошните методи во дијагнозата и 
диференцијалната на туморите на грлото на матката. 
 
Клучни вештини: Да ги познава современите  методи на морфолошка 
дијагноза и диференцијална дијагноза на  на туморите на грлото на 
матката. 

Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 
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Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) Kurman RJ. (Editor). Blaustein's Pathology of the Female Genital 

Tract. 5th ed. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg. 2002.  
(3) Tavassoli FA, Devillee PI. (Editors). WHO Classification of Tumours: 

Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital 
Organs. World Health Organisation, 2003.  

(4) Nucci MR, Oliva E. (Editors). Gynecological Pathology. Elsevier 
Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2009.  

(5) Clement PB, Young RH. Atlas of Gynecologic Surgical Patholog. 1st 
ed. WB Sounders Company, PhyladelphIia 2000. 

 Колекција на препарати од Катедрата по патологија 
 
 

Предмет Морфолошка дијагностика на туморите на телото на матката 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по патологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Нели Башевска 
Предавачи  
 
 
Адреса 

Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, Медицински 
факултет, Водњанска 17, Скопје 
Тел. +389 2 3147836; e-mail: nbaseska@yahoo.com 

Клучни зборови општа медицина, докторски студии, изборен предмет, тумори, тело на матка, 
дијагноза 

 
 
 
Учебни цели 

- Да се дефинира значењето и епидемиолошките карактеристики на  
туморите на телото на матката 
- Да се запознае со патогенетските механизми на туморите на телото на 
матката  
- Да се запознае со морфологијата на туморите на телото на матката  

- Да се запознае со помошните методи за дијагноза и диференцијална 
дијагноза на  туморите на телото на матката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кратка содржина  
(извадок) 

 
Теоретска  настава: 
- Бенигни тумори и туморовидни лезии на ендометриумот; 
- Прекурсорни лезии на ендометријалниот карцином: хиперплазија, 
ендометријални клеточни промени (метаплазија, клеточна диференцијација), 
ендометријален интраепителен карцином; 
- Ендометријален карцином: епидемиологија и етиологија, класификација, 
клинички и патолошки карактеристики на различните типови на 
ендометријален карцином; 
- Мезенхимални тумори на утерусот: мазно-мускулни тумори, 
ендометријални стромални тумори, мешани епително-мезенхимални тумори, 
други мезенхимални тумори и туморовидни лезии. 
- Помошни техники во диференцијалната дијагноза на туморите на телото на 
матката. 
 
Практична настава: 
- Макроскопски опис и дисекција на туморите на телото на матката 
- Микроскопирање и анализа на хистолошки препарати од тумори на телото 
на матката 

- Дополнителни методи за дијагноза  и диференцијална дијагноза на  телото 
на туморите  

Организација Теоретска настава: 30 часа- 1 кредит 
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 Практична настава: 30 часа - 1 кредит 
Индивидуална работа 60 часа - 6 кредити 

 
Методи на учење 

Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

 
 
 
 
Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  значењето, 
епидемиолошките карактеристики, патогенезата, морфологијата, како и 
основните поставки помошните методи во дијагнозата и диференцијалната 
на туморите на телото на матката. 
 
Клучни вештини: Да ги познава современите  методи на морфолошка 
дијагноза и диференцијална дијагноза на  на туморите на телото на матката.     

Специфични 
препораки за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
за да добие потпис. 
 

Проверка на 
знаењата 

Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) Kurman RJ. (Editor). Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract. 

5th ed. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg. 2002.  
(3) Tavassoli FA, Devillee PI. (Editors). WHO Classification of Tumours: 

Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital 
Organs. World Health Organisation, 2003.  

(4) Nucci MR, Oliva E. (Editors). Gynecological Pathology. Elsevier Churchill 
Livingstone, Elsevier Ltd. 2009.  

(5) Clement PB, Young RH. Atlas of Gynecologic Surgical Patholog. 1st ed. 
WB Sounders Company, PhyladelphIia 2000. 

(6) Mazur M, Kurman RJ. Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings: A 
Practical Approach. Springer Science+Business Media. New York, Berlin, 
Heidelberg. 2005. 

(7) Kolekcija na preparati od Katedrata po patologijaof Streptococcus group B” 
accepted for the 20th ECCMID, Vienna, 2010.   

 
 

Предмет Карциномските  стем  клетки (КСК) во гастроинтестиналниот систем 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 60 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 
Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
-Лабораторија за хистопатологија и клиничка цитологија, Универзитетска 
клиника  за  радиотерапија и онкологија, Клинички центар, Скопје 

Одговорен наставник Проф. д-р. Лилјана Спасевска 

Адреса: 
Институт за патологија, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Водњанска 
бб.    Тел. 023166911   071 504293  
mail : lspasevska a yahoo.com   

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, карцином, желудник 

Учебни цели 
- Да се запознае со улогата на стем клетките во карциногенезата на 

ГИ тумори 
- Да се запознае со интеракцијата на стем клетките и елементите од 

екстрацелуларниот матрикс 
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- Да се запознае со клиничката импликација на КСК  
- Да се запознае со  методите за идентификација на КСК и примената 

во дијагнозата на ГИ карциноми и одредувањето на одговорот на 
адјувантната терапија. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава: 
- Стем клетките во  ГИ  карциногенеза  
- Идентификација на карциномските стем клетки во солидни ткива 
- Интеракција на стем клетките и екстрацелуларниот матрикс 
- Клиничка импликација на КСК : 

1. потенцијал за имунопревенција на карциномите 
2. дијагноза 
3. терапија 
4. и резистентност на адјувантната терапија 

 
   Практична настава : 
- Идентификација на КСК со употреба на имунохисохемиски анализи, 

ПЦР, и проточна цитометрија. 
- Идентификација на елементи од екстрацелуларниот матрикс 
- Анализа на корелацијата 
- Апликација во дијагнозата на карциномите и одредување на 

одговорот на карциномот на адјувантна терапија.  
 

 

Организација 

Теоретска настава 30 часа (1 кредит ),  
30 часа вежби ( 2 кредити ) и    
индивидуална работа  : дискусии, семинари, косултации, евалација на 
научна литература  ( 6 кредити ) - 
вкупно 9 кредити 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  улогата на КСК 
во карциногенезата на ГИ тумори и нивната клиничка импликација 
Клучни вештини: Да ги познава современите  методи на 
идентификацијата на КСК , и нивната примена во морфолошката 
дијагноза и диференцијална дијагноза на   туморите на ГИС. 

Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) Cotran, Kumar, Robbins. (Editor).  Pathologic basis of disease. 7th ed. 

WB Sounders Company, PhyladelphIia  2007 
(3) Tavassoli FA, Devillee PI. (Editors). WHO Classification of Tumours: 

Pathology of gastrointestinal tumours .World Health Organisation, 
2003.  

(4) Juan Rosai and Ackermans. Surgical Pathology 9 th edition Churchill 
Livingstone, Elsevier Ltd. 2004.  

 
Колекција на препарати од Катедрата по патологија 

 
Предмет Морфолошка дијагностика на колоректалните карциноми (КРК) 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 60 
Кредити 9 
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Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 
Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
-Лабораторија за хистопатологија и клиничка цитологија, Универзитетска 
клиника  за  радиотерапија и онкологија, Клинички центар, Скопје 

Одговорен наставник Проф. д-р. Лилјана Спасевска 

Адреса: 
Институт за патологија, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Водњанска 
бб.    Тел. 023166911   071 504293  
mail : lspasevska a yahoo.com  

Клучни зборови Општа медицина, докторски студии, изборен предмет,  
колоректални карциноми, патологија 

Учебни цели 

- Да се дефинира значењето и епидемиолошките карактеристики на  
колоректалните карциноми 
- Да се запознае со карциногенезата на КРК  
- Да се запознае со морфологијата на КРК  
- Да се запознае со современите методи за дијагноза и 

диференцијална дијагноза на  КРК 
- Да се запознае со одредување на  предвидувачките и 

прогностичките фактори кај КРК 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска  настава: 
- историски преглед на поважните сознанија 
- хистогенеза и карциногенеза на спорадичните, фамилијарните и 

наследните неполипозни колоректални карциноми . 
- макроскопски наод и микроскопска градба дијагностички и 

диференцијално дијагностички процедури                 (хистолошки, 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунофлуоресцентни,  
молекуларни, електронмикроскопски)  

- одредување на степенот на малигнитет, стадиумот на болеста, 
прогностички и предвидувачки фактори 

- одредување на туморскиот одговор на адјувантна терапија 
- прогноза и преживување 
 
Практичен дел :  
-протокол за дисекција на карциномите и патолошки рапорт  
-микроскопирање и анализа на хистолошките параметри 
- анализа на имунохистохемиски/имунофлуоресцентно 

визуелизираните ткивни антигени 
- молекуларни анализи 
- замки и грешки при дијагностицирањето 
- дијагностички алгоритми 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа (1 кредит) 
Практична настава: 30 часа (2 кредити) 
Индивидуална работа (6 кредити) 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  значењето, 
епидемиолошките карактеристики, патогенезата, морфологијата, како и 
современите методи во дијагнозата и диференцијалната дијагноза на 
КРК. 
 
Клучни вештини: Да ги познава и да може да ги примени современите  
методи на морфолошка дијагноза и диференцијална дијагноза  на КРК, 
како и да може да ги одреди предвидувачките и прогностичките фактори.  

Специфични препораки 
за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да добие потпис. 
 

Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
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Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) Cotran, Kumar, Robbins. (Editor).  Pathologic basis of disease. 7th ed. 

WB Sounders Company, PhyladelphIia  2007 
(3) Tavassoli FA, Devillee PI. (Editors). WHO Classification of Tumours: 

Pathology of gastrointestinal tumours .World Health Organisation, 
2003.  

(4) Juan Rosai and Ackermans. Surgical Pathology 9 th edition Churchill 
Livingstone, Elsevier Ltd. 2004.  

 
(5) Колекција на препарати од Катедрата по патологија 

 

Предмет Морфолошки карактеристики на компликациите кај шеќерната 
болест 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 
Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
-Лабораторија за хистопатологија и клиничка цитологија, Универзитетска 
клиника  за  радиотерапија и онкологија, Клинички центар, Скопје 

Одговорен наставник проф. д-р Билјана Богоева 

Адреса: 
Институт за патологија, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Водњанска 
бб.    Тел. 023166911   070508255 
mail : bbogoeva yahoo.com   

Клучни зборови општа медицина, докторски студии, изборен предмет,  
компликации на шекерна болест, ендокрини систем 

Учебни цели 

- Да го дефинира ентитетот  
- Да има продлабочено познавање за етиологијата на болеста 
- Да има продлабочено познавање за спречување на етиолошките 
фактори 

- Да ги знае и препознае компликациите 
- Да ги препознае морфолошките промени на макроскопски и 
микроскопски препарати 

- Да има продлабочено знаење за нивно спречување, а со тоа и 
спречување на смртноста  

- Да се запознае со  методите за идентификација и примена во 
дијагнозата и ефектите од применетата терапија. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава : 
      -  Дефиниција на ентитетот 

-  Историски преглед на поважните сознанија 
- Етиологија: со посебен осврт на најчестите     
   етиолошки фактори на  шекерната болест 
- Причини за комликациите 
- Видови на компликации и нивни последици 
- Макроскопски морфолошки промени на     
  компликациите 
- Микроскопски морфолошки промени со теоретско   
  разгледување посебно на секој стадиум со   
  соодветни примери 
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Практична настава :  
- Макроскопски препарати 
- Микроскопски препарати и приказ на случаи 
- Макроскопски и микроскопски препарати од компликациите 

 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа (1 кредит) 
Практична настава: 30 часа (2 кредити) 
Индивидуална работа (6 кредити) 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  улогата на 
компликациите и нивните последици кај шекерната болест 
Клучни вештини: Да ги познава современите  методи на 
идентификација, и нивната примена во морфолошката дијагноза. 

Специфични препораки 
за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да добие потпис. 
 

Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
Учебни помагала 

Основни: 
1. Kumar.Cotran. Robbins (editors) Basic pathology- Endocrine pancreas  
2.The Diabetic Pancreas – Edited by Bruno W. Volk and Klaus F. Wellmann 
3.Diabetes Melitus – avtor Mil~o Bogoev 2003 
4.Textbook of Endocrinology Edited by Saunders 2007 
5. Sovremena literatura po dogovor 

Колекција на препарати од Катедрата по патологија 
 

Предмет Распространетост на неуроендокрините клетки и нивните тумори 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 
Институт за патологија ,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
-Лабораторија за хистопатологија и клиничка цитологија, Универзитетска 
клиника  за  радиотерапија и онкологија, Клинички центар, Скопје 

Одговорен наставник проф. д-р Билјана Богоева 

Адреса: 
Институт за патологија, Медицински факултет, УКИМ, Скопје, Водњанска 
бб.    Тел. 023166911   070508255 
mail : bbogoeva yahoo.com   

Клучни зборови општа медицина, докторски студии, изборен предмет,  
неуроендокрини тумори, патологија 

Учебни цели 

- Да се дефинира значењето и епидемиолошките   
  карактеристики на  неуроендокрините тумори (НЕТ) 
- Да се запознае со туморогенезата на НЕТ 
- Да се запознае со морфологијата на НЕТ 
- Да се запознае со современите методи за дијагноза и    
   диференцијална дијагноза на  НЕТ 
- Да се запознае со одредување на  предвидувачките и    
  прогностичките фактори кај НЕТ 

Кратка содржина Теоретска  настава: 
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(извадок) - историски преглед на поважните сознанија 
- хистогенеза и карциногенеза на спорадичните, фамилијарните и 

наследните неполипозни колоректални карциноми . 
- макроскопски наод и микроскопска градба дијагностички и 

диференцијално дијагностички процедури                 (хистолошки, 
хистохемиски, имунохистохемиски, имунофлуоресцентни,  
молекуларни, електронмикроскопски)  

- одредување на степенот на малигнитет, стадиумот на болеста, 
прогностички и предвидувачки фактори 

- одредување на туморскиот одговор на адјувантна терапија 
- прогноза и преживување 
 
Практичен дел :  
-протокол за дисекција на карциномите и патолошки рапорт  
-микроскопирање и анализа на хистолошките параметри 
- анализа на имунохистохемиски/имунофлуоресцентно 

визуелизираните ткивни антигени 
- молекуларни анализи 
- замки и грешки при дијагностицирањето 
- дијагностички алгоритми 
 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа (1 кредит) 
Практична настава: 30 часа (2 кредити) 
Индивидуална работа (6 кредити) 

Методи на учење Дискусии, семинари, консултација и евалуација на научна литература, 
практична работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да има современи познавања за  значењето, 
епидемиолошките карактеристики, патогенезата, морфологијата, како и 
современите методи во дијагнозата и диференцијалната дијагноза на 
НЕТ 
 
Клучни вештини: Да ги познава и да може да ги примени современите  
методи на морфолошка дијагноза и диференцијална дијагноза  на НЕТ, 
како и да може да ги одреди предвидувачките и прогностичките фактори. 

Специфични препораки 
за настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да добие потпис. 
 

Оценување Квизови, тестови: најавени и ненајавени (60%)  
Завршен испит:  устен и практичен (40%) 

 
Учебни помагала 

Основни: 
(1) Fletcher CDM. (Editor). Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd ed. 

Elsevier Churchill Livingstone, Elsevier Ltd. 2007.  
(2) WHO Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Tumours  
World Health Organisation, 2005.  
(3) Endocrine pathology edited by virginia A. Li Volsi  
(4) Современа литература по договор 
Колекција на препарати од Катедрата по патологија 

 
 

Предмет МОРФОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ВРОДЕНИ СРЦЕВИ 
МАЛФОРМАЦИИ И АНОМАЛИИ НА ДРУГИ ОРГАНСКИ СИСТЕМИ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
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Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува Институт за патологија,  Медицински факултет,  Скопје,  УКИМ 
 

Одговорен наставник Проф. д-р. Снежана Дугановска 
e-mail: snezanaduganovska@yahoo.com 

Адреса: Институт за патологија, Медицински факултет, Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, Вродени срцеви 
малформации(ВСМ), аномалии на други органски системи  

Учебни цели 

 Да се запознае со дистрибуција на единечни и сложени ВСМ  
 Да се запознае со аномалии на преткомори, комори, меѓукоморен 

септум, аномалии на големите крвни садови, аномалии на 
ендокардот, ендокардна фиброеластоза и тумори на срцето  

 Да се запознае со класификации и терминологија  
 Да се запознае со  здружени малформации и други генетски 

синдроми 
 Да се запознае со морфолошки промени во белодробната 

циркулација кај ВСМ 

Кратка содржина 
(извадок) 

Кратка содржина: Единежни и комплексни ВСМ; Аномалии на големите 
крвни садови; Аномалии на излезниот и влезниот тракт на коморите; 
Аномалии на меѓупреткоморниот и меѓукоморниот септум; Ендокардна 
фиброеластоза; Тумори на срцето; Поврзаност на аномалиите на срцето 
со малформации на другите органски системи; Патохистолошки промени 
на белодробните крвни садови кај различните видови на ВСМ; 
Морфометриска анализа на белодробните крвни садови кај случаи со 
ВСМ и пулмонална хипертензија 

Организација 
Теоретска настава 30 часа (1 кредит ), 30 часа вежби ( 2 кредити ) и   
индивидуална работа  : дискусии, семинари, косултации, евалација на 
научна литература  ( 6 кредити ) -вкупно 9 кредити 

Методи на учење 
Аутопсиони техники: инспекционо дисекциона метода и сегментална 
секвенциска метода 
Хистопатолошка анализа: имунохистохемиска метода и 
хистоморфометриска метода 

Предвидени учебни 
резултати  

Оценување 
Во текот на целиот курс 
Усмен тест 
 

 
Учебни помагала 

Pathology basis of diseases, Robbins;  
Potter’s Vol 1,2 sec.ed. MOSBY 2007,  
A Practical Atlas of Congenital Heart Disease, A.Smith, R.McKay, Springer, 
London, 2004, 
 Cardiovascular Pathology, Malcom D.Silver, 2002;  
Pediatric Cardiology, MJ.Godman, 1980 
Kardiologija Tom !,2 , S.Nedeljkovok, Beograd, 2000 
The Pathology of Vessels, Phat N Voung, sir Colin Berry, Springer, 2002 

 
Предмет Методи за испитување на имуниот систем 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
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Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по имунологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Мирко Спироски 

Останати предавачи 
Проф. д-р Гордана Петрушевска, проф. д-р Соња Пеова-Влахчева, проф. д-р 
Кочо Димитровски, асист. д-р Дејан Трајков, асист. д-р Александар 
Петличковски 

Адреса: 

Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет, 1109 Скопје, ПП 60, Република 
Македонија.  
Тел.: +389-2-3110556; Факс: +389-2-3110558; e-mail: mspiroski@yahoo.com 
URL: http://www.iibhg.ukim.edu.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, методи за 
испитување на имуниот систем 

Учебни цели 
Запознавање на студентите со принципите на работа на проточна 
цитометрија, можностите за нејзината примена во современата медицина и 
стекнување на теоретски и практични заења за примена на нејзините методи 
во рутинска работа и во научно-истражувачките цели. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Испитување клеточен вроден имун систем 
 Испитување хуморален вроден имун систем 
 Клетки во имуниот систем 
 Проточна цитометрија 
 Таложни противтела 
 Противтелен одговор 
 Комплементен систем 
 Цитокини 
 Главен ткивно совпадлив комплекс 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинар за клиничка дијагностичка имунологија 
 Анализа на случаи од имунологијата 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Прикажување методи за испитување  хуморален имунитет 

(имунонефелометрија, имуно ЕЛИСА, имунофлуоресценција, 
ИмуноКап, имунолошки молекулски методи) 

 Прикажување методи за испитување клеточен имунитет (проточен 
цитометар, функционални тестови на имуните клетки, полиморфизам 
на цитокинските гени, главен ткивно совпадлив комплекс, 
полиморфизам на имуноглобулиновидните рецептори на клетките 
природни убијци).  

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на анализи со 
имунонефелометар, имуно ЕЛИСА, проточен цитометар, молекулски методи 
во имунологијата. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и практични 
знањења за методите за испитување на хуморалниот и на клеточниот 
имунитет и можностите за  нивната примена во современата медицина, како 
во дијагностиката (лабораториска имунологија), така и во научно-
истражувачките цели. 
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Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата 
на методите од хуморалниот и од клеточниот имунитет во изработка на 
научни трудови во базичната медицина, во клиничката медицина, како и во 
областа на молекулската медицина. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24         40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA. Kuby Immunology. W.H. Freeman and 

Company: New York, 2007. 
 Спироски М, Трајков Д, Петличковски А, Арсов Т, Стрезова А, Ефинска-

Младеновска О, Христоманова С, Спироска Е, Сибиновска О, Петров Ј. 
Имунолошки практикум. Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет: Скопје 2005. 

 Спироски М. иИмунологија (компакт-диск). Институт за имунобиологија и 
хумана генетика, Институти, Медицински факултет: Скопје 2005. 

Дополнителни 
 Makamura RM, Burek CL, Cook L, Folds JD, Sever JL. Clinical Diagnostic 

Immunology. Blackwell Science Inc.:  Malden, 1998. 
 Turgeon ML. Immunology and serology in laboratory medicine. Mosby: New 

York, 1996. 
 

Предмет Реакции на преосетливост и автоимунитет 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по имунологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Мирко Спироски 

Останати предавачи Проф. д-р Снежана Перчинкова, проф. д-р Маргарета Балабанова-
Стефановска, асист. д-р Дејан Трајков, асист. д-р Александар Петличковски 

Адреса: 

Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет, 1109 Скопје, ПП 60, Република 
Македонија.  
Тел.: +389-2-3110556; Факс: +389-2-3110558; e-mail: mspiroski@yahoo.com 
URL: http://www.iibhg.ukim.edu.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, реакции на 
преосетливост, автоимунитет 

Учебни цели 
Запознавање на студентите со основните механизми на преосетливост, како 
и со орган специфичниот и системскиот автоимунитет со можност за нивна 
примена во современата медицина. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Општо за преосетливост 
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 Вродени реакции на преосетливост 
 Тип 1 преосетливост 
 Тип 2 преосетливост 
 Тип 3 преосетливост 
 Тип 4 преосетливост 
 Тип 5 преосетливост 
 Општо за автоимунитет 
 Орган специфичен автоимунитет 
 Системски имунитет 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинар за преосетливост 
 Семинар за автоимунитет 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Имунолошки методи за испитување преосетливост 
 Имунолошки методи за испитување орган специфичен автоимунитет 
 Молекулски методи за испитување преосетливост 
 Имунолошки методи за испитување системски автоимунитет 
 Молекулски метоси за испитување авторимунитет 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на анализи (ИмуноКап, 
имуно ЕЛИСА, проточна цитометрија, молекулски методи). 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и практични знањења за 
реакциите на преосетливост и автоимуните реакции и можностите за  нивна примена 
во современата медицина, како во рутинската практика, така и во научно-
истражувачките цели. 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата од 
методите за испитување преостеливост и автоимуни процеси во изработка на научни 
трудови во различни гранки од базичната и клиничката медицина, како и од областа 
на молекулската медицина. 

Оценување 

  
 
Вид на активности 

Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
             Семинарски труд 24         40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

Основни:  
 Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA. Kuby Immunology. W.H. Freeman and Company: 

New York, 2007. 
 Спироски М, Трајков Д, Петличковски А, Арсов Т, Стрезова А, Ефинска-

Младеновска О, Христоманова С, Спироска Е, Сибиновска О, Петров Ј. 
Имунолошки практикум. Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет: Скопје 2005. 

 Спироски М, Трајков Д, Петличковски А, Арсов Т, Стрезова А, Ефинска-
Младеновска О, Христоманова С, Ѓулејиќ Е, Сибиновска О, Петров Ј. Анализа на 
случаи од имунологијата. Институт за имунобиологија и хумана генетика, 
Институти, Медицински факултет: Скопје 2007. 

Дополнителни 
 Rich R, Fleisher TA, Shearer WT, Kotzin BL, Schroeder HW. Clinical Immunology. 

Mosby: New York, 2001. 
 Bryant NJ. Laboratory Immunology and serology. W.B. Saunders Company: 

Philadelphia, 1992. 
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Предмет ТРАНСПЛАНТАЦИОНА ИМУНОЛОГИЈА 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 150 часа 
Кредити 5,0  
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 

Катедра по Имунологија 
Ангажирани наставници: 
Проф. д-р Перко Колевски, Катедра по Имунологија 
Проф. д-р Живко Попов, Катедра по Хирургија - Клиника за Урологија 
Проф. д-р Гоце Спасовски, Катедра по Интерна медицина - Клиника за 
Нефрологија 

Одговорен наставник Проф. д-р Кочо Димитровски 
Адреса: Институт за имунологија, Медицински факултет Скопје 
Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, имунологија, трансплантација 

Учебни цели 

Стекнување на знаења од областа на трансплантационата имунологија, 
изборот на дарители и пациенти за трансплантација, имунолошки 
мониторинг, пострансплантационо следење на пациентите на карток и 
долг период, имуносупресивна терапија, основни видови на алогена 
трансплантација, презервација на ткива и органи за трансплантација, 
како и организирање на регистри и листи на чекање за трансплантација. 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

- Главен систем на ткивна совпадливост, ХЛА типизирање и 
значењето во трансплантацијата на ткива и органи 

- Детекција и клиничко значење на антителата пред и после 
трансплантација 

- Директно и индиректно алогено препознавање 
- In vitro техники за имунолошки мониторинг на трансплантацијата 
- Предтрансплантациони испитувања на примателот и дарителот 

на орган или ткиво за трансплантација 
- Хируршки техники на трансплантација и презервација на органи 
- Пострансплантационо имунолошко и интернистичко следење на 

пациентите 
- Акутно и хронично отфрлање 
- Имуносупресивна терапија и преживување 
- Имунолошка толеранција 
- Трансплантација на бубрег 
- Трансплантација на матични клетки 
- Банки на матични клетки 
- Регистри на дарители на органи и ткива и  листи на чекање на 

трансплантација, законска регулатива за трансплантацијата кај 
нас и во ЕУ. 

 

Организација 

Контакт часови - консултации  10 
Подготовка за контакт часови - консултации  20 
Практична работа  10 
Подготовка за практична работа  10 
Индивидуални проектни задачи  30 
Семинарска работа  20 
Вкупно  100 
Оценување  50 
Се вкупно   150 
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Методи на учење контакт часови - консултации, практична работа, индивидуални проектни 
задачи (учење базирано на проблем), семинарска работа 

Предвидени учебни 
резултати 

По завршување на предметот кандидатот ќе се стекне со знаења за: 
 имунолошките карактеристики кај трансплантацијата на органи и 

ткива  
 интернистички и хируршки испитувања и подготовки за 

трансплантација 
 следење на трансплантиран болен, превенција и третман на 

акутно и хронично отфрлање на трансплантатот 
 компаративни карактеристики на трансплантациите на разни 

органи и ткива 
 организација на трансплантацијата 

 
 

Оценување континуирано евалуирање на стекнатото знаење  

 
Учебни помагала 

 
 Hornick P, Rose M. Transplantation Immunology: methods and protocols. 

Humana Press Inc., 2006. 
 Nather A. The Scientific Basis of Tissue Transplantation, World Scientific, 

2001. 
 Fairchild P. Immunological tolerance: methods and protocols. Humana 

Press Inc., 2007. 
 Danovitch Gabriel M. Handbook of Kidney Transplantation, 4th Edition, 

Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 
 Stuart F, Abecassis MM, Kaufman DB. Organ Transplantation. Landes 

Bioscience, 2000. 
 Ho AD, Hoffman R, Zanjani ED. Stem Cell Transplantation. WILEY-VCH 

Verlag, 2006.  
 

 
Предмет Репродуктивна имунологија  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
втор Трети 
Вкупно часови 120 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  

Изведува 
Катедра по Имунологија 
Ангажирани наставници: 
Проф. д-р Мирко Спироски, Катедра по Имунологија 

Одговорен наставник Проф. д-р Кочо Димитровски 
Адреса: Институт за имунологија, Медицински факултет, Скопје 
Клучни зборови Докторски студии, Медицински факултет, имунологија, репродуктивна 

Учебни цели 
Стекнување на знаења од областа на трансплантационата имунологија, 
изборот на дарители и пациенти, предтрансплантациони испитувања, 
пострнасплантационо следење на пациентите на краток и долг период. 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

- Имунолошки парадокс на бременоста 
- Имуните клетки во бременoста 
- Молекули и цитокини на фетоматерналната врска 
- Имуна толеранција 
- Имунологија на преклампсијата 
- ХЛА систем во репродуктивната имунологија 
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- Улогата на НК клетките во репродуктивната имунологија 
- Улога на комплементот и антителата 
- Имуномодулација со хормони 
- Серилитет и рекурентни спонтани абортуси – имунолошки аспект 
- Имунологија на машкиот стерилитет 

Организација 

Контакт часови – консултации 10 
Подготовка за контакт часови – 
консултации 

20 

Практична работа 5 
Подготовка за практична работа 5 
Индивидуални проектни задачи 20 
Семинарска работа 20 
Вкупно 80 
Оценување 40 
Се вкупно 120 

 

Методи на учење       Kонсултации, практична работа,индивидуални проектни задачи (учење 
базирано на проблем), семинарска работа 

Предвидени учебни 
резултати 

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со знаења за: 
 имунолошките карактеристики на репродуктивната имунологија  
 улога на гени, молекули, рецептори, хормоини, цитокини и клетки 

во репродуктивната имунологија 
 имунолошки аспект на стерилитетот и рекурентните спонтани 

абортуси 
 имунологија на машкиот стерилитет 

Оценување континуирано евалуирање на стекнатото знаење  

 
Учебни помагала 

 Manyonda I, The Immunology of Human Reproduction, Taylor & Francis, 
2006. 

 Markert U, Immunology of Pregnancy, Karger, 2005. 
 Scher J, Dix C, Preventing Miscarriage, Pefect Bound, 2005. 
 Kurpisz M, Fernández N, Immunology of Human Reproduction. Bios 

Scientific Publishers, Oxford, 1995 
 Eales L, Immunology for life scientists, John Wiley & Sons Ltd. 2003 

 
Предмет Имунодерматологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 

Вкупно часови 
Теорија 10 часа   
Консултации 10 часа   
Дискусии 10 часа  
20 групни работи/проекти       

Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува 

Проф. д-р Маргарета Балабанова-Стефанова, Катедра по 
Дерматовенерологија 
Останати предавачи: 
Проф. д-р Мирко Спироски 
Проф  д-р Кочо Димитровски 
Проф д-р Весна Гривчева-Пановска 
др. сци мед Нина Цаца-Билјановска 

Одговорен наставник Проф. д-р Маргарета Балабанова-Стефанова, Катедра по 
Дерматовенерологија 

Адреса: Универзитетска Клиника за дерматовенерологија, Водњанска 17, Скопје 
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Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели 
Стекнување на знаења од областа на дерматолошката имунологија, 
базичните концепти за разбирање на патогенезата на дерматозите и 
следствената имунотерaпија. 

Кратка содржина 
(извадок) 

1. Базични концепти за разбирање на кожните болести 
2. Чести кожни болести: 

- контактен алергиски дерматит/контакте иритативен дерматит 
- атописки дерматитис 
- имунологија на акни 
- немеланотичен кожен канцер 
- имунолошки аспекти на уртикарија и ангиоедем/хередитарен 

ангионевротски едем 
- медикаментозни егзантеми 
- кутани васкулити 
- имунодефицити кај вирусни кожни инфекции 
- кутани имунолошки аспекти на ХИВ/СИДА инфекција 
- бакетрсики инфекции 
- паразитози 
- фунгални инфекции 
- кутани Т клеточни лимфоми 
- кожна презентација на GVHD 
- GVHD 

3. Имунотерапија 
- биолошка терапија за воспалителни болести 
- локални имунорестриктивни модулатори и адјуванси 
- локални имунорестриктивни противвоспалителни средства 
- имуносупресори (кортикостероиди, вакцини, IVIg) 

4. Автоимуни дерматози 
- имунодефицити и асоцирани дерматози 
- примарни имунодефициенции 
- јатрогени имунодефициенции 
- витилиго 
- алопеција ареата 
- мултипли автоимуни синдроми 
- псоријаза 
- кожни грануломатози 
- кутан лупус еритематодес 
- фибротични кожни болести 
- пемфигус и пефигоид спектар 
- epidermolysis bullosa hereditaria 
- IgA посредувани дерматози 

Организација 

Часови: 10 
Подготовка на часови: 10 
Консултации 10 
Подготовка за консултации 10 
Дискусија 10 
Групна работа/проекти 20 
Подготовка за групна 
работа/проекти  

20 

Вкупно 90 
Евалуирање 60 
Се вкупно 150 

 

Методи на учење предавања, консултации, дискусија,  
групна работа, проекти 
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Предвидени учебни 
резултати 

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со знаења за: 
Современите толкувања на дерматолошката патогенеза, рационална 
примена на современите терапевтски можности, придонес кон 
холистичкиот пристап во медицината, анимирање на 
интердисциплинарните академски комуникации, преку едукација на 
пациенѕтот- подобрување на квалитетото на неговотоживеење, со 
сето погоре – еден современ профил на дерматолог. 

Оценување Усмен испит 

Учебни помагала Авторизирани предавања 
Посочена дополнително литература од интернет 

 
Предмет ЗНАЧЕЊЕ НА ФАРМАГЕНЕТСКОТО ТИПИЗИРАЊЕ 
Студиска програма Докторски студии по медицина, Базична медицина 
Кредити 3 
Автор на 
програмата Катедра по фармакологија со токсикологија 

Изведува Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија 
Одговорен 
наставник 

Проф.д-р Стојмир Петров 
Проф.д-р Петар Милошевски 

Адреса 
Ул.50 Дивизија бб, 1000 Скопје 
Тел/факс. ++389 2 31 118 828 ; 3 237 921 
е-пошта: pharma@mt.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии по базична медицина, изборен предмет, 
фармакологија. 

Учебни цели 

 Развивање на општи и специфични компетенции;  
 Усвојување на начелата и методологијата на истражување од областа на 

предметот што ќе овозможи критичка оценка на улогата дометот и 
ограничувањата на специфичните истражувачки методи;  

 Користење на литература од областа на предметот и нејзина критичка анализа.    

Кратка содржина 

Фармакогенотипизацијата е метода на молекуларната дијагностика која се 
однесува на тестирање на полиморфизмот на гените вклучени во метаболизмот на 
лековите. Фармакогенотипизацијата овозможува препознавање на хетерозиготни 
или хомозиготни носители на генско пореметување кои се изложени на можно 
намалување или одсуство на ефектот на терапијата со некои лекови кои се 
супстрат за испитуваниот ензим или на појава на несакани дејства од терапијата. 
Во оквир на предметот ќе се изработат тестови на полиморфизмот на гени за 
ензимите CYP2D6, CYP2C9 и CYP2C19 кои ќе бидат типизирани со помош на 
молекуларно-биохемиски методи и ќе биде демонстрирано влијанието на 
полиморфизмот на гените врз фармако-кинетските параметри на лекови кои се 
супстрат за овие ензими. .    

Организација 
Теоретска настава: 3 часа 
Семинари: 4 часа 
Вежби: 13 часа 

Проверка на 
знаењата Писмен испит-тест 

Учебни помагала 

 Web strana: http://www.kbsm.hr/klinkemija/lectures. 
 Walsh, P.S., Metzger, D.A. and Higuchi, R. (1991) BioTehniques, 10, 506-513.  
 Willard, J.M., Lee, D.A. and Holland, M.M. (1998) Methods in Molecular Biology, 

Vol.98: Forensic DNA Profiling Protocols, pp. 9-18.  
 Sambrook J, Russell, D W. Detection of DNA in agarose gels. U: Molecular cloning. A 

laboratory manual. Third edition. CSH Laboratory Press, 2001; 5.36-5.38. 
 

Предмет КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИСПИТУВАЊАТА НА БИОЕКВИВАЛЕНТНОСТ 
Студиска 
програма Докторски студии по медицина, Базична медицина 

Кредити 4 
Автор на 
програмата Катедра по фармакологија со токсикологија 
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Изведува Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија 
Одговорен 
наставник 

Доц. д-р Никола Лабачевски  
Проф.д-р Петар Милошевски 

Адреса 
Ул.50 Дивизија бб, 1000 Скопје 
Тел/факс. ++389 2 31 118 828 ; 3 237 921 
е-пошта: pharma@mt.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии по базична медицина, изборен предмет, 
фармакологија. 

Учебни цели 

 Усвојување на основните принципи на изведување на студиите на 
биоеквивалентност на лекови (одредување на бројот на испитаници, 
подготвување на планот на испитување на биоеквивалентност на лекови, 
утврдување на безбедносните аспекти на испитувањето и т.н.). 

 Користење на литература од областа на предметот и нејзина критичка анализа.    

Кратка содржина 

Научни основи на испитувањата на биоеквивалентност на лекови, правила на добра 
клиничка пракса ( GCP ) во испитувањата на биоеквивалентност на лекови,  етички 
аспекти на испитувањата, начини на изведување на испитувањата на 
биоеквивалентност на лековите, најзначајни фармакокинетски параметри во 
испитувањата на биоеквивалентност на лековите, статистичка анализа на добиените 
резултати, параметри за следење на безбедноста на лековите во испитувањата на 
биоеквивалентност, испитувања на биоеквивалентност на лековите после 
апликација на една доза на испитуваните лекови и после повеќекратна апликација на 
испитуваните лекови ( “steady-state” состојба).    .    

Организација 
Теоретска настава: 4 часа 
Семинари: 6 часа 
Вежби: 10 часа 

Проверка на 
знаењата Писмен испит-тест 

Учебни помагала 

 Web strana: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/qwp.  
 Hardman JG and Limbird LE : Goodman and Gillman s The Pharmacological Basis of 

Therapeutics.11-th edition.McGraw-Hill Medical Publisching Division,New York,2006. 
 Diletti E, Hauscke D, and Steinijans VW : A Simple Size Determination for 

Bioequivalence Assesment by Means of Confidence Intervals. International Journal of 
Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology 1991,  Vol. 29 ( 1) : 1-8.  

 Chow SC, Liu JP. Recent statistical developments in bioequivalence trials - A review of 
the FDA guidance. Drug Informational Journal 1994, 28: 851-864. 
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Предмет IN VITRO I IN VIVO  МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊА                    
Студиска програма Докторски студии по медицина , Базична медицина 
Кредити 3 
Автор на програмата Катедра по фармакологија со токсикологија 

Изведува: Институт за претклиничка и клиничка фармакологија со 
токсикологија 

Одговорен наставник Доц. д-р. Маја Сланинка - Мицеска 
Проф. д-р. Стојмир Петров 

Адреса: 
ул.50 Дивизија бб, 1000 Скопје 
тел/факс. +389 2 31 11 828 тел. 32 37 921 
е-пошта: pharma@on.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии по базична 
медицина изборен предмет, фармакологија 

Учебни цели 

 Запознавање со методите на истражување ин 
витро и ин виво со цел нивно рационално 
применување во решавањето на претклиничките и 
клиничките проблеми.  

 Разбирање на етичките начела во работата со 
експериментални животни и хуман материјал  

 Критичка евалуација на можностите и 
ограничувањата на специфичните научни методи 
како и можностите за користење на специфичната 
методологија во научно - истражувачката работа.   

Кратка содржина 

Основи начела во работата и методологијата на 
истражувањата ин витро и ин виво.Добра лабораториска 
пракса. Разбирање на етичките начела во работата со 
експериментални животни и хуман материјал. 
Одгледување на лабораториските животни. Одбрани 
хируршки постапки со лабораториските животни. Начела 
на проучување на органи, ткива и клетки ин витро. 
Истражувања на лекови кај одбрани експериментални 
модели на животни (спонтано хипертензивни стаорци)  

Организација 
Теоретска настава: 3 часа 
Семинари: 4 часа 
Вежби : 13 часа 

Проверка на знаењата Писмен испит - тест 

Учебни помагала 

1. Batinic D. Metode istrazivanja in vivo i in vitro. 
Priricnik . Zagreb .Medicinska naklada ,2004 

2. Morris TR. Experimental Design and Analysis in 
Animal Sciences. CABI Publishing , CAB International 
1999. 

3. Gilbert SF. Developmental Biology, 8th ed. Sinauer 
Associates, Inc. 2006 

Web- страни 
1. laboratoriski zivotni: 

http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarhome/ 
2. bioinformatika, in vitro protokoli: 

http://www.molecularstation.com/ 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
Студиска програма: Клиничка медицина 
 
Предмет Професионални болести и болести во врска со работата  
Студиска 
програма Докторски студии од областа на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска година Прва година 
Семестар Втор семестар 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за медицина на трудот 
Одговорен 
наставник Доц. д-р  Јордан Минов 

Адреса: 
Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје  Тел. +389 2 2621 428; 
e-mail: occhemed@on.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, медицински науки, изборен 
предмет,  професионални болести, болести во врска со работата  

Учебни цели 

Теоретска  настава: изучување на патогенезата, дијагностиката, 
третманот и превенцијата на професионалните болести и болестите во 
врска со работата 
Практична настава: прикази на случаи и прикази на епидемиолошки и 
клинички истражувања за професионалните болести и болестите во 
врска со работата 
Семинарски работи од областа на професионалната патологија 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Професионални болести и болести во врска со работата - 
дефиниција, легислатива, патогенеза, дијагностика, третман, превенција                                        
 Професионални болести и болести во врска со работата на белите 
дробови, КВС, црниот дроб, УТ, локомоторниот систем, ЦНС и ПНС, 
кожата 
 Професионални инфективни болести 
 Професионални малигни неоплазми           

  Практична настава: 
 Астма во врска со работата/професионална астма -  приказ на 

случаи и на клиничко-епидемиолошки истражувања    
 ХОББ, хиперсензитивен пневмонит, силикоза, болести на 
белите дробови предизвикани од професионална експозиција на азбест, 
акутен иритатицен респираторен синдром - приказ на случаи и на 
клиничко-епидемиолошки истражувања 
 Професионален контакт дерматит, анафилаксија предизвикана 
од латекс - приказ на случаи 
 Професионално труење со олово, кадмиум и стирен - приказ на 
случаи 
 Професионален токсичен хепатит - приказ на случај  
 Професионални оштетувања од висока температура - приказ на 
случаи   
 Професионални крвнопреносливи инфективни болести - приказ 
на случаи 
 Професионални малигни неоплазми (респираторен систем, 
кожа, мочен меур) - приказ на случаи 
 

Индивидуална работа:  Семинарски трудови, дискусии, консултации, 
работилници, тркалезна маса 
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Организација 
 Теоретска настава:  30 часа (1 кредит) 
 Практична настава: 30 часа (2 кредити) 
 Индивидуална работа:    6 кредити 

 
Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
со коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и презентација 
на проект во јавен семинар. 

 Следењето на наставата е задолжително 
 Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активност 

Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит - усмен дел 24 40 
ВКУПНО 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна - писмено по 
пат на тест и сумарна:  семинарски труд, проект и завршен испит 
Завршен испит: усмен, а студенот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

 
● Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, et al (eds.). Harrison’s 
Principles of Internal Medicine (17 eds). New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, 2006. 
● Karadzinska-Bislimovska J. Immunoallergic aspects of professional 
allergic disorders. In: Ljaljevic J (ed): Clinical Immunology. Beograd: 
European Center of Peace and Development 2002; p. 709-733. 
● Karadzinska-Bislimovska J, Minov J, Risteska-Kuc S. Occupational 
lung diseases as a public health problem. In: Georgieva L, Burazeri G, 
ed. Health determinants in the scope of new public health, Sofia, 2005: 
449-463.  

● Karadzinska-Bislimovska J, Minov J, Risteska-Kuc S, Mijakoski D, Stoleski 
S. Medicina na trudot (vo faza na recenzija). 
● Minov J. Bolesti na belite drobovi i plevrata povrzani so profesionalnata 
ekspozicija. Skopje: Pristop&Institut za medicina na trudot na R. Makedonija 
2009. 

● Murray JF, Nadel JA (eds.).  Textbook of Respiratory Medicine (4th ed). 
Philadelphia: W. B. Saunders Company 2005.  

● Rom WN (ed). Environmental and occupational health (4th ed.). Boston: 
Lippincot Williams&Wilkins 2007.  
 

Местото на 
одржување на 
наставата 

Институт за медицина на труд на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје.   
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Предмет Респираторно здравје и аерополутанти од животната и работната 
средина  

Студиска 
програма Докторски студии од областа на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за медицина на трудот 
Одговорен 
наставник 

Доц. д-р  Јордан Минов 
 

Адреса: 
Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје  Тел. +389 2 2621 428; 
e-mail: occhemed@on.net.mk 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, медицински науки, изборен 
предмет,  респираторно здравје, аерополутанти, живоотна средина, 
работна средина  

Учебни цели 

● Теоретска  настава: изучување на патогенезата, дијагностиката, 
третманот и превенцијата на респираторните болести поврзани со 
експозицијата на аерополутанти од животната и работната средина 
● Практична настава: прикази на случаи и прикази на епидемиолошки и 
клинички истражувања за оштетувањата на респираторното здравје 
предизвикани од експозицијата на аерополутанти од животната и 
работната средина 
● Семинарски работи од областа на  респираторните болести поврзани 
со експозицијата на аерополутанти од животната и работната средина 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Аерополутанти од животната и работната средина - прашини, 
чадови, гасови, пареи 
 Екомониторинг во животната и работната средина 
 Респираторно здравје и аерополуција - патогенеза на 
оштетувањето                                         
 Астма, ХОББ, хиперсензитивен пневмонит, фиброгени 
пневмокониози, грануломатозни болести на белите дробови, акутен 
иритативен респираторен синдром, опструктивна sleep апнеа, 
малигни неоплазми на белите дробови 
 Превенција на оштетувањата на респираторното здравје 
предизвикани од аерополутантите од животната и работната 
средина 

  Практична настава: 
 Проценка на аерополуцијата во животната и работната средина   
 Анамнеза и работна анамнеза, функционални нарушувања на 
белите дробови при опструктивниот и рестриктивниот синдром   
 Астма, ХОББ, акутни егзацербации на астма и ХОББ, 
хиперсензитивен пневмонит, пневмокониози, берилиоза, бисиноза, 
опструктивна sleep апнеа, кобалтни бели дробови, малигни 
неоплазми на белите дробови - прикази на случаи и на клиничко-
епидемиолошки истражувања  
 

Индивидуална работа:  Семинарски трудови, дискусии,    консултации, 
работилници, тркалезна маса  
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Организација 
 Теоретска настава:  30 часа (1 кредит) 
 Практична настава: 30 часа (2 кредити) 
 Индивидуална работа:    6 кредити 

 
Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
со коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и презентација 
на проект во јавен семинар. 

 Следењето на наставата е задолжително 
 Самостојно изготвување на семинарски теми, нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активност 

Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит - усмен дел 24 40 
ВКУПНО 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна - писмено по 
пат на тест и сумарна:  семинарски труд, проект и завршен испит 
Завршен испит: усмен, а студенот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

● Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, et al (eds.). Harrison’s 
Principles of Internal Medicine (17 eds). New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, 2006. 
● Karadzinska-Bislimovska J. Immunoallergic aspects of professional allergic 
disorders. In: Ljaljevic J (ed): Clinical Immunology. Beograd: European 
Center of Peace and Development 2002; p. 709-733. 
● Karadzinska-Bislimovska J, Minov J, Risteska-Kuc S. Occupational lung 
diseases as a public health problem. In: Georgieva L, Burazeri G, ed. Health 
determinants in the scope of new public health, Sofia, 2005: 449-463. 

● Караџинска-Бислимовска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С, Мијакоски Д, 
Столески С. Медицина на трудот (во печат). 
● Минов Ј. Болести на белите дробови и плеврата поврзани со 
професионалната експозиција. Скопје: Пристоп&Институт за медицина на 
трудот на Р. Македонија 2009. 

● Murray JF, Nadel JA (eds.).  Textbook of Respiratory Medicine (4th ed). 
Philadelphia: W. B. Saunders Company 2005.  

● Rom WN (ed). Environmental and occupational health (4th ed.). Boston: 
Lippincot Williams&Wilkins 2007. 
●  Цветанов В (ур.). Алергиските болести во Р. Македонија. Скопје: 
Институт за медицина на трудот, Скопје&Македонско здружение за 
базична и клиничка имунологија и алергологија 2006.   

Местото на 
одржување на 
наставата 

Институт за медицина на труд на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје.   
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Предмет Научен пристап во менаџирањето на професионалните 
имуноалергиски болести 

Студиска 
програма Докторски студии од областа на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска година прва  
Семестар  втор 
Вкупно часови  120 
Кредити   9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за медицина на трудот 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска 

Адреса: 
Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје  Тел. +389 2 2621 428; 
e-mail: occhemed@on.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, медицински науки, изборен 
предмет,  професионални имуноалергиски заболувања 

Учебни цели 

Теоретска  настава: изучување на патогенезата, дијагностиката, 
третманот и превенцијата на професионалните имуноалергиските 
заболувања 
Практична настава: прикази на случаи и прикази на епидемиолошки и 
клинички истражувања  
Индивидуална настава: стекнување знаења и вештини за примена на 
научноистражувачките методи  во професионалната 
имуноалергологија 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
  Професионални имуноалергиски заболувања-дефиниција 
  Научно-истражувачки принципи и методи  во менаџирањето на                            
  професионални имуноалергиски заболувања 
  Индикатори на епидемиолошка евалуација  
  Работно место, работна средина, професионална експозиција 
  Професионални  штетности - етиолошки, контрибутивен,                                  
  влошувачки фактор 
  Професионални сензибилизирачки супстанци, класификација и  
   карактеристики 
  Индивидуални ризик фактори : генетски детерминанти, атопија,   
   пушење и др 
  Патогенетски механизми (имуноалергиски реакции,  дизајн на  
   одговор, ефект на организмот) 
  Клинички профили (клинички ефекти на одделни органи и    
   системи)  
  Професионални имуноалергиски респираторни заболувања 
  Професионални имуноалергиски кожни заболувања  
  Професионални имуноалергиски заболувања на други органи и  
   системи 
  Насочени  дијагностички постапки, методи и процедури 
  Тераписки  водичи за одделни професионални имуноалергиски   
   заболувања, оценка на работна способност 
  Превентивна стратегија ( примарна, секундарна, терцијарна) 
  Медико-легални аспекти кај професионалните имуноалергиски   
   заболувања  
  Практична настава: 
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 Евалуација на работното место, проценка на ризик (примери за 
анализа и дискусија) 
 Клиничка евалуација на специфични ентитети (избрани  
примери, анализа и евалуација на научната литература  
 Специфични  имунолошки тестови (ин виво и ин витро) во 
пракса 
  Фукционална проценка на одделни органи и системи во Dg на     
   професионалните имуноалергиски заболувања 
  Специфични дијагностички постапки и методи во верификација   
   на професионалните имуноалергиски заболувања-проблеми и  
   решенија од пракса 
  Приказ на случаи: менаџмент и примена на актуелната    
   легислатиива во пракса(примери за анализа и дискусија) 
 Тераписки модалитети ( приказ на случаи- анализа и   
евалуација на научната литература)  
  Информативен систем и индикатори на здравјето на 
работниците  
 Дефинирање на специфични таргет групи во работната 
популација-приказ на епидемиолошко-клинички истражувања 
 Примена на интеревентни превентивни програми ( примери, 
анализа, препораки) 
Индивидуална работа: Дискусии, семинарски труд, консултации, 
евалуација на научната литература, учество во работилници, 
презентации, тркалезни маси 

Организација 
 Теоретска настава:   30 часа (1кредит) 
 Практична настава:   30 часа (2 кредити) 
 Индивидуална работа:    6 кредити 

 
Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности со коишто освојува бодови како дел од завршното 
оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и 
презентација на проект во јавен семинар. 

 Следењето на наставата е задолжително 
 Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

Вид на активност Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит - усмен 
дел 

24 40 

ВКУПНО 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна - писмено по 
пат на тест и сумарна:  семинарски труд, проект и завршен испит 
Завршен испит: усмен, а студенот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 
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Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

 Основни:  
 Karadzinska-Bislimovska J: Immunoallergic aspects of professional 
allergic   
   disorders. In: Ljaljevic J, ed. Clinical Immunology.  Belgrade, European   
   Center of Peace and Development, 2002 
 Karadzinska-Bislimovska J, Minov J, Risteska-Kuc S. Occupational 
lung   
  diseases as a public health problem. In: Georgieva L, Burazeri G, ed. 
Health  
  determinants in the scope of new public health, Sofia, 2005  
 Бислимовска Караџинска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С, Мијакоски    
  Д, Столески С. Медицина на трудот (во фаза на рецензија) 
 Минов Ј. Болести на белите дробови и плеврата поврзани со   
   професионалната експозиција. Скопје: Пристоп&Институт за    
   медицина на трудот на Р. Македонија 2009.  
  Цветанов В (ур.). Алергиските болести во Р. Македонија. Скопје: 
Институт за медицина на трудот, Скопје&Македонско здружение за 
базична и клиничка имунологија и алергологија 2006.  
 Rom WN (ed). Environmental and occupational health, 4th ed. Boston:   
   Lippincot Williams&Wilkins 2007. 
Дополнителни: 
 Цветанов В, Трандафиловски П, Караџинска-Бислимовска Ј,   
   Балабанова М, Ежова Н. Алергиски болести - лекување. Скопје:   
   МЕДИС-информатика 1998; 89-91. 

Murray JF, Nadel JA (eds.).  Textbook of Respiratory Medicine (4th ed). 
  Philadelphia: W. B. Saunders Company 2005.  
 

Местото на 
одржување на 
наставата 

Институт за медицина на труд на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје.   
 

 
Предмет Професионална експозиција  и детерминанти на здравје 
Студиска 
програма Докторски студии од областа на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска година  прва  
Семестар  втор 
Вкупно часови 120 часа 
Кредити   9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови  
Изведува Катедра за медицина на трудот 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Јованка Караџинска Бислимовска 

Адреса: 
Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје  Тел. +389 2 2621 428; 
e-mail: occhemed@on.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, медицински науки, изборен 
предмет,  професионална експозиција, детерминанти на здравје  

Учебни цели 
Теоретска  настава: изучување на ефектите на професионалната 
експозиција врз здравјето на експонираните работници 
Практична настава: прикази на случаи и прикази на епидемиолошки и 
клинички истражувања  
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Индивидуална настава: стекнување знаења и вештини за примена на 
научноистражувачки методи  во проценка на релација професионална 
експозиција и здравје 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Здравје и детерминанти на здравје-дефиниција 
 Нов СЗО пристап- „Од медицината на трудот до здравјето на 

работниците” , Медицината на трудот  како интегрален сегмент 
на здравствениот систем - СМТ  

 Примена на научно-истражувачки принципи и методи  за оценка 
на ефектите на професионалната експозиција врз здравјето на 
експонираните работници 

 Социоекономски детерминанти , животен стил , еколошки 
детерминанти на здравјето на работниците 

 Работно место, работна средина, професионален ризик 
 Екотехнолошки  процеси во работната средина  и специфичен 

еколошки ризик ; стари и нови технологии; однос животна-
работна средина 

 Професионална експозиција, дефинција, карактеристики 
 Професионални  штетности- класификација и карактеристики ; 

етиолошки, контрибутивен, влошувачки фактор  
 Физички, хемиски, биолошки , ергономски фактори на работаната 

средина 
 Агенс, реакција, одговор и ефект ( етиолошки фактори, 

патогенетски и патофизиолошки  механизми) во релација со 
професионалната експозиција 

 Специфични клинички ентитети и поврзаност со професионална 
експозиција 

 Клинички форми-појава, манифестации, дијагноза еволуција, 
прогноза  

 Тераписки протоколи и процедури; оценка на работна 
способност;  рехабилитација 

 Превентивна стратегија-нивоа и мерки; промоција на здравјето 
на работното место( мултидисциплинарен и интерсекторски 
пристап); медиколегислативни аспекти  

  Практична настава: 
 Евалуација на работното место, проценка на ризик  
      ( примери од пракса, анализа и дискусија) 
 Професионални болести, болести во врска со работа и повреди 

на работа; апсентизам , инвалидност( избрани примери-
анализа, евалуација, препораки) 

 Информативен систем и здравјето на работниците 
 Приказ на случаи- решенија во пракса (анализа и евалуација на 

научната литература ) 
 Примена на  Европскиот прашалник за  следење  
       на работните услови                                             
 Препораките за превенција и промоција на здравјето на работа ( 

примери и решенија од пракса) 
Индивидуална работа: Дискусии,  семинарски труд, консултации, 
евалуација на научната литература, учество во работилници, 
презентации, тркалезни маси 

 

Организација 
 Теоретска настава:   30 часа ( 1кредит) 
 Практична настава:   30 часа ( 2 кредита) 
 Индивидуална работа:             (6 кредита) 
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Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
со коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и презентација 
на проект во јавен семинар. 

 Следењето на наставата е задолжително 
 Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активност 

Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит - усмен дел 24 40 
ВКУПНО 60 100 

 

Учебни помагала 

 Основни:  
    Бислимовска Караџинска Ј, Минов Ј, Ристеска-Куч С,                            

          Мијакоски Д, Столески С. Медицина на трудот ( во фаза на                
           рецензија 

 Karadzinska-Bislimovska J: Immunoallergic aspects of professional 
allergic disorders. In: Ljaljevic J, ed. Clinical Immunology.  Belgrade, 
European Center of Peace and Development, 2002 

 McCunney RJ. A practical approach to Occupational and 
Environmental Medicine, Third edition:530-546.Philadelphia: 
Lippincott Williams&Wilkins, 2003. 

 Rom WN (ed). Environmental and occupational health, 4th ed. Boston: 
Lippincot Williams&Wilkins 2007  

 Minov J. Bolesti na belite drobovi i plevrata povrzani so 
profesionalnata ekspozicija. Skopje: Pristop&Institut za medicina na 
trudot na R. Makedonija 2009.  

Дополнителни : 
 Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H.editors. Oxford 

Textbook of Public     Health.4th  edition, Oxford:Oxford University 
Press, 2004. 

 Forastieri V.  Occupational health services at the workplace, 
SafeWork Programme on Safety, Health and the Environment 
International Labour Organization (ILO).2000. 

 Maynard A D, Pui H D. Nanotechnology and occupational health: 
New technologies — new challenges.Springer .Dordrecht, The 
Netherlands, 2007. 

 World Health Report 2002. Geneva, World Health Organization. 
 World Health Organization. WHO Global Plan of Actions on Workers 

Health 2008-2017 (GPA).Sixtieth World Assembly, WHA60.26, 
Geneva: WHO; 2007. 

 
Местото на 
одржување на 
наставата 

Институт за медицина на труд на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје.   
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Предмет Следење на преживувањето и ширењето на мултирезистентните 
микроорганизми во работна средина 

Студиска 
програма Докторски студии од областа на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 40 
Кредити 3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови  
Изведува Катедра за медицина на трудот 
Одговорен 
наставник Проф. д-р  Елисавета Стикова 

Адреса: 
Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје  Тел. +389 2 2621 428; 
e-mail: occhemed@on.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, медицински науки, изборен 
предмет, мултирезистентни микроорганизми, работна средина  

Учебни цели 

По завршувањето на курсот, студентите треба да имаат вештини за да 
можат да: 
 

 Ги идентификуваат критичните точки во болничките одделенија 
за појава и ширење на интрахоспиталните инфекции, 

 Да бидат запознаени со методите и постапките за контрола на 
инфекциите во болнички услови, 

 Да знаат да ги применуваат во практика законските, 
административните, инжинерските и медицинските мерки за 
превенција на ширењето на резистентните соеви на 
микроорганизми во болнички услови.  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Дефиниција и класификација на контаминацијата на работната 

средина со мултирезистентни микроорганизми во работна 
средина,  

 Епидемиологија на појавата и ширењето на 
мултирезистентните микроорганизми во работната средина кај 
нас и во светот,  

 Контаминирање на работната средина со мултирезистентни 
микроорганизми - ризик за пациентите и за вработените, 

 Заштита на вработените од МРСА, Clostridium difficile, 
мултиресистна ТБЦ и други антибиотик резистентни инфекции, 
вклучувајќи заштита од пандемиски грип, , лични заштитни 
сретства, 

 Хиерархија на превентивните мерки и воспоставување на 
стандарди за контрола на инфекцијата во болнички услови, 

1. Законски, 
2. Административни, 
3. Инжинерски, 
4. Медицински, 
5. Лични заштитни сретства. 

 Методи за дезинфекција на површините и биоаеросолна 
деконтаминација, 

 Транспорт на пациенти, 
 Протикол за известување за појава и ширење на 

мултирезистентни микроорганизми во работна средина.      
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  Практична настава: 
 Обука за подготвеност за справување со ИХИ, 
 Практична примена и евалуација на мерките за контрола на 

ИХИ. 
 

Индивидуална работа:  дискусии, евалуација на научни трудови, 
семинари 
 

Организација 
 Теоретска настава:  10 часа (1 кредит) 
 Практична настава: 10 часа (0,5 кредити) 
 Индивидуална работа:    1,5 кредит 

 
Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
со коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Бодување на активности на студентот: 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава* 7.5 12.5 
Практична настава** 10 20 
Пракса *** 2.5 7.5 
Континуиранa проверкa 25 35 
Практичен испит 15 25 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата. 
Оценување на успехот: описно (положил/не положил) 
 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

1. Стикова Е. Здравствена екологија, високошколски учебник. 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2006. 

2. Стикова Е. Ризик и анализа на ризик. ЈЗУ Републички завод за 
здравствена заштита, Скопје, 2008. 

3. Стикова Е. Медицина на труд – високошколски ичебник (во фаза 
на рецензија). 

4. Cummings C, Stikova E, editors. Strengthening national Public Health 
Preparedness and Response to Chemical, Biological and 
Radiological Threats. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington, 
DC: IOS Press; 2007. (in English) 

5. Stikova E, Lazarevski P, Gligorov I. Global Public Health Threats and 
Disaster Manegement. In: Donev D, Pavlekovic G, Zaletel Kragelj L, 
editors. Health Promotion and Diseases Prevention. Lage: Hans 
Jacobs Publishing Company; 2007. p.746-772. (in English) 

6. Rossodovita A, Stikova E, Cummings C. Fundamntals of 
Preparedness against Chemical Threats – Introdction. In: Cummings 
CE, Stikova E, editors. Strengthening national Public Health 
Preparedness and Response to Chemical, Biological and 
Radiological Threats. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington, 
DC: IOS Press; 2007. p. 91-101. 

Место на 
одржување на 
наставата 

ЈЗУ Институт за јавно здравје, Ул. 50 Дивизија бр. 6, 1000 Скопје 
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Предмет Медицинска подршка при катастрофи (Disaster Medicine) 
Студиска 
програма Докторски студии од областа на медицинските науки 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови  
Изведува Катедра за медицина на трудот 
Одговорен 
наставник Проф. д-р  Елисавета Стикова 

Адреса: 
Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, II 
Македонска бригада 43, 1000Скопје  Тел. +389 2 2621 428; 
e-mail: occhemed@on.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, медицински науки, изборен 
предмет, медицинска подршка, катастрофи, disaster medicine  

Учебни цели 

По завршувањето на овој курс, студентите треба да имаат знаење за 
следните аспекти на медицинскиот одговор при катастрофите:  

 Дефиниција и класификација на катастрофите (природни и 
последица на човековата активност) 

 Епидемиологија на катастрофите 
 Дефиниција на катастрофа и медицина на катастрофите 
 Терминологија во медицината на катастрофите – медицинска 

дисциплина која обезбедува мултидисциплинирен здравствен 
одговор при големи настани кои го загрозуваат здравјето на 
заедницата, основни функции на заедницата 

 Концептуален модел на медицината на катастрофите – хазард, 
вулнерабилност, оштетување, 

 Класификација на катастрофите, 
 Предвидување на настанот и причина за појава на 

катастрофата, 
 Проценка на потребите, 
 Превенција – развој на планови за редуцирање на хазардите и 

намалување на вулнерабилноста   
 Подготовеност за одговор на природни катастрофи, 

индистриски акциденти и тероризам (планирање на ресурсите), 
 Одговор: 

o Специфичен алгоритам на инцидентот/катастрофата 
o Командување и контрола, 
o Безбедност, 
o Комуникации, 
o Тријажа, 
o Третман, 
o Транспорт, 

 Опоравување/рехабилитација 
 Проверка на ефикасноста на преземените мерки за време на 

катастрофата. 
 
По завршувањето на курсот, студентите треба да имаат вештини за да 
можат да: 

 Извршат евелуација на здравствениот ризик при катастрофите, 
 Да учествуваат во подготовката за одговор при катастрофи 

(природни катастрофи, индустриски инцидент, тероризам), 
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 Да учествуваат во тимот кој обезбедува медицинска подршка на 
тимот на местото на катастрофата, 

 Да организираат и да водат дебрифинг сесии, 
 Да обезбедува активности за управување со катастрофата за 

медицинскиот персонал, 
 Да можат да извршат проценка на влијанието на кататсрофите 

врз здравјето, животната и работната средина и економијата, 
 Да учествива во истражувањата за медицинските аспекти на 

катастрофите. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Модул бр. 1. Вовед во медицинскиот одговор при катастрофи 
(Disaster Medicine), 
Модул бр. 2. Истражување за медицинскиот одговор при 

катастрофите и активности на тимот за медицинска 
подршка при катастрофи  

Модул бр. 3. Управување со катастрофите 
Модул бр. 4. Специфично управување со здравствениот сектор при 
катастрофи 
Модул бр. 5. Јавно-здравствена подготвеност за одговор на закани 

предизвикани од биолошки, хемиски и радиолошки 
агенси, критична  инфраструктура, клучни сегменти на 
заедницата, 

Модул бр. 6. Ментално здравје при катастрофи и масовни жртви, 
Модул бр. 7. Одговор на катастрофите, 
Модул.бр. 8. Комплексни хуманитарни кризи,  
Модул бр. 9. Легални, етички и морални аспекти при катастрофите.  
Практична настава: 

 Обука на тимот за медицинска подршка при катастрофа, 
 Обука за користење на методологија за предвидување на 

појавата на катастрофа, 
 Обука за користење на методологија за проценка на јавно-

здравствената подготвеност 
 Обука за користење на методологија за проценка на местото на 

катастрофата – METHANE методологија, 
 Основи на тријажата. 

Индивидуална работа:  дискусии, евалуација на научни трудови, 
семинари 

Организација 
 Теоретска настава:  30 часа (1 кредит) 
 Практична настава: 30 часа (2 кредити) 
 Индивидуална работа:    6 кредити 

 
Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
со коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Бодување на активности на студентот: 

Вид на активност Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава* 7.5 12.5 
Практична настава** 10 20 
Пракса *** 2.5 7.5 
Континуирани проверки - 2 25 35 
Практичен испит 15 25 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата. 
Оценување на успехот: описно (положил/не положил) 
 
Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 1. Стикова Е. Здравствена екологија, високошколски учебник. 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2006. 
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2. Стикова Е. Ризик и анализа на ризик. ЈЗУ Републички завод за 
здравствена заштита, Скопје, 2008. 

3. Стикова Е. Медицина на труд – високошколски ичебник (во фаза 
на рецензија). 

4. Cummings C, Stikova E, editors. Strengthening national Public Health 
Preparedness and Response to Chemical, Biological and 
Radiological Threats. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington, 
DC: IOS Press; 2007. (in English) 

5. Stikova E, Lazarevski P, Gligorov I. Global Public Health Threats and 
Disaster Manegement. In: Donev D, Pavlekovic G, Zaletel Kragelj L, 
editors. Health Promotion and Diseases Prevention. Lage: Hans 
Jacobs Publishing Company; 2007. p.746-772. (in English) 

6. Rossodovita A, Stikova E, Cummings C. Fundamntals of 
Preparedness against Chemical Threats – Introdction. In: Cummings 
CE, Stikova E, editors. Strengthening national Public Health 
Preparedness and Response to Chemical, Biological and 
Radiological Threats. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington, 
DC: IOS Press; 2007. p. 91-101. 

Место на 
одржување на 
наставата 

ЈЗУ Институт за јавно здравје, Ул. 50 Дивизија бр. 6, 1000 Скопје 
 

 
 
Предмет 

ЕКОНОМИKA ВО ЗДРАВСТВОТО  И 
ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА 9 кредити 

Изведува 
Медициски факултет – Скопје 
Катедра за Социјална медицина 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Теоретска настава: Проф. д-р Тозија Фимка 

Автор  на програмата  
Одговорен наставник: 
Проф. д-р Тозија Фимка (Раководител на Катедра за социјална 
медицина) 

Адреса за 
комуникација  

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Тел: 02/ 3125 044 / 110 
Факс: 02/ 3223354 
E-mail: ftozija@mt.net.mk 

Клучни зборови 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина 
економика во здравството, финансирање на здравствена заштита, 
економски евалуации, трошоци, бенефити, реформи, здравствена 
политика 

Учебни цели 

По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи 
знаењето од областа на економика во здравството, реформи во 
финансирање на здравствената заштита, здравствена политика и би 
требало да биде способен да: 
Да го објасни сеопфатниот пристап на евалуацијата на здравјето на 
населението; 
Примени економски анализи за алтернативните методи за 
обезбедување и финансирање здравствени услуги; 
Да примени економски евалуации за одредување приоритети во 
здравството и креирање здравствена политика 
Да врши анализа на политиките – политичко мапирање и развива 
стратегии 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит 
Практична настава - 30 часа - 2 кредити 
Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка содржина  

Теми: 
1. Основни принципи на економика во здравството 
2. Потреба за здравствени услуги – одредени 

видови потреби за здравствени услуги 
(нормативни, почуствувани, компаративни и 
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изразени) 
3. Мерење на здравствената состојба - индекси на 

здравствената состојба, нивно конструирање, метод на 
еквиваленција,  (морталитет/морбидитет што може да се 
избегнат) 

4. Побарувачка за здравје 
5. Побарувачка на здравствени услуги - Опис на класичниот 

економски модел на побарувачка применет на одлуките за 
купување (nabavka) или за користење на здравствениte 
услуги. 

6. Побарувачка за здравствено осигурување 
7. Планирањето наспроти слободниот пазар - за и против 

alociraweto на ресурсите во здравството преку слободниот 
пазар наспроти преку планиран систем; поттик (stimulacija) и 
дестимулација, со посебен акцент на врската меѓу 
агенцијата и надворешните efekti; ефектот на понудата, 
продуктивноста, ефикасноста, efektivnosta, потребата, 
побарувачката и isкористеnosta на здравствените услуги. 

8. Економски евалуации: Cost-effectiveness analysis (Анализа на 
рентабилноста), Cost-utility analysis (Aнализа на 
искористеноста) и cost-benefit analysis (Aнализа на тrошоците 
во однос на finansiskite придобивки)  

9. Alokacija на ресурсите poмеѓу регионите - различни 
методи на распределба на буџетите на здравствените 
региони, вклучувајќи kapiatacija, po den,  цена на 
услугата, по потреба 

10. Алтернативни методи на финансирање и органиzacija на 
здравствената za{tita 

11. Методи на плаќање во здравството, вклучувајќи го 
надоместот за лекарите и за болниците 

12. Користење на економски податоци за: планирање во 
здравството, буџетирањето, епидемиолошките цели и за 
контрола на квалитетот. 

13. Евалуација на перформансите на здравствени систем: 
финансирање, плаќање, организација, легислатива, 
однесување 

14. Здравствена политика, евалуација и одредување 
приоритети, контрола на трошоците.. 

15. Политичка анализа, analiza na silite - политичко мапирање и 
стратегија за здравствена политика 

16. Етика и здравствена политика 
17. Организација, лидерство и водење промена кон резултати 
18. Promocija i komunikacii 
 

Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна 
работа, прикажување на филмови од областа 
Практична настава: семинари, вежби со калкулации и анализа на 
податоци, демонстрација, компјутерска симулација,  
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации, консултации по сементи од интерест, есеи, семинарска 
работа 

Специфични 
препораки за 
наставата  

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности со коишто освојува бодови како дел од завршното 
оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и 
презентација на проект во јавен семинар. 

1. Следењето на наставата е задолжително 
2. Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

207 

 
Вид на активнсот 

Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит- писмен 
дел 

24 40 

ВКУПНО 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна - писмено 
по пат на тест и сумарна:  семинарски труд, проект и завршен испит 
Завршен испит: писмен, а студенот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 
Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

Литература: 
 

1. Tulchinsky TH, Varavikova EA. The New Public Health: An Introduction 
for the 21st Century. San Diego: Academic Press, 2001, chapter 11 

2. Feldstein JP. Health Care Economics. New York, 1993 
3. Kindig AD. Purchasing Population Health. Paying for results. The 

University of Michigan Press, 2000 
4. Roberts М, Hsiao W, Berman P, Reich M. Getting Health Reform Right. 

A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford University Press, 
2009http://ukcatalogue.oup.com/product/9780195371505.do 

5. Pencheon D., Guest C., Melzer D., Gray Muir JA. Oxford Handbook of 
Public Health Practice..Oxford University Press, 2002  

6. Sachs DJ. Macroeconomics and health: Investing in health for economic 
development. WHO, 2001 

 
Referenci 
 

1. World Development Report 1993: World Development Report 1993: 
Investing in Health. New York: Oxford University Press for the World 
Bank, 1993. 

2. Centers for Disease Control. A framework for assessing the 
effectiveness of disease and injury prevention. Morbidity and Mortality 
Weekly Report. 1992;41:RR-3:1-12. 

3. Bjegovic. V., Donev D. Health systems and their evidence based 
development. A handbook for teachers, researchers and health 
professionals. Stability Pact for South Eastern Europe. Belgrade, 2004  

4. Georgieva L., Burazeri G. Health Determinants in the scope of New 
Public Health. A handbook for teachers, researchers and health 
professionals. Stability Pact for South Eastern Europe. Sofia, 2005  

5. Haroutune K., Sam Shapiro A. Epidemiology and Health Services. 
Oxford University Press, 1998 

  
Дополнителна литература ќе биде објавена во тек на наставата. 
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Предмет 
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПОВРЕДИ И 
НАСИЛСТВО: ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА НА 
БЕЗБЕДНОСТ 

9 кредити 

Изведува 
Медициски факултет – Скопје 
Катедра за Социјална медицина 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Теоретска настава: Проф. д-р Тозија Фимка 

Автор  на 
програмата  

Одговорен наставник: 
Проф. д-р Тозија Фимка (Раководител на Катедра за социјална 
медицина) 

Адреса за 
комуникација  

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Тел: 02/ 3125 044 / 110 
Факс: 02/ 3223354 
E-mail: ftozija@mt.net.mk 

Клучни 
зборови 

Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина 
Повреди, насилство, контрола, превенција, промоција, безбедност, 
истражување 

Учебни цели 

По завршувањето на овој курс студентот ќе го продлабочи знаењето за 
повредите како јавно здравствен проблем и ќе може подобро да:: 
1. примени основни принципи за превенција на повредите 
2. ги оцени предностите и слабостите на расположивите податоци за 
повредите и да придонесе за дизајнирање ефективен систем за следење 
повреди  
3. врши етиолошко истражување на повредите особено на социо-
економските и родовите разлики 
4. придонесе за развој на интервенции за промоција на безбедност 
особено за превенција на насилство и сообраќаен трауматизам  
5. евалуира интервентни програми 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит 
Практична настава - 30 часа - 2 кредити 
Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка 
содржина  

Теми: 
1. Вовед во причинин за повредите, превенција на повреди и промоција 

на безбедност-дефиниции и концепти во анализата на ризици, 
историски преглед, принципи на превенција и системи за 
класификација на повреди 

2. Основни принципи за истражување на превенција на повреди и 
промоција на безбедност 

3. Повредите како јавно здравствен проблем - детерминанти на 
регионалните разлики во оптовареноста со повреди 

4. Оптовареност со повреди - како да се дефинира и  измери 
оптовареноста со повреди 

5. Оптовареност со не-намерни повреди: историски и меѓународно 
6. Оптовареност со повреди поврзани со насилство: историјат и на 

меѓународно ниво 
7. Следење повреди—дефиниции, методи на собирање податоци и 

анализа на податоците, класификација на повреди, различни видови 
регистри за повреди, и инструменти на истражување 

8. Следење и бодирање на повредите 
9. Методи за евалуција на интервенции за контрола и превенција на 

повреди и промоција на безбедност. Креирање политика базирана на 
проценка на оптовареност со повреди 

10. Стратегии интервенции за безбедност -  креирање политика на 
локално, секторско и крос-секторско ниво - избор на дизајн, анализа на 
таргет групи 

11. Сообраќајни повреди - дефиниции, големина на проблемот, 
детерминанти 

12. Стратегии за контрола и превенција на повреди од пад, изгореници, 
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труење и повреди од `ивотни 
13. Стратегии за контрола и превенција на насилство: родово насилство, 

насислтво од интимен партнер, насилство врз дете, насилство кај 
млади, насилство врз стари 

14. Превенција на повреди и промоција на безбедност 
15. Истражување на евалуација - пристапи, модели, дизајн и методи за 

евалуација на промоција на безбедност 
16. Евалуација  на интервенциите за безебдност - тешкотии и можни 

решенија 
17. Методи за економска евалуација во промоцијата на безбедност - 

теории и концепти, вежби за калкулација базирани на case studies од 
Safe Community program  

18. Нееднаквост и повреди - етиолошко истражување на повредите 
фокусирано на социо-економските и родови разлики - анализа на 
трудови 

19. Етички прашања поврзани со повредите: следење, истражување, 
достапност на услуги и пошироки социјални етички импликации 

20. Принципи на истражување во превенцијата на повреди и промоцијата 
на безбедност аплицирани во областа на сообраќајните несреши  

21. Принципи на истражување во превенцијата на повреди и промоцијата 
на безбедност аплицирани во областа на насилството 

22. Легислатива и регулатива која ја управува безбедноста општо и во 
здравствениот сектор 

23. WHO Safe Community network, Светски ден на здравјето 2004 - 
безбедност во сообраќајот и  “Визија Нула” 

24. Континуитет на заштита: пре-хоспитална, служби за итна медицинкска 
помош и ургентна медицина, долгорочна заштита на повредениот 
пациент 

25. Стратегии за контрола и превенција на повреди, онеспособеност и 
рехабилитација 

26. Интернет ресурси за повреди: Улогата на светски веб страници во 
облста на превцнија, контрола и промоција на безбедност 

 

Методи на 
учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
прикажување на филмови од областа 
Практична настава: семинари, вежби со калкулации и анализа на 
податоци, демонстрација, компјутерска симулација,  
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации, консултации по сементи од интерест, есеи, семинарска 
работа 

Специфични 
препораки за 
наставата  

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности со 
коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и презентација на 
проект во јавен семинар. 

1. Следењето на наставата е задолжително 
2. Самостојно изготвување на семинарски теми нивно прзентирање и 

дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активнсот 

Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит- писмен 
дел 

24 40 

ВКУПНО 60 100 
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Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна - писмено по пат 
на тест и сумарна:  семинарски труд, проект и завршен испит 
Завршен испит: писмен, а студенот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити пропишан 
од предметната програма 

Учебни 
помагала 

Литература 
 
1. Laflamme L, Svanstrom L., Schelp L. Safety promotion research – A 

Public Health Approach to Accident and Injury Prevention. Karolinska 
Institutet, 2000 

2. Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, Mather 
C. World Report on road traffic injury prevention.WHO, Geneva, 2004 

3. Racioppi F, Erikson L, Tingvall C, Villaveces A. Preventing Road Traffic 
Injury a Public health Perspective for Europe. WHO, Geneva, 2004 

4. Krug EG, Daniberg LI, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. World Report on 
Violence and health. WHO, Geneva, 2002 

5. WHO: TEACH VIP. WHO, Geneva, 2007 
 
Референци:  
 
 

1. Tozija F., Gjorgjev D, Cichevalieva S. Report Violence and health in 
Macedonia and guide for prevention. Ministry of Health. Skopje, 2006  

2. Tozija F., Butchart A. Interpersonal Violence and Public Health. In: 
Georgieva L, Burazeri G. Eds. Health Determinants in the Scope of 
New Public Health. PH-SEE, Sofia 2005: 201-19 

3. Tozija F., Nikovska’Gudeva D., GjorgjevD. Community Injury Survey. 
Republic Institute for Health Protection. Skopje, 2008 

4. Holder Y, Peden M, Krug E, Lund J, Gururaj G, Kobusingye O. Injury 
Surveillance Guidelines. WHO/CDC, Geneva, 2001 

5. Krug, E.E., Injury: a leading cause of the global burden of disease. 
1999, World Health Organization: Geneva. 

6. Schelp L. Community Intervention and Accidents- Epidemiology as a 
basis for evaluation of a community intervention program on accidents. 
Karolinska Insitutet, Sundbyberg, 1987 

7. WHO, Global burden of disease attributable to injuries, 2000 estimates, 
in World Health Report. 2001, World Health Organization: Geneva. 

 
Дополнителна литература ќе биде објавена во тек на наставата 
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: ДОКТОРСКИ СТУДИИ КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА  

Предмет Економика во здравството и финансирање на 
здравствените системи  9 Кредити 

Изведува 

Медициски факултет – Скопје 

Катедра за Социјална медицина 

50 Дивизија 6, 1000 Скопје,  

 

Автор на 
програмата 

Одговорен наставник: 

Проф. д-р Дончо Донев 

Адреса за 
комуникација  

 Институт за социјална медицина при Медицинскиот факултет –Скопје  

50 Дивизија 6, 1000 Скопје,  

Клучни зборови Медицински факултет – Докторски студии – насока медицина  

Учебни цели 

По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи 
знаењето од областа на економиката во здравството и 
финансирањето на здравствените системи, со посебен акцент на:  

- Базични концепти во здравствената економика и методи за 
економска евалуација на здравствени програми; 

- Мерење на товарот на болестите (DALY методологија); 

- Изворите за финансирање на здр. заштита  

- Методите на плаќање на провајдерите; 

- Системот на здравственото осигурување во Р.Македонија; 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа -1 кредит  

Практична настава - 30 часа - 2 кредити 

Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка содржина  

1. Базични концепти во здравствената економика и методи за 
економска евалуација на здравствените програми (Cost benefit 
analysis, Cost-effectiveness analysis, Cost-utility analysis, Cost-
minimisation analysis);  

2. Мерење на товарот на болестите (DALY методологија); 

3. Извори на финансирање на здр.заштита (Beverix модле, Бизмарк 
модел, Модел на приватно финансирање на здр.заштита, 
надворешни извори на финансирање на здр. заштита,  

4. Методите на плаќање на провајдерите на ниво на ПЗЗ и болничка 
заштита,  

5. Системот на здравственото осигурување и тековни реформи на 
здравствената заштита во Р.Македонија; 

Методи на учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
прикажување на филмови од областа  
Практична настава: семинари, вежби со калкулации и анализа на 
податоци, демонстрација, компјутерска симулација,  
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации по сегменти од интерес, есеи, семинарска работа   
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Спедифични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен да ги следи сите предвидени активности со кои 
освојува бодови како дел од завршното оценување  

Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и 
презентација на проект во јавен семинар.  

Следењето на наставата е задолжително  

Самостојно изготвување на семинарски теми и нивно 
презентирање и дебатирање е задолжително  

Бодување на активности на студентот:  

 

Вид на активност 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 

Семинари 3 5 

Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит-писмен 
дел 

24 40 

вкупно 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна – писмено по 
пат на тест и сумарна:семинарски труд, проект и завршен испит  

Завршен испит: писмен, а студентот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување  

Критериуми за формирање на завршна оценка:  

Бодови Оценка 

До 59 5  (F) 

60-68 6  (E) 

69-76 7  (D) 

77-84 8  (C) 

85-92 9  (B) 

93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма  

Учебни помагала 

Литература: 
1. Donev D, Bozikov J. Financing of Health Care. In: Bjegovic V, Donev D, 
editors. Health Systems and their Evidence Based Development. Stability 
Pact for South Eastern Europe Public Health Cooperation. Lage: Hans 
Jacobs Publishing Company, 2004:302-23 Available from: www.snz.hr/ph-
see 
2. Donev D, Kovacic L. Payment Methods and Regulation of Providers. In: 
Bjegovic V, Donev D, editors. Health Systems and their Evidence Based 
Development. Stability Pact for South Eastern Europe Public Health 
Cooperation. Lage: Hans Jacobs Publishing Company, 2004:324-341 
Available from: www.snz.hr/ph-see 
3. Donev D. Health Insurance System and Financing of Health Care in the 
Republic of Macedonia. In: Laaser, Ulrich; Radermacher, Ralf (Eds.): 
Financing Health Care – A Dialogue between South Eastern Europe and 
Germany. Series International Public Health, Vol. 18, Jacobs-Verlag Lage, 
2005:133-54 Available from:  
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www.snz.hr/ph-see  
http://www.verlag-hans-
jacobs.de/programm/000000964c107280b/000000985a09d4102/index.htm
l 
4. Donev D. Health insurance system and provider payment reform in the 
Republic of Macedonia. Italian Journal of Public Health 2009;6(1):30-9. 
Available at: http://www.ijph.it/pdf/19/30.pdf  
 
 
Dopolnitelna literatura }e bide objavena во тек на nastavaта. 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: ДОКТОРСКИ СТУДИИ КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 

Изборен 
предмет 

Здравјето, здравствените потреби и здравствената 
заштита на старите лица  9 кредити 

Изведува 

Медициски факултет – Скопје 

Катедра за Социјална медицина 

50 Дивизија 6, 1000 Скопје,  

 

Автор на 
програмата 

Одговорен наставник: 

Проф. д-р Дончо Донев 

Адреса за 
комуникација  

 Институт за социјална медицина при Медицинскиот факултет –Скопје  

50 Дивизија 6, 1000 Скопје,  

Клучни 
зборови 

Медицински факултет – Докторски студии – насока медицина  

 

Учебни цели 

По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи 
знаењето од областа на геронтологијата и геријатријата со посебен 
акцент на:  

1. Запознавање со демографските и психолошки аспекти на 
стареењето, физиологијата и патологијата на стареењето и староста,  

2. Специфичности на здравствената состојба и најважни групи 
проблеми поврзани со староста и стареењето: медицински, социјални, 
правни, морални иекономски  

3. Организација на здравствената заштита на старите лица 
(превенција, скрининг, лекување и третман на болестите во староста), 
институционална и вонинституционална заштита, патронажа, домашно 
лекување и нега.. 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа -1 кредит  

Практична настава - 30 часа - 2 кредити 

Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка 
содржина  

Физиологија и патофизиологија на стареењето  
Теории на стареењето  
Стареење на популацијата и демографски аспекти на стареењето  
Фактори кои дејствуваат на стареењето  
Специфичности на здравствената состојба на старите лица 
Методи за оценување на функционалните способности кај старите 

лица   
Психосоцијални ризици во староста  
Нивоа на здравствена заштита на старите лица  
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Самопомош и самозаштита на старите лица  
Ментално здравје, интелектуални способности и активност на 

старите лица  
Ризични фактори поврзани со стилот на живеење на старите лица  
Скрининг во предгеријатријата и геријатријата  
Стареење, умирање и смрт  
Хроничните болести и здравствените потреби на старите лица  
Вонболничка здравствена заштита на старите лица  
Домашно лекување, нега и помош на старите лица  
Болничко лекување и рехабилитација на старите лица  
Ставови на Заедницата кон стареењето и староста  
Здравствена и социјална заштита на старите лица во општината   
Клубови на старите лица и домови за сместување на старите лица  
Стареењето во меѓународните документи  

Методи на 
учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
прикажување на филмови од областа  
Практична настава: семинари, вежби со калкулации и анализа на 
податоци, демонстрација, компјутерска симулација,  
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации по сегменти од интерес, есеи, семинарска работа   

Спедифични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен да ги следи сите предвидени активности со кои 
освојува бодови како дел од завршното оценување  

Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и презентација 
на проект во јавен семинар.  

Следењето на наставата е задолжително  

Самостојно изготвување на семинарски теми и нивно 
презентирање и дебатирање е задолжително  

Бодување на активности на студентот:  

 
Вид на активност 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 24 40 

Завршен испит-писмен дел 24 40 
вкупно 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна – писмено по 
пат на тест и сумарна:семинарски труд, проект и завршен испит  

Завршен испит: писмен, а студентот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување  

Критериуми за формирање на завршна оценка:  

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма  
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Учебни 
помагала 

Literatura: 
. Pan American Health Organization. Health of the Elderly: A Concern for 
All. PAHO Communicating for Health  
    Series No. 3 , 1992 
2. WHO. Active Ageing - A Policy Framework. Second UN World Assembly 
on Ageing, Madrid, Spain, April 2002 
3. WHO. Community Home-Based Care: Family Caregiving. WHO 2000 
4. WHO. Home-Based and Long-Term Care: Home Care Issues and 
Evidence. WHO 1999 
5. WHO. Ageing - Exploding the Myths. WHO Ageing and Health 
Programme 1999 
6. WHO. Home Care Issues at the Approach of the 21st Century - A 
Literature Review. WHO 1999 
7. Habiba Salikovic. Starenje - Problemi u Starosti i Njihova Prevencija. 
Avicena, d.o.o., Sarajevo 2001 
8. Nikola Milosavljevic. Gerontologija - Starenje i Starost. Novi Sad - Old 
Comerce, 1999 
9. OON - UNPREDEP. Да додадеме живост на годините дадени за 
живот. Gorewski tisk Kraw, 1998 
10. Дарковски Д, Донев Д, Карталов Х: Ситуацијата на старите 
лица во Р.Македонија. Републички завод за унапредување на 
социјалните дејности – Скопје, јануари 1998  
11. Медицински факултет – Скопје и Македонски лекарско 
друштво. Едукативен симпозиум за геријатрија, Скопје, 14-
15.12.2000, Зборник на трудови "Геријатрија-Одбрани поглавја" 
2001 
12. Донев Д. Здраавствената состојба, здравствените потреби, 
организацијата и давањето на здравствена заштита на старите 
лица. Симпозиум на тема "Староста и стареењето во 
Р.Македонија, Завод за социјални дејности-Скопје, декември 
1999, Скопје, Зборник на трудови 2001:190-212 
 
 
Дополнителна литература ќе биде објавена во тек на наставата  

 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: ДОКТОРСКИ СТУДИИ КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 

Изборен 
предмет 

ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈА НА 
БОЛЕСТИ 9 кредити 

Изведува 

Медициски факултет – Скопје 

Катедра за Социјална медицина 

50 Дивизија 6, 1000 Скопје,  

 

Автор на 
програмата 

Одговорен наставник: 

Доц. д-р Елена Ќосевска 

Адреса за 
комуникација  

 Институт за социјална медицина при Медицинскиот факултет –
Скопје  

50 Дивизија 6, 1000 Скопје,  

Клучни 
зборови 

Медицински факултет – Докторски студии – насока медицина  

 

Учебни цели 

По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи 
знаењето од областа на промоцијата на здравје и превенција на 
болести и ќе биде способен, врз основа на проценка на 
здравствената состојба на населението,  да ги дефинира 
здравствените приоритети за унапредување на здравјето и 
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превенцијата на болести, како основни елементи за подготовка на 
законската регулатива во здравствениот сектор, да ги применува 
современите едукативни методи и средства, да изготвува 
превентивни програми за промоција на здравје на национално, 
регионално и локално ниво, применувајќи ги основните концепти, 
принципи и стратегии.  

 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа -1 кредит  

Практична настава - 30 часа - 2 кредити 

Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка 
содржина  

1. Дефинирање на значењето на поимите за: здравствена 
промоција, здравствена едукација, превенција на болести – 
концепти, стратегии 

2. Одредување на здравствени приоритети:промоција на 
социјалната одговорност за здравје, консолидација на 
партнерството и соработката за здравје, обезбедување на 
инфраструктура за здравствена промоција,  

3. Спроведување на принципите за здравствена промоција – 
научност, активност, мултидисциплинарност, континуираност и др. 

4. Научно-истражувачката работа во функција на проценка на 
состојби и одредување на ризик  

5. Подрачја и содржини на промотивни и превентивни активности –
здрави градови, здрави училишта, здрава работна средина и др. 

6. Изработка на здравствени индикатори за мерење на квалитет на 
услуги од област на промоција на здравје и превенција на болести  

7. Методи и средства за здравствена едукација 

8.  Изработка на национални стратешко-развојни документи – 
здравствено промотивни програми на  национално, регионално и 
локално ниво 

9. Евалуација на социо-економските нееднаквости и 
вулнерабилност на ризични групи  

10. Застапување и ефективни комуникациски вештини во функција 
на здравствениот  и социјален маркетинг   

Методи на 
учење 

Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна 
работа, прикажување на филмови од областа  
Практична настава: семинари, вежби со калкулации и анализа на 
податоци, демонстрација, компјутерска симулација,  
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации по сегменти од интерес, есеи, семинарска работа   



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

217 

Спедифични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен да ги следи сите предвидени активности со 
кои освојува бодови како дел од завршното оценување  

Секој студент ќе учествува и придонесе во планирањето, план на 
истражување, анализа на податоци, пишување извештај и 
презентација на проект во јавен семинар.  

Следењето на наставата е задолжително  

Самостојно изготвување на семинарски теми и нивно 
презентирање и дебатирање е задолжително  

Бодување на активности на студентот:  

 
Вид на активност 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 24 40 

Завршен испит-писмен дел 24 40 
вкупно 60 100 

 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една формативна – писмено 
по пат на тест и сумарна:семинарски труд, проект и завршен испит  

Завршен испит: писмен, а студентот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување  

Критериуми за формирање на завршна оценка:  

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма  

Учебни 
помагала 

Литература 
Donev D., Pavlekovic G., Kragelj Zaletel Lj.: HEALTH PROMOTION 
AND DISEASE PREVENTION. A Handbook for Teachers, 
Researchers,Health professionals and Decision Makers.FPH-SEE, 
Programmes for training and Research in Public Health, Skopje, 
2007 
Referenci 

Saan H. Ottawa 1988 revised.Promotion&Education 
2007:supplement2:11 

Ziglio E., Hagard S., Griffits J.Health promotion development in 
Europe:achievements and challenges.Health Promotion 
International2000;15(2):143-153 

 
Дополнителна литература ќе биде објавена во тек на наставата 
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Предмет Исхрана и глобално здравје 9 кредити 

Изведува 

Медициски факултет – Скопје 
Катедра за Хигиена 
ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Тероетска настава: Проф. Д-р Драган Ѓорѓев; Науч. сор. Д-р Владимир 
Кендровски 

Автор  на 
програмата  Проф. Д-р Драган Ѓорѓев (Шеф на катедра) 

Адреса за 
комуникација  

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Тел: 02/ 3147 053 
Факс: 02/ 3223354 
E-mail: dgorgjev@mt.net.mk 

Клучни зборови 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина, исхрана, 
незаразни хронични заболувања, здравје, оптовареност со 
заболувањата, животни стилови, хигиена, промоција, превенција и 
здравствени политики,  

Учебни цели 
Јавно здравствено значење на здравствените ризици од 
небалансираната, преобилната и инсуфициентната исхрана: 
идентификација на проблемот, проценка, дефинирање на 
приоритетните проблеми, акции за решенија на проблемите 

Организација Теоретска настава: 6 часа /неделно (90 часа-3 кредити)  
Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка содржина  

Теоретска настава: Вовед, Дефиниција:нутриција-здравје-болест; 
DPSEEA методологија за дефинирање на акции-насоки во 21 Век: 
релација со здравјето и транзицијата на исхраната; движечки сили во 
контекст на зголемување на популацијата и потрошувачката; 
Оптовареност со ризиците поврзани со исхраната изразени со 
DALY,YLL. Нутритивна епидемиологија. Безбедност на храна и болести 
во врска со небезбедна храна. Незаразни заболувања и исхрана: јачина 
на докази за поврзаност кај кардиоваскуларните заболувања, 
малигните заболувања, дијабет тип 2, обезитас, остеопороза и др. 
Студии на случаеви на исхрана и јавно здравје; Пореметување во 
исхраната, недостаток на макро и микро нутриенси, малнутриција, 
гојазноста како јавно здравствена епидемија, мониторинг и евалуација 
на популацијата и посебните ранливи групи; испитување на 
потрошувачката и физиолошки норми за исхрана на населението со 
препорачан дневен внес; дизајнирање на нутритивни студии- 
карактеристики и примери; промовирање на здрави животни стилови и 
пирамидата на исхрана; Меѓународни стратегии и акциони планови за 
заштита на здравјето во контекст на исхраната; Политики за 
балансирана и адекватна исхрана на глобално и национално ниво  
Индивидуална работа: Дискусии, евалуација на научна литература, 
семинари, консултации по сегменти од интерест 

Методи на учење Предавања, интерактивна настава, демонстрација, компјутрерска 
симулација, прикажување на филмови од областа,  семинарска работа 
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Специфични 
препораки за 
наставата  

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности 
со коишто освојува бодови како дел од завршното оценување. 
 

1. Следењето на наставата е задолжително 
2. Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активнсот 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит- писмен 
дел 

24 40 

ВКУПНО 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една, писмено по пат на тест 
Проверка (тест): Област-наука за нутриција и пореметувања во 
исхраната 
Завршен испит: писмен, а студенот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

Ѓорѓев Д, Кендровски В, Ристовска Г. и сор. Хигиена на храна и исхрана. 
Медицински факултет, Скопје, 2008 
Тулчински Т., Новото јавно здравство, НИП Студентски збор, 2003 
www.euro.who.int  
http://ec.europa.eu/ 
www.unicef.org  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/ 
Дополнителна литература ќе биде објавена на првиот час  од 
теоретската настава односно, заедно со основата ќе биде објавена на 
огласна табла и/или Интернет - страницата на факултетот 
(www.medf.ukim.edu/mk) 

 
Предмет Животна средина и глобално здравје 9 кредити 

Изведува 

Медициски факултет – Скопје 
Катедра за Хигиена 
ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Тероетска настава: Проф. Д-р Драган Ѓорѓев; Доц. Д-р Михаил 
Кочубовски; Науч. сор. Д-р Владимир Кендровски 

Автор  на 
програмата  Проф. Д-р Драган Ѓорѓев (Шеф на катедра) 

Адреса за 
комуникација  

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија 
50 Дивизија 6, 1000 Скопје 
Тел: 02/ 3147 053 
Факс: 02/ 3223354 
E-mail: dgorgjev@mt.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина, животна 
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средина, здравје, здравствена екологија, хигиена, екотоксикологија,  
проценка на здравствен ризик 

Учебни цели 
Јавно здравствено значење на здравствените ризици од медиумите 
на животна средина: идентификација, проценка, квантификација на 
ризиците и мерки на акција 

Организација Теоретска настава: 6 часа /неделно (90 часа-3 кредити)  
Индивидуална работа: 6 кредити 

Кратка содржина  

Теоретска настава: Вовед, Дефиниција:здравствена екологија-
здравје-болест-околина, промени во животната средина-релација со 
здравјето на човекот; DPSEEA методологија во процена на 
здравствено еколошките ризици Глобални еколошки движења и 
притисоци и здравстевно еколошки предизвици. Меѓународни 
конвенциии и протоколи во функција на глобалната заштита на 
животната средиуна и здравјето  Некои аспекти на еко-
токсикологијата, Еколошки концепт на здравјето-релација: доза 
(експозиција)-промени во организмот; Комбинирана изложеност на 
еколошките хазарди – концепт на вкупна хумана изложеност 
Оптовареност со здравствено еколошки болсети, DALY,YLL. 
Здравствена екологија и фактори во средина-влијание врз здравјето- 
Ризиците од загадување на одредени медиуми на животната средина: 
атмосферски воздух, водата за пиење и водоснабдувањето, 
површинските и отпадните води, земјиштето и цврстите отпадни 
материи;домувањето  и населбите; Климатски промени – закани по 
животната средина и здравјето   

 

Индивидуална работа: Дискусии, евалуација на научна 
литература, семинари, консултации по сегменти од интерест 

Методи на учење 
Предавања, интерактивна настава, демоснтрација, компјутрерска 
симулација, прикажување на филмови од областа,  семинарска 
работа 

Специфични 
препораки за 
наставата  

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности со коишто освојува бодови како дел од завршното 
оценување. 

1. Следењето на наставата е задолжително 
2. Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активнсот 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит- писмен 
дел 

24 40 

ВКУПНО 60 100 
 

Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една, писмено по пат на тест 
Проверка (тест): Област-Еко-токсикологија и  здравствена екологија 
Завршен испит: писмен, а студенот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
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85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

Ѓорѓев Д, Кочубовски М, Кендровски В. и сор. Хигиена и здравствена 
екологија. Медицински факултет, Скопје, 2008 
Ѓорѓев Д, Кендровски В, Ристовска Г. и сор. Хигиена на храна и 
исхрана. Медицински факултет, Скопје, 2008 
Тулчински Т., Новото јавно здравство, НИП Студентски збор, 2003 
www.who.euro.int 
www.unido.org 
www.irfnet.org 
www.unwp.org 
 
Дополнителна литература ќе биде објавена на првиот час  од 
теоретската настава односно, заедно со основата ќе биде објавена на 
огласна табла и/или Интернет - страницата на факултетот 
(www.medf.ukim.edu/mk) 

 
 

Предмет Алергологија 9 кредити 

Изведува 

Медициски факултет – Скопје 
Клиника за пулмологија и алергологија 
Водњанска 17, 1000 Скопје 
Тероетска настава: Проф. Д-р Дејан Докиќ; Проф. д-р Ангелко Ѓорчев, 
Проф. Д-р Горица Брешковска, Проф. Д-р Мирослав Гавриловски, 
Проф. Д-р Марга Балабанова, Проф. Д-р Магдалена Антова-Велевска 

Автор  на 
програмата  Проф. Д-р Дејан Докиќ 

Адреса за 
комуникација  

Клиника за пулмологија и алергологија 
Водњанска 17, 1000 Скопје 
E-mail: dejand@hotmail.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет-Докторски студии-насока медицина, алергија, 
ринит, синузит, дерматит, конјунктивит, анафилакса, ангиоедем, 
храна, лекови, астма,  

Учебни цели 
Запознавање со алергиите од аспект на етиопатогенеза, како и од 
аспект на таргет орган - белодробие, горни респираторни патишта, 
кожа, око,  

Организација 

Теоретска настава: 15 часа  
Практична настава: 5 часа 
Семинарска работа: една 
Индивидуална работа 
Вкупно 9 кредити 

Кратка содржина  

Теоретска настава:  
1. Атопија     

 атопични болести 
 неатопични болести 

2. Дијагноза на алергијата кожни алерголошки тестови 
 одредување тотален серумски IgE 
 имуноглобулини 
 број на Ео во крв 
 алергиски провокациски тестови 
 солубилни маркери на алергиската 

инфламација 
3. Терапија на алергиските болести   
4.   Алергиски ринитис      

 Структура и функција на носот 
 Патогенеза на алергиски ринитис 
 Дефиниција и класификација 
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 Дијагноза и проценка на тежината на ринитот 
 Третман на ринитис 

5. Синузитис        
 Патогенеза на синузитисот 
 Дефиниција и класификација 
 Дијагноза на синузитисот 
 Третман на синузитис 

6. Бронхијална астма-дефиниција    
 анатомија на дишни патишта 
 патогенеза 
 патофизиолошки аспекти 
 Дијагноза на бронхијална астма 
 Процена на тежината на клиничката слика 

7. Класификација на бронхијалната астма    
 Според тежината на болеста 
 Според контрола на болеста 

8. Тераписки аспекти на бронхијалната астма 
 Ослободувачи 
 Контролори 
 Други лекови 

9. Имунотерапија     
 Маханизам на имунотерапија 
 Индикации 
 Ефикасност 

10.  Алергиска бронхопулмонална аспергилоза 
 Екстринзичен алергиски алвеолит 

11.  Алергиски конјуктивитис     
 патофизиологија 
 дијагноза 
 лекување 

12.  Уртикарија и Ангиоедем     
 патофизиологија 
 дијагноза 
 лекување 

13.  Атопичен дерматитис и контактен егзем  
14.  Алергија на лекови  и храна     
15. Системски алергиски реакции           

 Анафилакса  
 Алергија на убод од инсекти 

Индивидуална работа: Дискусии, евалуација на научна 
литература, семинари, консултации по сегменти од интерест 

Методи на учење Предавања, интерактивна настава, демоснтрација,  семинарска 
работа 

Специфични 
препораки за 
наставата  

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности со коишто освојува бодови како дел од завршното 
оценување. 

1. Следењето на наставата е задолжително 
2. Самостојно изготвување на семинарски теми нивно 

прзентирање и дебатирање е задолжително. 
Бодување на активности на студентот: 

 
Вид на активнсот 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 9 15 
Семинари 3 5 
Континуирани проверки 
(една) 

24 40 

Завршен испит- усмен дел 24 40 
ВКУПНО 60 100 
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Проверка на 
знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една, усмена 
Завршен испит: усмен, а студенот може да полага откако ќе ги 
оствари потребните бодови од континуираното оценување 
Критериуми за формирање на завршна оценка: 

Бодови Оценка 
До 59 5  (F) 
60-68 6  (E) 
69-76 7  (D) 
77-84 8  (C) 
85-92 9  (B) 
93-100 10 (A) 

Положениот испит е услов да се стекне потребниот број кредити 
пропишан од предметната програма 

Учебни помагала 

1. Учебник по Интерна Медицина од група автори  
2. Учебник по Дерматовенерологија од група автори  
3. Allergy, Stephen Holgate and Martin Church 
4. Essential Allergy, Niels Mygind, Ronald Dahl, Soren Pedersen, 

Kristian Thestrup-Pedersen 
5. Allergy, S.H. Arshad 
6. Urticaria, Beate Czarnetzki 

 
 

Предмет Дијабетес и бременост 
Студиска програма Докториски студии - модул клиничка медицина 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 30 

Кредити 1 за теоретска настава, 2 кредити за практична настава, 6 
кредити за индивидуална работа, вкупно 9 

Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени сите испити од прва година 
Одговорен наставник Проф д-р Бранкица Крстевски 

Адреса 
Клиника за ендокринологија, Медицински факултет,Водњанска 
17,1000 Скопје,тел++389 2 3 147 252; е-маил: 
branakrstevska@yahoo.com 

 
Клучни зборови 

Медицински факултет, настава за докторски студии, изборен 
предмет,  Дијабетес и бременост 

Учебни цели 
Да се запознае со значењето на планирањето на бременоста,  
строгата гликемиска контрола,  
самоконтролата и едукација за подобар перинатален исход.  

Кратка содржина 

Тератогеност 
1.Дијабетес,бременост и малформации: епидемиолошка 
перспектива 
2.Тип 1 дијабетес и конгенитални малформации 
3.Гестациски дијабетес и конгенитални малформации  
4.Механизми од дијабет-индуцирани конгенитални малформации 
Токсичност 
1.Макросомија, рано заостанување во раст кај дијабетична 
бременост 
2.Хипергликемија-хиперинсулинемија: ефекти врз бебињата од 
дијабетични мајки 
3.Фетални метаболни консеквенци од мајчиниот дијабетес  
4.Гликозилирани протеини во нормална и дијабетична бременост 
5.Рационалноста од примена на хумани и современи инсулини 
Третман  
1.Скрининг за гестациски дијабетес 
2.Различни пристапи до нормогликемија во бременост 
3.Модерен третман на дијабетесот во бременост 
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4.Полигландуларен автоимун синдром и тироидни нарушувања 
во бременост 
5.Нутриција кај дијабетична бременост 
6.Оптимално фетално и мајчино преживување кај дијабетична 
бременост 

 
Организација 

Теоретска (интерактивна) настава: 15 часа 
Практична настава:семинарски трудови,дискусија 15 часа 

 
Методи на учење 

 
Интерактивна настава на предавања и дискусија 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање:  
Студентот ќе се стекне со знаење за значењето од планирање 
на дијабетична бременост, водење на дијабетот во текот на 
бременоста, при породување и во постпарталниот период.   

 
Клучни вештини:  
Стекнување на вештина за мерење на крвниот шеќер со 
глукометар 
Толкување на резултати од гликемиски профил 
Пропишување на диета 
Одредување на гликемичен /инсулинемичен индекс 
Подесување на инсулинската доза според горенаведениот индекс 
 

Специфични 
препораки за 
наставата 
 
 
 
 
 
 
 

Студентот е задолжен за активно да ги следи предвидените 
активности за да добие потпис. 
 
Вид на активност Бодови 
Теоретска настава* 1 
Практична настава** 2 
Индивидуална работа 6 
Максимум успешност 9 

 
*    присуство на теоретска настава   
      (задолжително е присуство на >80% од   
      предавањата): 14 бода 

      **  практичната настава (задолжително е присуство на сите 
вежби) : 
           присуство = 1 бод 
           активност на вежби = 1 бод  
           успешно поминат тест(40-50%) успешност во совладување 
на задачите) = 2 бода 

Проверка на знаења 
Тестови(најавени и ненајавени) писмени: секој успешен тест носи 
2 бода 
Завршен испит:  
1. Самостојно изработени трудови  

 
 
 
Учебни помагала 
 
 
 

Извадоци од  учебникот Bazic & Clinical Endocrinology od 
avtorite  .S.Greenspan& D.G. Gardner; Managing Preeexisting 
Diabetes and Pregnancy од авторите: J. Kitzmiller, L.Jovanovic, 
F.Brown, D. Coustan, D. Reader, Водич за дијабетична 
бременост од автор Б. Крстевска, Дијабетес и породување во 
книга Ургентна дијабетологија од автор Б. Крстевска  - ЦД и 
други матерјали во електронска форма за  вежба 
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Предмет Синдром на хронична лимфатична леукемија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 16 
Кредити 2,5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен наставник Проф. д-р Лидија Чевреска 
Останати предавачи Асс.  д-р Ирина Пановска-Ставридис, Мr.sci, PhD 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за хематологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17,  тел: +3892 3111749   e-mail: cevreska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен 
предмет,синдром на хронична лимфатична леукемија 

Учебни цели 

Запознавање со синдромот на хроничната лимфатична леукемија, 
специфичната дијагностичка и прогностичка евалуација на истиот. 
Запознавање со автоимуните феномени кои се составен дел на 
овој синдром. Проучување на современиот тераписки пристап. 
Евалуација на најновите тераписки стратегии и проучување на 
најновите прогностички индикатори на заболувањето. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Општо за хроничната лимфатична леукемија(ХЛЛ) 
 Дијаностичка обработка: морфолошка, имунолошка, 

цитогенетска и молекуларна евалуација на пациентите  
 Класификација и прогностичка стратификација  
 Современ тераписки пристап 
 Експериментална хематологија и ХЛЛ 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за имунолошка дијагностика 
 Семинар за молекуларна дијагностика 
 Семинар за функционални тестови на малигните клетки 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на различни случаи на ХЛЛ од архивата на 

Клиниката  
 Комплетна дијагностичка и прогностичка обработка на 

новодијагностицираните консекутивни случаии со ХЛЛ 
презентирани во тек на семестарот и оние кои се во  тек на 
третманот 

 

Организација 
Теоретска настава: 16 часа 
Индивидуална работа: 16 часа 
Практична настава: 6 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојна изработка 
на инјективно-корозивен препарат од фетани органи. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат знаења за синдромот на 
хроничната лимфатична леукемија преку теоретски предавања и 
практичо учество во дијагностиката, прогностиката и третманот на 
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пациентите со ХЛЛ..Да с еоспособат студентите да ги евалуираат 
најновите прогностички индикатори за ова заболување. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата за синдромот на хроничната лимфатична леукемија 
во изработка на научен труд од оваа и сродни на неа области, како 
и да изведува научно-истражувачка работа од областа на 
експерименталната хематологија во клеточни култури од 
пациентите со ХЛЛ 

 
 
 
Оценување 

 

                Вид на активности 

 
 
Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 F. Caligaris-Cappio and R. Dalla-Favera. Chronic Lymphocytic 

Leukemia. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005 
 A. Polliack. Advances in Chronic Lymphocytic 

Leukemia(Hardcover) 1994 
 Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, 

Dighiero G, Döhner H, Hillmen P, Keating MJ, Montserrat E, 
Rai KR, Kipps TJ; International Workshop on Chronic 
Lymphocytic Leukemia. Guidelines for the diagnosis and 
treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the 
International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia 
updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 
guidelines. Blood 2008;111(12):5446-56.  

Дополнителни 
 Wintrobe's Clinical Hematology:12th  Edition: John P Greer 

,John Foerster, George M Rodgers , Frixos Paraskevas , Bertil 
Glader, 2009 by LIPPINKOTT WILLIAMS&WILKINS 

 Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology (Tkachuk, Wintrobe's 
Clinical Atlas of Hematology) (Hardcover).  Douglas C 
Tkachuk, Jan V Hirschmann 2007 by LIPPINKOTT 
WILLIAMS&WILKINS 

 
Предмет Синдром на акутни леукемии 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 16 
Кредити 2,5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен наставник Проф. д-р Лидија Чевреска 
Останати предавачи:  Асс.  д-р Ирина Пановска-Ставридис, Мr.sci, PhD 
Адреса: Универзитетска Клиника за хематологија, Медицински факултет-
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Скопје,Водњанска 17,  тел: +3892 3111749   E-
mail:irina@drpanovski.com.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен 
предмет,синдром на акутни леукемии 

Учебни цели 

Запознавање со синдромот на акутните леукемии, специфичната 
дијагностка, прогностичка стратификација и можностите за 
лекување на оваа група на болести. Запознавање со 
морфолошката, имуноцитохемиската, имунолошката , 
цитогенетска. и молекуларна дијагностика и следење на болеста и 
евалуација на минималната резудуална болест Проучување на 
современиот тераписки пристап кој се базира на индивидуалната 
ризик стратификација на секој пациент со акутна 
леукемија.Можноста за примена кај одредени ентитети на акутни 
леукемии на специфична молекуларна таргет и диференциациона 
терапија . 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Општо за акутните леукемии 
 Дијагностичка обработка: морфолошка, цитохемиска, 

имуноцитохемиска, имунолошка, цитогенетска и 
молекуларна евалуација на пациентите  

 Молекуларна патогенеза на болеста 
 Примена на методите на имунологијата, класичната 

цитогенетика и методите на молекуларната цитогенетика 
во дијагностиката и следењето на минималната 
резидуална болест кај акутните леукемии  

 Примена на методите на молекуларната медицина(PCR 
базираните методи) во дијагностиката, следењето на 
болеста и евалуацијата на минималната резидуална 
болест кај акутните леукемии. 

 Класификација на акутните леукемии:историски осврт и 
класификацијата на акутните леукемии на СЗО од 2001 

 Клиничка стратификација на пациентите со акутни 
леукемии и анализа на прогностичките маркери 

 Современ тераписки пристап и тераписки алгоритам за 
акутната миелобластна леукемија 

 Современ тераписки пристап и тераписки алгоритам за 
акутната лимфобластна  леукемија 

 Примена на диференциациона терапија во третманот 
акутната промиелоцитна леукемија 

 Третманот на BCR-ABL позитивните акутни леукемии со 
комбинација на современата таргет терапија со 
полихемотерапија  

 Индикации и примена на методите на транспланатацијата 
на матични хематопетски клетки кај пациентите со акутни 
леукемии 

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари за морфолошка и цитохемиска дијагностика 
 Семинар за имунолошка дијагностика со проточен 

цитометар 
 Семинар за цитогенетска  молекуларна дијагностика 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на различни случаи на акутни леукемии од 

архивата на Клиниката  
 Комплетна дијагностичка обработка на 

новодијагностицираните консекутивни случаии со акутни 
леукемии презентирани во тек на семестарот и оние кои се 
во  тек на третманот 
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 Интерактивна евалуација на случаи на акутни леукемии од 
останатите центри во светот.  

Организација 
Теоретска настава: 16 часа 
Индивидуална работа: 16 часа 
Практична настава: 6 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојна изработка на 
инјективно-корозивен препарат од фетани органи. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат знаења за малигните 
болести кои ја сочинуваат групата на акутните леукемии  преку 
теоретски предавања и практичо учество во дијагностиката и 
третманот на пациентите со акутна леукемија на Клиниката за 
хематологија-Скопје. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата за синдромот на акунти леукемии во изработка на 
научен труд од оваа и сродни на неа области, како и да изведува 
научно-истражувачка работа од областа на експерименталните 
имунолошки, молекуларни и цитогенетска хематолошки анализа во 
примероци од пациентите со акунти леукемии 

 
 
 
Оценување 

 
  

                Вид на активности Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Practital haematology.Dacie and Lewis.Tenth edition 

2006.Elsvier Ltd. 
 Acute myelogeneous leukemia.J.karp 2007 Humana Press Inc 
 Molecular biology. Turner, McLennan, Bates &White. Second 

edition.BIOS Scientific Publishers,2000 
 Имунофенотпизацијата на клетките од периферната крв и 

коскената срцевина во дијагностиката и клиничката 
стратификација на пациентите со акутни леукемии 
И.Пановска-Ставридис, докторска дисертација, Скопје, 
2009 

 Immunofenotpyping. Stewart&Nicholson 2000 by Wley-Liss,Inc. 
Дополнителни 

 Wintrobe's Clinical Hematology:12th  Edition: John P Greer 
,John Foerster, George M Rodgers , Frixos Paraskevas , Bertil 
Glader, 2009 by LIPPINKOTT WILLIAMS&WILKINS 

 Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology (Tkachuk, Wintrobe's 
Clinical Atlas of Hematology) (Hardcover).  Douglas C 
Tkachuk, Jan V Hirschmann 2007 by LIPPINKOTT 
WILLIAMS&WILKINS 
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Предмет Миелодиспластични синдроми (MDS) 

Студиска програма Докторски студии 

Код ИП 

Студиска година прва 

Семестар втор 

Вкупно часови 16 

Кредити 2,5 

Вид на предмет Изборен 

Предуслови Нема 

Изведува Катедра по интерна медицина 

Одговорен наставник Научен сор.д-р Лилјана Хаџи-Пецова, специјалист интернист - 
хематолог 

Адреса: 
Универзитетска клиника за хематологија                 Скопје, ул. 
Водњанска 17, тел. +389147780                            
е-маил: lhpecova@t-home.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
миелодиспластични синдроми, прогностички фактори 

Учебни цели Проучување на миелодиспластични прогностички фактори и 
нивното значење во клиничката пракса 

Кратка содржина         
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Класификациони системи 
 2008-WHO – класификација на MDS 
 Морфолошки, цитогенетски и молекуларни ризик фактори 

и нивното влијание во класификацијата на MDS 
 Нов стратификационен систем на ризик фактори 
 Ризични групи 

Индивидуална работа: 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за морфолошки имуноцитохемиски и 

цитогенетски анализи кај MDS 
 Консултации 
 Мал напишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава: 
 Морфолошка евалуација на препарати од коскен мозок 
 Имунохистохемиски боења и нивна интерпретација 

Организација 
Теоретска настава: 16 часа 
Индивидуална работа: 16 часа 
Практична настава: 10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојна 
морфолошка и имунохистохемиска интерпретација на препарати 
од периферна крв и коскен мозок. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди теоретско знаење за MDS  
и способност за интерпретација на морфолошките, 
цитогенетските и молекуларните анализи. 
Клучни вештини: Студентот ке биде оспособен да ги примени 
познавањата за MDS во изработката на научен труд од оваа 
област, како и да изведува научно-истражувачка работа од 
истата.  
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Оценување 

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 

Вкупно 60 100 
 

Учебни помагала 

Основни: 
 2008 World Health Organization Classification of MDS – 

Tumours of Haematopoetic and Lymphoid Tissues 
Дополнителни: 

 Greenberg P, Cox C. LeBeau MM, et al. International scoring 
system for evaluating prognosis in myelodysplastic 
syndromes. Blood. 1997;89;2079-2088 

 Valent P, HorniHP, Bennett JM, et al. Definitions and 
standards in the diagnosis and treatment of the 
myelodysplastic syndromes: consensus statements and report 
from working conference. Leuk Res. 2007;31;727-736 

 Kantarijan H, O’Brien S, Ravandi F, et al. Proposal for a new 
risk model in myelodysplastic syndrome that accounts for 
events  not considered in the original International Prognostic 
Scoring System. Cancer.2008;113;1351-1361. 

 Haase D. Cytogenetic features in mylodysplastic syndromes. 
Ann Hematol. 2008;87;515-526 

 Della Porta MG, Malcovati L, Boveri E, et al. Clinical relevance  
of bone marrow fibrosis nd CD-34-positive cell clusters in 
primary myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol. 
2009;27;754-762. 
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Предмет Хронични вирусни хепатитиси 

14 часа предавања 
6 часа семинари 
2 часа вежби 
Вкупно: 22 часа 

Проф. Д-р Викторија Чаловска-Иванова 
Клиника за гастроентерохепатологија 
Тел: 070 248 918 
E-mail: viktorijac@yahoo.com 
  

Содржина 

Епидемиологија на хроничните вирусни хепатитиси. Хроничен 
хепатитис Б: Генотипови, имунопатогенеза, природен тек на болеста, 
фази и облици на хроничен хепатитис Б. Имуна толеранција, имуна 
активност, инактивност и реактивација. Природни мутации и јатрогени 
мутации на Б вирусот. Клиничка, вирусолошка и хистолошка 
евалуација. Пристап кон HBeAg+ хепатит Б. Пристап кон HBeAg 
негативен хепатити Б. Предиктивни фактори за лекување. Лекување со 
интерферон/нуклеозидни аналози. Мониторинг на пациенти со ХБВ 
инфекција.  Коинфекции со Д вирус.Антивирусна резистенција – 
импликации и третман. 
Хроничен хепатитис Ц. Механизми на црнодробна оштета: имуна 
патогенеза, оксидативен стрес, метаболни нарушувања. 
Генотипови/суптипови на Ц вирусот – импликации во еволуцијата и 
прогнозата. Метаболен синдром кај хроничен хепатитис Ц.  
Лекување на нативни форми на хепатитис Ц. Улога на инсулинска 
резистенција во развојот на стеатоза и влијание на терапискиот 
одговор. Лекување на нон-риспондери. Екстрахепатични 
манифестации.  Пристап кон специјални групи: коинфекции со Б вирус, 
имунокомпромитирани, пациенти на хемодијализа поради терминална 
бубрежна слабост и состојби пред и по орган-трансплантација. 
Пристап кон црнодробна цироза од постхепатитно потекло. 
Б и Ц вирусот и хепатокарциногенеза. 
Трансплантација на црн дроб. 
Финален семинар со критичка анализа на научна студија поврзана со 
темата (“Journal Club”). 

Општи и 
специјални 
компетенции 

Студентите ќе се стекнат со продлабочени најнови сознанија за 
хроничните вирусни хепатитиси и ќе бидат во состојба да ги 
применуваат биохемиските, клинички и хистолошки критериуми во 
дијагнозата и терапијата. Ќе се здобијат со способност за критички, 
студиозен и оригинален пристап во анализата, дефинирањето и 
решавањето на еден научен проблем. 

Форми на настава Предавања, семинари (интерактивни дискусии на претходно дадена 
тема во вид на округла маса) и вежби со болни 

Бодовна 
вредност  3 кредити 

Начин на 
полагање на 
испити 

Писмен тест и усмен испит 

Литература 

Gastrointestinal and Liver Disease  
Sleisenger and Fordtran 7th edition 2002 
European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice 
Guidelines: management of chronic hepatitis B. J Hepatol. 
2009;50:227-242.  
Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology. 2007;45:507-
539.  
Bartosch B. Hepatitis C virus and its complex interplay with hepatic 
glucose and lipid metabolism. J Hepatol 2009; 50:845-847. 
Sorrell MF, Belongia EA, Costa J, et al. National Institutes of Health 
Consensus Development Conference Statement: management of 
hepatitis B. Ann Intern Med. 2009;150:104-1 
Perrillo RP, Lai CL, Liaw YF, et al. Predictors of HBeAg loss after 
lamivudine treatment for chronic hepatitis B. Hepatology. 2002;36:186-
194.  
Zoulim F, Durantel D, Deny P. Management and prevention of drug 
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Предмет Фиброза и хронична црнодробна оштета 

16 часа 
предавања 
6 часа семинари 
Вкупно: 22 часа 

Проф. Д-р Викторија Чаловска-Иванова 
Клиника за гастроентерохепатологија 
Тел: 070 248 918 
E-mail: viktorijac@yahoo.com 
  

Содржина 

Преглед на дифузни хронични црнодробни  болести со нивните 
клинички и патохистолошки карактеристики: хроничен вирусен 
хепатитис, автоимун хепатитис, алкохолна болест на црниот дроб, 
неалкохолна замастеност на црниот дроб (НАФЛД), 
токсичен/медикаментозен хепатитис и холестатски оштетувања.  
Патобиолошки механизми на фиброгенезата во црнодробното ткиво: 
оксидативен стрес, липидна пероксидација, апоптоза,    
Биологија на стелатните клетки и улога на факторите на раст во 
депозицијата на колаген. Биохуморални маркери на црнодробна 
фиброза: проколаген 3 пептид, колаген 4, ТИМП-1,  ундулин и др. 
Евалуација на маркерите на фиброзата. Неинвазивна проценка на 
степенот на фиброза во црниот дроб. Значење на ултразвучна 
еластографија (Fibroscan). Eвалуација на факторите на раст на 
сврзното ткиво и нивниот генски полиморфизам како неинвазивен 
биомаркер за проценка на црнодробната фиброза. во споредба со 
црнодробната биопсија.  
Клинички фактори што влијаат на процесот на фиброзата: возраст, 
пол, дебелина, консумација на алкохол.  
Финален семинар со критичка анализа на научна студија поврзана со 
темата (“Journal Club”). 

Општи и 
специјални 
компетенции 

Студентите ќе се стекнат со најнови сознанија за процесот на 
фиброзирање кај хроничните црнодробни болести и ќе бидат во 
состојба да ги применуваат биохемиските, клинички и хистолошки 
критериуми во дијагнозата на алкохолната болест, воспалителните и 
метаболни заболувања на црниот дроб . Ќе се здобијат со способност 
за аналитичен и студиозен пристап во дефинирањето и решавањето 
на научен проблем во подрачјето на хепатологијата. 

Форми на настава Предавања, семинари (интерактивни дискусии на претходно дадена 
тема во вид на округла маса) и вежби со болни 

Бодовна 
вредност  3 ЕЦТС 

Начин на 
полагање на 
испити 

Писмен тест и усмен испит 

Литература 1. Gastrointestinal and Liver Disease  

resistance in chronic hepatitis B. Liver Int 2009; 29: 108-115.  
Seeger C, Mason WS. Hepatitis B virus biology. Microbiol Mol Biol Rev. 
2000;64:51-68.  
Keeffe EB, Dieterich DT, Han SH, et al. A treatment algorithm for the 
management of chronic hepatitis B virus infection in the United States: 
2008 update. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6:1315-1341.  
Chen L, Zhang Q, Yu D, et al. Early changes of hepatitis B virus 
quasispecies during lamivudine treatment and the correlation with 
antiviral efficacy. J Hepatol 2009; 50: 895-905.  
Brunetto MR, Oliveri F, Coco B, Leandro G, Colombatto P, Gorin JM,et 
al. Outcome of anti-HBe positive chronic hepatitis B in alpha-interferon 
treated and untreated patients: a long term cohort study. J Hepatol 
2002;36:263-270 
Liaw YF, Leung N, Guan R, Lau GK, Merican I, McCaughan G, et 
al.Asian-Pacific consensus statement on the management of chronic 
hepatitis B: a 2005 update. Liver Int 2005;25:472-489 
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Sleisenger and Fordtran 7th edition 2002 
 
2. Castera L., Vergniol J, Foucher J,Le Bail B et al: Prospective comparison 
of transient elastography, fibrotest, APRI and liver biopsy for the 
assessment of fibrosis in the chronic hepatitis C. Gastroenterology 
2005;128:343-350. 
3. P. Nahon, A. Kettaneh, I. Tengher-Barna et al.:Assessment of liver 
fibrosis using transient elastography in patients with alcoholic liver disease. 
J of Hepatol 2008; 49:1062-69. 
4. P. Cales, F. Laine, J Boursier, Y Deugnier et al.: Comparison of blood 
tests for liver fibrosis specific or not to NAFLD. J Hepatol 2009; 50:165-73. 
5. W. Rosenberg, M.Voelker, R.Thiel, M. Becka et al. on behalf of the 
European Liver Fibrosis Group: Serum Markers Detect the Presence of 
Liver Fibrosis. A Cohort Study. Gastroenterology 2004;127:1704–1713  
6. Mehta SH, Lau B, Afdhal NH, Thomas DI: Exceeding the limits of liver 
histology markers. J Hepatol 2009; 50: 36-41. 
 

 
Предмет ЗЛОУПОТРЕБА  НА МЕДИКАМЕНТИ И СТИМУЛАНСИ ВО СПОРТОТ 
Студиска програма Докторски студии 
код ИП 

Студиска година прва 

семестар втор 
вкупно часови 30 
кредити 3 
вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 

Изведува  Клиника за Токсикологија 

Одговорен 
наставник Проф.д-р. Даниела Чапароска 

Адреса 
Клиника за Токсикологија”Водњанска”17, 1000 Скопје 
тел.+389 070 239 509 
e-mail: danielachaparoska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
злоупотреба   на медикаменти и стимуланси 

Учебни цели Студентот се здобива со основни познавања од злоупотребата на 
медикаменти и стимуланси во спортската медицина. 

кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 15 
Токсикологија(11 часа) 
На студентите им се презентира преглед од теоретските основи од: 
 Видови на медикаменти И стимуланси, 
 Што се тоа  Анаболици И стероиди? 
 Зошто спортистите злоупотребиваат медикаментите И 

стимулансите? 
 Како спортистите земаат медикаментите И стимулансите? 
 Опасности од злоупотреба на медикаментите И стимулансите. 
 Психолошки опасности од злоупотреба на медикаментите И 

стимулансите 
 Злоупотреба на медикаментите И стимулансите кај 

адолесценти. 
 Злоупотреба на медикаментите И стимулансите кај специјални 

групи на спортисти (деца, жени, инвалиди/луге со специјални 
потреби). 

 Несакани ефекти на медикаментите И стимулансите кај 
спортистите. 

 Лабораториска детекција мна медикаментите И стимулансите 
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кај спортистите. 
Јавно здравство(2 часа) 
 Препораки за спортистите 
 Програми на мерки за превенција  
 Консеквенци на злоупотреба на медикаменти и стимуланси  
Психијатрија(2 часа) 

 Злоупотреба на медикаменти и зависност 
 Програми за  детоксикација И рехабилитација  

 
Пракса (15 часа): 
Презентација на случаи и решавање на клинички проблеми од доменот 
на злоупотребата на медикаменти и стимуланси  во спортската 
медицина. 

Организација 
Теоретска интерактивна  настава: 15часа  
Практична настава: (15часа) 
Место на одржување: Библиотека на Клиника за токсикологија 
Број на студенти: 5-9 

Методи на учење Интерактивна настава на  предавања и вежби 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: 
Студентот ќесе стекне со знаење и разбирање за причините, 
последиците, лекувањето и превенцијата на најчестите 
здравствени проблеми што се сретнуваат кај спортистите, како 
резултат на  злоупотребата на  медикаменти и стимуланси. 
Клучни вештини:  
Студентот ќе биде оспособен да ги применува во практиката 
здобиените теоретски знаења. 

 

Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да  добие потпис. 
Бодирање на активностите на студентот: 

Вид на активност  Бодови 
Теоретска настава*  5-10 
Пракса* 5-10 
Континуирани проверки- 1 25-45 
Завршен испит-практичен 15-30 
Вкупно: 60-100 

 
* присуство на теоретска настава 
51% - 60% - 5 бода; 
61% - 70% - 6 бода; 
71% - 80% - 7 бода; 
81% - 90% - 8 бода; 
91% -100% - 10 бода. 
** практична настава (1Очаса): секој час носи по 0.5 бода 
присуство - 0.25 бода 
активност - 0.25 бода 
 

 
 
 
 
проверка на 
знаење 

Условувачки критериуми: Потребно е студентот редовно да ја 
посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на 
континуиранта проверка. Континуираната проверка е писмена и/или 
усмена. Оценката за целокупниот испит се добива  според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од континуираната 
проверка (60%), во спротивно се јавува на комплетен завршен испит. 
Комплетен завршен испит: Испитот е писмен или усмен. Се состои 
од  материјалот за континуираната проверка  на која студентот не 
освоил минимум бодови. 

Учебни помагала 
Основни: 
Авторизирани предавања  
ЦД И други материјали во електронска форма за вежби 
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Предмет Злоупотреба на психотропни супстанци и наркотични средства 
Студиска програма Докторски студии 
код ИП 

Студиска година прва 

семестар втор 
вкупно часови 30 
кредити 3 
вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 

Изведува  Клиника за Токсикологија  

Одговорен 
наставник Проф.д-р.Даниела Чапароска 

Адреса 
Клиника за Токсикологија”Водњанска”17, 1000 Скопје 
тел.+389 070 239 509 
e-mail: danielachaparoska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
злоупотреба  од дроги 

Учебни цели 

Да се добие  увид  во  последиците од злоупотребата на 
психотропните супстанци и наркотичните средства во 
 Пораст на предозирање и смртност.  
 Високата стапка на рецидивност(повторно враќање на дрогата) 
 Зголемениот ризик за пренесување на ХИВ и СПИ. 
 Зголемениот криминалитет. 
 Нарушениот социјален мир во локалната заедница. 
 Нарушените семејни односи. 
 Порастот на социјални проблеми на личен, семеен, образовен  

и професионален план. 
 Високата стапка на стигма, социјална изолација, 

дискриминализација и маргинализација на ЛКД. 
 

кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 15 
Токсикологија(12 часа) 
-На студентите им се презентира преглед од теоретските основи 
од психотропни супстанци и наркотични средства  
 Видови на психотропни супстанци 
 Опијатни супсатнци и опиоиди 
 Болести на зависност- 
 Општи детоксикациони методи во третман на болести на 

зависност 
 Видови на детоксикациони методи 
Социјална медицина(1 час) 
 програми на мерки за превенција и здравствена заштита 
 консеквенци на злоупотреба на психотропни супстанци и 

наркотични средства 
    Психијатрија(2 часа) 

 Заштита на ментално здравје 
 Програми за рехабилитција и ресоцијализација во светот, во 

Р.Македонија И во град Скопје 
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Пракса (15 часа): 
Праксата е задолжителна и се изведува на Клиника за Токсикологија 
Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на 
зависностите со водење медицинска докумемтација. 

 

Организација Теоретска интерактивна  настава: 15часа,  
Практична настава (15часа) 

Методи на учење Интерактивна настава на  предавања и вежби 

Предвидени 
учебни резултати 

Студентот ќе се стекне со знаење и разбирање за основите на 
болестите на зависност, злоупотребата на психотропни И наркотични 
средства, развојот и карактеристиките на клиничките постапки во 
областа на зависностите со водење на медицинска документација , и 
да ги совлада основните принципи во дијагностиката, третманот И 
рехабилитација  и рецоцијализација  на зависниците. 
 
Клучни вештинии: 
Студентот ќе биде оспособен да ги применува во практиката 
здобиените теоретски знаења: ќе научи да процени зависник, 
карактеристики, особености и современ третман на болеста со 
користење на современи детоксикациони методи и протоколи. 

Специфични 
препораки за 
настава 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да  добие потпис. 
Бодирање на активностите на студентот: 

Вид на активност  Бодови 
Теоретска настава* 26 
Практична настава** 14 
Завршен испит 60 
Вкупно: 100 

 
* присуство на теоретска настава (задолжително е присуство на повеќе 
од 80% од предавањата): 26 бода 
 
**практична настава (задолжително е присуство на сите вежби) 
 
 присуство - 1 бод 
 активност на вежби -2 бода 
 успешно поминат квиз (40-50% успешност во совладувањето на 
задачите)- 2 бода 

 
 
 
 
проверка на 
знаење 

Квизови (најавени и ненајавени)- писмени:секој успешен квиз (ги има 
4) носи 2 бода 
Завршен испит: практичен 
1. Студентот е должен да  ги владее сите соврмени применливи 
детоксикациони методи и постапки                                       20 бода 
2. Студентот е должен да препознае и опише 50% од карактеристични 
симптоми на акутна предозираност и хронична злоупотреба на 
психоактивни и наркотични супстанци                                     40 бода 
 
Оценката што се добива е описна положил-неположил 

Учебни помагала 
Основни: 
Авторизирани предавања  
ЦД и други материјали во електронска форма за вежби 
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Предмет Не-Хочкинови лимфоми  

Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 42 
Кредити 2,5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник 

Научен сор.д-р Лилјана Хаџи-Пецова, специјалист интернист - 
хематолог 

Адреса: 
Универзитетска клиника за хематологија                 Скопје, ул. 
Водњанска 17, тел. +389147780                            
е-маил: lhpecova@t-home.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, не-
Хочкинови лимфоми, имунолошки маркери 

Учебни цели Проучување на имунолошките маркери и нивната улога во дијагнозата, 
прогнозата и терапијата на не-Хочкиновите лимфоми. 

Краткa содржина         
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Клисификациони системи 
 Имунофенотипски карактеристики на не-Хочкинови лимфоми 
 Генотипски карактеристики на не-Хочкинови лимфоми 
 Имунолошки прогностички фактори 

Индивидуална работа: 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за имунолошки маркери кај не-Хочкинови лимфоми 
 Консултации 
 Мал напишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава: 
 Морфолошка евалуација на препарати од биопсија на лимфна 

жлезда 
 Имунохистохемиски боења и нивна интерпретација 

Организација 
Теоретска настава: 16 часа 
Индивидуална работа: 16 часа 
Практична настава: 10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна морфолошка и 
имунохистохемиска интерпретација на препарати од периферна крв, 
лимфна жлезда и друг биопточен материјал. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди теоретско знаење за не-
Хочкиновите лимфоми и способност за интерпретација на 
морфолошките, и имуноцитохемиските анализи. 
Клучни вештини: Студентот ке биде оспособен да ги примени 
познавањата за хе-Хочкиновите лимфоми во изработката на научен 
труд од оваа област, како и да изведува научно-истражувачка работа 
од истата.  

Оценување 

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 

Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

Основни: 
 Не-Хочкинови лимфоми – имунолошки прогностички студии: Л. 

Хаџи-Пецова. Докторска дисертација, Скопје 2004. 
 The Non-Hodgkin’s Lymphomas. Edited by Ian T. Magrath. Edward 

Arnold. A division of Hoddes & Stoughton. London. 
 The 2008 WHO classification of lymphomas: implication for clinical 

practice and translational research. Elaine S. Jaffe. ASH 
Hematology 2009. 

Дополнителни: 
 Shanafelt T, Hanson CA. Monoclonal B-cell lymphocytosis: 

definition and natural history. Leuk Lymphoma. 2009;50;493-497. 
 Landgren O, Albitar M, Ma w, et al. B-cell clones as early markers 

for chronic lymphocytic leukemia. N Engl J med. 2009;360;659-667. 
 Dunleavy K, Pittaluga S, Czuczman MS, et al. Differential efficacy 

of bortezomib plus chemotherapy within molecular subtypes of 
diffuse large B cell lymphoma. Blood.2009;113;6069-6076. 

 
 

Предмет Медицина базирана на докази: како да се практикува 
Студиска програма Докторски студии 
код ИП 

Студиска година прва 

семестар втор 
вкупно часови 120 
кредити 8 
вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 

Изведува  

Катедра по интерна медицина: 
 проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил 

 проф. д-р Катица Зафировска 

 проф. д-р Оливера Стојчева-Танева 

 асистенти од Катедрата по интерна медицина  
 

Одговорен 
наставник Проф.д-р.Љубица Георгиевска-Исмаил 

Адреса 
Клиника за Кардиологија и Нефрологија “Водњанска”17, 1000 Скопје 
тел.+389  2 3223 501 
e-mail: lgismail@gmail.com 

Опис на предметот 
Предметот има за цел да ги запознае студентите со значењето на 
медицината базирана врз докази и методите на нејзиното 
практикување во различни области од секојдневната практика.   

Учебни цели 

По завршување на слушањето на овој предмет, студентот ќе може:  
 

 Да осознае што е медицина базирана врз докази 
 Да го осознае начинот за изнаоѓање на моментално 

најдобриот доказ 
 Да се стекне со знаења за процена на валидноста на 

доказите  
 Да се стекне со знаења како да ја формира одлуката во 

секојдневната практика 
 Да ги знае предностите и потешкотиите при практикување 

на медицината базирана врз докази  
 

кратка содржина 
(извадок) Теоретски дел: 
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 Кој е концептот на медицина базирана врз докази 
 Чекор 1: Трансформација на клиничкиот проблем во 

прашања  
 Чекор 2 и 3:  Како да се најде моменталниот најдобар 

доказ 
 Чекор 4: Процена на валидноста на доказите  

 Дијагноза и скрининг 
 Прогноза 
 Терапија 
 Водичи 
 Систематични прегледи 
 Веб содржини 
 Економски анализи 
 Процена на специфични содржини од полето на: 

алтернативната медицина, геронтолошката медицина, 
општата медицина, здравствената нега и 
физиотерапијата 

 Чекор 5: Интегрирање на внатрешните и надворешните 
докази: формирање на одлука 

 Чекор 6: Евалуација на процесот на донесување на одлука 
 Кои се предностите на практикувањето на медицина 

базирана врз докази 
 Кои се потешкотиите во практикувањето на медицината 

базирана врз докази 

Практичен дел: 
 Осмислување на клинички прашања 
 Пребарување на најдобриот доказ 
 Критичка процена на добиените докази 

 Дали се добиените резултати валидни 
 Дали се резултатите важни 
 Дали резултатите може да се применат за грижа кон 
мојот пациент 

 Анализа на одлуки 
 Економска анализа 

Семинарска работа: 

Изнаоѓање докази и нивна критичка анализа за решавање 
на индивидуален клинички проблем со примена на 
медицина базирана врз докази. 

 

Организација 

- Предавања и дискусии:  20 часа - 1.5 кредит 

- Практично вежбање на теоретски стекнатите знаења:  40 часа -2.5 
кредити 
- Пребарување на научна литература и изработка на семинарска 
работа: 60 часа - 4 кредити 
Наставата ќе се изведува на следните локации: 

 Универзитетска клиника за кардиологија (библиотека) 
 Универзитетска клиника за нефрологија (библиотека) 
 Медицински факултет 

Наставата може да ја следат максимум 15 студенти 

Методи на учење 
 Предавања, дискусии, практично вежбање на стекнати знаења, 
пребарување на научна литература, изработка на семинарска работа и 
индивидуална работа 

Предвидени Студентите по успешно совладување на предметот ќе се стекнат 
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учебни резултати со следните компетенции: 
 

 да го најде моментално најдобриот надворешен доказ 
 да направи процена на валидноста на најдените докази 
 да формира одлука за дијагноза, терапија, лекување и/или 

прогноза врз основа на медицина базирана на докази 
 

 
 
 
 
проверка на 
знаење 

 Изработка на семинарска работа, нејзина јавна 
презентација                                                      

 Оцената што се добива вклучува целокупна активност за 
време на предавања и вежби, како и оцена на 
семинарскиот труд. 

 Оцената е описна: положил/неположил 
На крајот на курсот во тек на 5 минути студентите пополнуваат 
формулар за евалуација 
 

Учебни помагала 

 Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes 
RB.Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. 
Toronto: Churchill Livingstone, 2000 

 материјали во електронска форма, интернет адреси и други 
електронски извори  

 
 
 

Предмет Прогностички ризик скорови во коронарната артериска болест  
Студиска програма Докторски студии 
код ИП 
Студиска година прва 
семестар втор 
вкупно часови 90 
кредити 5 
вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 

Изведува  

Катедра по интерна медицина: 
 проф. д-р Љубица Георгиевска-Исмаил 

 асистенти од Катедрата по интерна медицина-кардиологија  

Одговорен 
наставник Проф.д-р.Љубица Георгиевска-Исмаил 

Адреса Клиника за Кардиологија “Водњанска”17, 1000 Скопје 
e-mail: lgismail@gmail.com 

Опис на предметот 

Предметот има за цел да ги запознае студентите со значењето на 
поедините параметри кои влијаат врз дијагнозата и особено врз 
прогнозата на коронарната артериска болест, да ги запознае со 
постоечките ризик скорови и да ги утврди можностите за креирање на 
нови.   
 

Учебни цели 

По завршување на слушањето на овој предмет, студентот ќе може:  
 

 Да ги препознае сите нарушувања кои имаат прогностичко 
значење 

 Да го осознае значењето на електрокардиографските 
нарушувања во морбидитетот и морталитетот од коронарна 
артериска болест 

 Да го осознае начинот на креирање на прогностичките 
скорови, нивните разлики и нивното значење 

 Да научи да направи научно истражување користејќи еден 
од скоровите. 
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кратка содржина 
(извадок) 

Теоретски дел: 

Запознавање со етиопатогенезата, клиничката слика и 
електрокардиографските карактеристики на коронарната 
артериска болест; креирање на прогностички скорови  

Практичен дел: 
 Примена на скоровите со помош на фиктивни случаи 

Семинарска работа: 

Изработка на семинарска тема преку научно истражување 
користејќи еден од скоровите 

 

Организација 

 Предавања и дискусии (15 часа: 0.5 кредити) 
 Практично вежбање на теоретски стекнатите знаења (15 

часа:1 кредит) 
 Пребарување на научна литература и изработка на 

семинарска работа (60 часа-3.5 кредити) 
Наставата ќе се изведува на следните локации: 

 Универзитетска клиника за кардиологија (библиотека) 
Наставата може да ја следат 5-10 студенти 

Методи на учење 
 Предавања, дискусии, практично вежбање на стекнати знаења, 
пребарување на научна литература, изработка на семинарска работа и 
индивидуална работа 

 
 
 
 
проверка на 
знаење 

 Изработка на семинарска работа, нејзина јавна 
презентација                                                      

 Оцената што се добива вклучува целокупна активност за 
време на предавања и вежби, како и оцена на 
семинарскиот труд. 

 Оцената е описна: положил/неположил 
 На крајот на курсот во тек на 5 минути студентите 

пополнуваат формулар за евалуација 

Учебни помагала 

 Георгиевска-Исмаил Љубица.Коронарна артериска болест. 
Превенција, дијагноза и лекување. Скопје: Форум, 2004 

 Георгиевска-Исмаил Љубица и сор. Електрокардиографија. 
Скопје: Аз-Буки, 2008  

 материјали во електронска форма, интернет адреси и други 
електронски извори  

 
 
 

Предмет Проточна цитометрија: принцип на работа и примена во 
современата медицина  

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Оливер Каранфилски 
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Останати 
предавачи Асс.  д-р Ирина Пановска-Ставридис, Мr.sci, PhD 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за хематологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17,  тел: +3892 3111749   e-mail: irina@drpanovski.com.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, проточна 
цитометрија; имунофенотипизација, антитела 

Учебни цели 

Запознавање на студентите со принципите на работа на проточна 
цитометрија, можностите за нејзината примена во современата 
медицина и стекнување на теоретски и практични заења за примена 
на нејзините методи во рутинска работа и во научно-истражувачките 
цели.. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Основни принципи на проточната цитометрија 
 Кинетика на врзување на антителата за клетките 
 Проточна цитометрија и контрола на квалитетот: 

стандардизација на протоколи за работа 
 Анализа на клеточните фенотипови со проточна цитометрија 
 Квантитативна имунофенотипизација 
 Можности за апликација на квантитативната 

имунофенотипизација во рутинската клиничка практика 
 Нормалната експресија на антигени во тек на хематопоезата: 

основа за интерпретација на леукемичните имунофенотипови 
 Клиничка апликација на проточната цитометрија кај акутните 

лимфобластни леукози 
 Имунофенотипизација на ниско-малгните хронични 

лимфоидни леукемии и сродните Нон-Ходгкин-ови лимфоми. 
 Примена на мултипараметриската проточна цитометрија во 

дијагностиката и класификацијата на акутната миелоидна 
леукемија 

 Детекција на минималната резидуална болест кај леукемите 
 Имунофенотипизација на ХИВ инфекцијата 
 Енумерација на CD34+ матични хематопоетски прогениторни 

клетки 
 Примена на проточната цитометрија во трансплантационата 

имунологија 
 Анализи со проточен цитометар на тромбоцитите и 

тромбоцитната функција 
 Примена на проточната цитометрија во анализата на 

интраклеточните протеински епитопи 
 Експериментална хематологија и проточна цитометрија: 

анализа на пролиферацијата, преживувањето, апопотозата и 
резистентноста кон хемотерапија на различните клеточни 
нормални и патолошки субсетови 

 Комбинација на имунофеотипизацијата и молекуларната 
фенотипизација 

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинар за квантитативна имунофенотипизација  
 Семинар за примена на проточната цитометрија во 

експерименталната хемтологија 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на различни клеточни имунофенотипови од 

нормали и патолошки примероци кои се обработени со 
проточен цитометар на Универзитетската Клиника за 
Хематологија  
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 Изработка на анализи, дијагностички, прогностички, 
функционални и експериментални есеи  кај различни 
нормални и патолошки клеточни примероци  

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојна изработка на 
анализи со проточен цитометар. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и 
практични знањења за проточната цитометрија и можностите за  
нејзината примена во современата медицина, како во рутинската 
практика, така и во научно-истражувачките цели.. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата на методите од проточната цитометрија во изработка 
на научни трудови во бројни гранки на базичната и клиничката 
медицина, како и од во областа на експрименталната базична и 
клиничка имунологија,хематологија и онкологија. 

Оценување 

  

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Имунофенотпизацијата на клетките од периферната крв и 

коскената срцевина во дијагностиката и клиничката 
стратификација на пациентите со акутни леукемии И.Пановска-
Ставридис, докторска дисертација, Скопје, 2009 

 Immunofenotpyping. Stewart&Nicholson 2000 by Wley-Liss,Inc. 
 Practital haematology.Dacie adn Lewis.Tenth edition 2006.Elsvier Ltd. 
 Cellular and Molecular immunology.Abbas and Licthman.Fifth edition 

2003,Elsevier Science (USA) 
Дополнителни 

 Wintrobe's Clinical Hematology:12th  Edition: John P Greer ,John 
Foerster, George M Rodgers , Frixos Paraskevas , Bertil Glader, 
2009 by LIPPINKOTT WILLIAMS&WILKINS 
Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology (Tkachuk, Wintrobe's 
Clinical Atlas of Hematology) (Hardcover).  Douglas C Tkachuk, 
Jan V Hirschmann 2007 by LIPPINKOTT WILLIAMS&WILKINS 
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Предмет Машка инфертилност, хипогонадизам и биолошки потпомогнато 

оплодување. 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 65 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Чедомир Димитровски 

Останати 
предавачи 

Проф. Д-р Славејко Сапунов 
Проф, Д-р Живко Попов. 
 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за ендокринологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 
е-маил: chedod@endocrinology.org.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, машка 
инфертилност; хипогонадизам 

Учебни цели 

Кандидатот мора да се запознае со базичната и клиничката 
андрологија и ендокринологија. Покрај тоа кандидатот треба да 
стекне солидни познавања женската репродуктивна ендокринологија 
како и основни познвања на техниките за биолошки потпомогнато 
оплодување. 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
Теоретски дел: 

 
Таа ќе содржи предавања, семинари и дискусии од релевантинте 
области на андрологијата, општата ендокринологија, 
ендокринологијата на женскиот репродуктивен систем, како и 
запознавање со техниките на асистираната репродукција. 

 
Практичен дел: 

                         
             Во практичниот дел кандидатот треба да ги вежба  
             андролошкиот и гинеколошкиот преглед, анализа на 
             хуманата семена течност, изведување на тестикуларна 
             биопсија со хистопатолошка анализа,ултразвучен преглед 
             на скроталната кеса и гинеколошки ултразвучен преглед. 
              Кандидидатот треба да стекне и вештини за изведување на  
              некои од асистираните репродуктивни техники. 

 

Организација 

Теоретска настава:   10 часа 
Индивидуална работа:    40 часа 
Практична настава:  15 часа  
Теоретската настава ќе се изведува во библиотеката на   клиниката 
за ендокринологија секое попладне по 15 часот,а практичните вежби 
во соодветните лаборатории (ендокриологија, гинекологија и 
урологија). 
Наставата може да ја следат до 20 кандидати на принцип кој прв се 
јави  до пополнување на бројката.  
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Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд,  

Оценување 
- На крајот на секое предавање и/или вежба кандидатот пополнува 
формулар за евалуација. 
- Испитот се полага по завршените теоретски предавања, практични 
вежби и по предавањето на семинарската тема, како усмен 

 
Учебни помагала 

Извадоци од учебникот Basic & Clinical Endocrinology од авторите 
F.S.Greenspan& D.G. Gardner; Andrologia од авторите E.Nieschlag 
& A.Behre; Techniques of Human Andrology од E.Hafez; Male 
Hypogonadism од авторот F.Jockenhovel; Handbook of the Assisted 
Reproduction Laboratory од авторите Keel,May & De Jonge; 
Handbook of In Vitro Fertilization од авторите Trounson & Gardner; 
Practical Laboratory Andrology од авторот D.Mortimer. 
 

 
Предмет ДИЈАБЕТИЧНО СТАПАЛО 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 55 
Кредити 3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Гордана Пемовска 

Останати 
предавачи хирург , физиотерапевт 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за ендокринологија, дијабетес и 
метаболички нарушувања, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска 17,  тел: +3892 3 147-252  e-mail: gpemovska@hotmail.com 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
дијабетес, дијабетично стапало, дијабетична невропатија, периферна 
артериска болест, инфекција, траума 

Учебни цели 

Запознавање на студентите со состојбата на шеќерната болест во 
светот денес, типови на дијабетес и компликации од дијабетес со 
посебен осврт на значењето на хипергликемијата во настанување на 
компликациите.  
Дијабетичното стапало денес  е едно  од најважните медицински, 
социјални и општествени проблеми , со висок морбидитет и 
морталитет и големи трошоци. 
 Цел на овој предмет е  од различни аспекти да се откријат некои од 
проблемите со кои може да се препознае дијабетичното стапало, да 
се предложат методи на превенција и лекување со цел да се намали 
бројот на ампутациите кај лицата со дијабетес. 
   
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Шеќерната болест денес 
 Епидемиологија на дијабетично стапало ( ризик фактори, 

преваленца и инциденца, важност на превенцијата, трошоци 
на лекување) 

 Патофизиолошки промени во ткивата на заболените од 
дијабетес 
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 Нови погледи на патогенезата на атеросклероза и тромбоза 
кај лицата со дијабетес 

 Кожни промени на стапалата  
 Радиолошки промени на стапалото кај лицата со дијабетес 
 Хируршки проблеми со дијабетичното стапало 
 Дијабетично стапало во примарна здравствена заштите 
 Улога на медицинската сестра во спречување и лекување на 

дијабетичното стапало 
 Клинички препораки за рано откривање, пратење и лекување 

на дијабетичното стапало 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинар за дијабетична полиневропатија 
 Семинар за периферна артериска болест  
 Семинар за инфекции на стапалото 
 Семинар : Антибиотици и антимикотици во лекување на 

дијабетичното стапало 
 Биомеханика на стапалото 
 Charco артропатија 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 
 

Практична настава 
 Скрининг на ризични групи за дијабетично стапало 
 Тестови за скрининг  на дијабетична невропатија 
 Допплер дијагностика 
 Дебридман на рана, земање на материјал од рана  
 Баро комора 
 Грижа на дијабетично стапало, едукација 
 Алгоритми за испитување и лекување кај дијабетичното 

стапало 
 

Организација 
Теоретска настава: 10 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 15 часа  
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојна работа со 
пациенти 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и 
практични знањења за дијабетичното стапало, како во рутинската 
практика, така и во научно-истражувачките цели.. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги препознае 
промените на дијабетичното стапало , да направи скрининг на 
ризичните групи на пациенти , да направи дебридман на рана и да 
едуцира пациенти кои имаат дијабетес  . 

Оценување 

  

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
1. Paul Newrick "International Consensus on the Diabetic Foot". British Medical 
Journal. FindArticles.com. 08 Jan, 2010. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0999/is_7261_321/ai_65772564/ 
2.Practical guidelines on the management and 
prevention of the diabetic foot. Based upon the International Consensus on the 
Diabetic Foot (2007). Prepared by the International Working Group on the Diabetic 
Foot ..Diabetes Metab Res Rev 2008; 24(Suppl 1): S181–S187. 
3. Boulton, AJ, Armstrong, DG, Albert, SF, et al. Comprehensive foot examination 
and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of 
the American Diabetes Association, with endorsement by the American 
Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care 2008; 31:1679. 
4. A Practical Manual of Diabetic Foot Care by Michael E. Edmonds 
5. Clinical Care of the Diabetic Foot by David Armstrong 
6. Standards of medical care in diabetes--2009. Diabetes Care 2009; 32 Suppl 
1:S13.  

 
Предмет Медицинска диететика 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 52 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Петранка Мишевска 

Останати 
предавачи 

Наставници од катедрата по педијатрија, инфективни болести, од 
клиниката за ендокринологија и други (по договор) 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за гастроентерохепатологија, Медицински 
факултет-Скопје 
Водњанска 17 
е-маил: pmisevska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
медицинска диететика, нутриенси, нутритивни продукти 

Учебни цели 

Цел на предметот е проучување на основите на диететиката во 
општиот дел, како и медицинската диететика, во посебниот дел. Во 
вториот дел ќе бидат обработени посебните диететски напатствија 
кај одредени заболувања. 
Кандидатот ќе треба да се стекне со: 
- познавања за науката за исхрана, 
- запознавање со нутриенсите и нутритивните продукти и нивните 
посебни својства важни за нутрицијата, 

- запознавање со алтернативните патишта на хранење -ентерална 
 и парентерална исхрана, 
- одредување на потребите на организмот и формулирање на 
диетата, 
- одредување на диетални насоки кај поедини патолошки состојби на 
органските системи. 

Учебни резултати 

Со овие предавања слушателот ќе стекне знаење за: 
- Одредување на нутритивниот статус на поединецот преку 
разни клинички, антрополошки, биохемиски и други мерења, 
- Одредување на нутритивните потреби кај поединецот, 
зависно од неговиот нутритивен статус и специфичното 
заболување, 
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- Одредување на алтернативните патишта на исхрана-
ентерална и парентерална исхрана,, спроведување на истата 
и следење на пациентот. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретски дел: 
Градба и функција на дигестивниот систем, 
Нутритивни супстанции и нутритивни продукти, 
Одредување на нутритивниот статус, 
Одредување на нутритивните потреби, 
Одредување на начин на исхрана, потребни нутриенси и 

следење на терапијата, 
Посебни диетални напатствија зависно од заболувањето. 

 Практичен дел: 
Одредување на нутритивниот статус преку земање диетална 

историја, физикален преглед, антропометриски 
испитувања, 

Одредување и пишување на листа за исхрана, 
Поставување назогастрична сонда и следење на болните на 

ентерална и парентерална исхрана. 

Организација 

Теоретска настава:   12 часа 
Индивидуална работа:  30 часа 
Практична настава:  10 часа  
Теоретската настава ќе се изведува во библиотеката на   клиниката 
за гастрентерохепатологија (ендокриологија, педијатрија, 
инфективни болести итн.). 

Методи на учење 

Предавања, заеднички дискусии. 
Практично одредување на нутритивниот статус преку 

диетална историја, физикален преглед, антропометриски 
испитувања, 

Практично одредување на диеталните потреби и 
формулирање на листа за исхрана. 

Оценување 
Тест за проверка на знаењето и практичен преглед со одредување 
нутритивен статус  одредување на листа за исхрана. 
Посебен прашалник за секој предавач кој ќе се пополнува на крајот 
на предавањето. 

 
Учебни помагала 

Книга по Медицинска диететика (која е во тек на изработка), како и  
материјали во електронска форма. 

 
Предмет Клинички аспекти на пресадување на органи 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 68 
Кредити 6 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Нинослав Ивановски 

Останати 
предавачи 

Проф. Д-р Живко Попов, Проф. Д-р Мирко Спироски, Проф. Д-р 
Ирена Кондова, Проф. Д-р Кочо Чакалароски, Проф. Д-р Здравко 
Чакар, Проф. Д-р Гордана Петрушевска 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за нефрологија, Медицински факултет-
Скопје, Водњанска 17 
Тел. 389 2 3147 258 
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е-маил: nivanovski@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
трансплантација, бубрег 

Учебни цели 

Цел на предметот е запознавање со приниципите на трансплантационата 
медицина, ХЛА системот, имунолошките принципи во трансплантацијата, 
имунобиологијата на отфрлање, хируршкит аспекти на пресадувањето на 
органи, основите на имуносупресија, хрончното отфрлање на графт, 
ургентните состојби во трансплантацијата.  

Кратка содржина 
(извадок) 

Наставна единица Тип на 
настава 

Број на 
часови Наставник 

Увод во трансплантациона 
медицина Теоретски 1 Проф Др 

Н.Ивановски 

ХЛА систем и 
хистокомпатибилитет  Теоретски 2 

Проф Др 
Мирко 
Спировски 

Основи на 
трансплантациона 
имунологија 

Теоретски 1 
Проф Др Н. 
Ивановски 
 

Имунобиологија на 
отфрлање Теоретски 1 Проф Др 

Н.Ивановски 
Клиничка трансплантација на 
органи Теоретски 2 Проф Др 

Н.Ивановски 
Клиничка трансплантација на 
органи Практични 2 Проф Др 

Н.Ивановски 

Хируршки аспекти на 
трансплантација на органи Теоретски 2 

Проф Др 
Ж.Попов 
 

Клинички аспекти на 
отфрлање на графтот Теоретски 2 Проф Др Н. 

Ивановски 

Патоанатомски аспекти на 
отфрлање на графтот Теоретски 2 

Проф Др 
Гордана 
Петрушевска 

Хронична алографт 
нефропатија Теоретски 1 Проф Др 

Н.Ивановски 

Фиброгенеза на графот Теоретски 1 Проф Др 
Н.Ивановски 

Принципи на имуносупресија Теоретски 1 Проф Др 
Н.Ивановски 

Клиничка имуносупресија Теоретски 1 Проф Др 
Н.Ивановски 

Клиничка имуносупресија Теоретски 1 Проф Др 
К.Чакалароски 

Ургентни состојби во 
трансплантација на органи Теоретски 1 Проф Др 

К.Чакалароски 
Ургентни состојби во 
трансплантција на органи Прљктични 1 Проф Др 

К.Чакалароски 
Инфекции на болен со 
пресаден бубрег Практични 2 Проф Др И. 

Кондова 
Транплантација на органи - 
етички аспекти Теоретски 1 Проф Др 

З.Чакар 
Трансплантација на органи - 
клиничко следење и 
компликации 

Теоретски 1 Проф Др 
Н.Ивановски 

Трансплантација на органи - 
перспективи и развој Теоретски 1 Проф Др 

Н.Ивановски 
 

Организација 

Теоретска настава:   23 часа 
Индивидуална работа:  40 часа 
Практична настава: 5 часа  
Теоретската настава ќе се изведува во библиотеката на   клиниката 
за нефрологија  (урологија, инфективни болести, судска медицина) 

Методи на учење 
Предавања, заеднички дискусии. 
Индивидуално пребарување на интернет за понудени теми од 
трансплантација на органи 
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Изготвување на семинарски труд 

Оценување 
Писмен тест за проверка на знаењето со повеќе понудени одговори 
Посебен прашалник за секој предавач кој ќе се пополнува на крајот 
на предавањето. 

 
Учебни помагала 

1. Р. Гроздановски, Н. Ивановски : Хронична бубрежна болест, 2008 
Скопје 
2. Gabriel Danovitch : Handbook of Kidney Transplantation, 2008 
3. Серафимовски и соработници: Учебник по Интерна Медицина, 
2005 
4. Transplantation - journal  ( kaj odgovorniot nastavnik) 
5. Transplant International - journal ( kaj odgovoniot nastavnik) 
6. Transplant Proceedings - kaj odgovorniot nastavnik 

 
 

Предмет Hodgkin-ова болест 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Оливер Каранфилски 

Останати 
предавачи  

Адреса: 

Универзитетска Клиника за хематологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 
Тел. 02 3 147 778; 070 266 367 
e-mail: dok@unet.com.mk, karanfilski@yahoo.com, karanfilski@t-
home.mk  

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Hodgkin-
ова болест 

Учебни цели 

- спознавање на основните карактеристики на заболувањето 
- разлики и сличности со други лимфопролиферативни заболувања 
- препознавање на дијагностичките карактеристики 
- препознавање на клинички манифестации 
- микроскопска дијагностика на карактеристичните клетки 
- цитохемиски и имунохемиски карактеристики на клетките 
- детерминирање на прогнистички индекс 
 - одлука и избор на терапија 
- можни еволуции на заболувањето 
- спознавање на поширокиот контекст на малигните заболувања 
- спознавање на принципите на хемотерапија и радиотерапија 

Кратка содржина 
(извадок) 

Етиологија и патогенеза 
Класификација 
Клинички манифестации 
Дијагностички постапки 
Прогностички фактори 
Лекување 
Следење 
Поширок контекст: модел на лимфопролиферативно заболување 
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Организација 

- Теоретска настава, од наставникот, за сите современи 
сознанија за сите наведени аспекти на заболувањето 
- Практична настава, од студентот, со најголем број од 
новодијагностицираните пациенти со заболувањето, како и со 
пациентите кои веќе се третираат и/или следат 
- Индивидуална работа, од студентот, со туторски систем, во 
најголем дел со литература за наведената област, дискусии од 
туторски тип, писмени елаборати за поединечни аспекти на 
заболувањето, истражување за идните насоки на испитување во 
областа, болеста 
 

Методи на учење 
Предавања, заеднички дискусии. 
Практична настава 
Индивидуално учење 
 

Оценување 

Во секој од сегментите, теоретска настава, практична настава и 
индивидуална работа, потребно е да се исполни минимум 75% од 
предвидените програми, за обезбедување на предвидените кредити; 
студентот кој го исполнил условот, го добива целосниот износ на 
кредити предвидени за предметот 
 

 
Учебни помагала 

- Едукативни книги и Книги на апстракти од 
Меѓународниот Симпозиум за Хочкиновата болест, кој се одржува 
секоја трета година во Келн, Германија, во организација на 
Германската група за изучување на Хочкиновиот лимфом 

- Годишниот Конгрес на Европското здружение за хематологија 
- Годишниот конгрес на Американското здружение за хематологија 
 - William's Hematology  -  Lichtman, Beutler, Kipps et al, 2006, 7th 
edition 

- Wintrobe's Clinical Hematology  -  Greer, Foerster, Rodgers et al, 2009, 
12th edition 

 - Hematology: Basic Principles and Practice  -  Hoffman, 2008, 5th 
edition 

- Тековна публикувана литература, статии, во специјализирани 
медицински списанија 

- Каранфилски О.: Дијагностичко-клинички параметри и терапискиот 
пристап како прогностички фактори кај Хочкиновата болест - 
докторска дисертација, 2000 

 
 

Насока Клиничка медицина 
Предмет Хронична бубрежна болест 

Акредитација: 
ЕКТС 6: Изборен  предмет - се вреднува со 6 ЕКТС кредити за 
студентите на докторските студии од областа на медицинските 
науки - клиничка медицина.  

Изведува Катедра по Интерна медицина,  Медицински факултет, Скопје 
Автор  Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева 

Наставници Дополнително одредени 
 

Помошни  
наставници 

Д-р Ѓулшен Селим, др.сци.мед. 
 

Адреса за 
комуникација  

Проф. д-р Оливера Стојчева-Танева 
Клиника за нефрологија Медицински факултет,  
Катедра по итерна медицина, Медицински факултет,  
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р. Македонија 
Тел.: +389-2-3223-501; +389-2-3147-277  
e-mail: ostojceva@yahoo.com  

Број на активни 80 часови  
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часови: (1) Теоетска настава:  15 часови 
(2) Практична настава: 30 часови 
(3) Семинари:  15 часови 
(4) Индивидуално учење: 20 часови 

Опис на предметот: 
Запознавање со епидемиолошките аспекти, патогенетските 
механизми и приордниот тек, како и прогнозата, исходот и 
клиничките интервенции кај хроничната бубрежна болест (ХББ) 

Содржина  на 
предметот 
 

Теоретска настава: 
 Епидемиологија на терминалниот стадиум на ХББ 
 Фактори одговорни за прогресијата на реналната болест 
 Гломерулосклероза 
 Механизми на тубулоинтерстицијална фиброза 
 Протеинурија: импликации врз прогресија и терапија 
 Хипертензија: улога во прогресијата на ХББ 
 Дијабетична нефропатија: тек и терапија 
 Проценка на стадиумите на ХББ 
 Лабораториска и клиничка процена на ХББ 
 Клинички интервенции кај ХББ 
 Терапија на анемија кај ХББ 
 Исход и интервенции кај ХББ: медицински докази од 

клинички студии и мета-анализи 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (3)  за тераписки пристап кај болни со ХББ од 

различна етиологија кои се селдат преку амбулантите на 
Клиниката за нефрологија 

 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Водење на болни со ХББ во период од 3 до 6 месеци  
 Приказ на случаи од посебен интерес 
 Обука за диетални интервентни режими кај болни со ХББ 

 

Едукациони цели: 
Знаења 
 

Да се обездеди знаење и вештина за адекватно препознавање, 
етиолошка процена, процена на стадиумот, присуството на 
коморбидитети и третирање на болни со ХББ  
 

Едукациони цели: 
Вештини 

Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата од 
хроничната бурежна болест во изработка на научен труд од оваа и 
сродни на неа области, како и да изведува научно-истражувачка 
работа од оваа област. 

Формат на 
наставата: 
 

1. Теоретска настава 
a.  Комбинирана ex cathedra и интерактивна настава   

 
2. Практична настава 

a. Работа самостојно 
b. Дискусија по обработка на случаи 
 

3. Семинар 
a. Самостојна изработка на семинарска тема за проценка на 

етиологија, стадиум, фактори на прогресија и терапија на 
болен со ХББ 

b.  
 

Простор: 
 

1. Теориски часови - било кој амфитеатар соодветно опремен 
за предавање со аудио-визуелна презентација и 
бибилотеката на Клиника за нефрологија 

2. Практични вежби - амбулантите на Клиника за нефрологија  
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Испити:.  
 

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

Литература 

1. KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: 
Evaluation, Classification and Stratification 
http://www.kidney.org/Professionals/Kdoqi/guidelines_ckd/toc.htm  

2. Massry SG, Glassock RJ. Textbook of Nephrology. Williams & 
Wilkins. Baltimore, 1989 

3. Brenner BM, Rector FC. The Kidney. W.B.Saunders Company, 
Philadelphia, 1991 

4. El Nahas AM. Mechanisms and Clinical Management of Chronic 
Renal Failure. Oxford University Press, New York, 2000 

5. Narins RG, Stein JH. Diagnostic techniques in renal disease. 
Contemporary Issues in Nephrology (25). Churchill Livingstone, Ney 
York, 1992 

6. Kopple JD, Massry SG. Nutritional Management of Renal Disease. 
Williams&Wilkins, Baltimore, 1997 

  
 
Предмет ВОСПАЛИТЕЛНИ РЕВМАТСКИ ЗАБОЛУВАЊА 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина - Клиника за ревматологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Снежана Мишевска - Перчинкова 

Адреса: 
Универзитетска клиника за ревматологија, 
Водњансака 10, 1000 Скопје, 
Тел: оо 389 70 363 468, e-mail:spercinkova@hotmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
воспалителни ревматски заболувања 

Учебни цели 
Запознавање со основните карактеристики на воспилителните 
ревматизми, современите сознанија за етиопатогенетските механизми 
на автоимуните заболувања и  современиот тераписки пристап кон 
овие заболувања  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Серолошки позитивни ревматизми 

o Ревматоиден артритис 
o Јувенилен артритис (M.Stil) 

 Серо-негативни артропатии 
o Реактивен артритис 
o Псоријатичен артритис 
o Анкилозантен спондилитис 
o Артритиси кај цревни заболувања 

 Посебен осврт на  
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o Патогенетските механизми 
o Клиничката експресија на болестите 
o Современиот тераписки пристап 

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинар (2)  за етиопатогенезата на ревматоидниот артритис и 

Современ тераписки пристап кон серон-позитивните артропатии  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на случаи со воспалителни ревматизми , пристап 

кон болен,  
 Лабораториски испитувања  кои се спроведуват во 

имунолошката лабораторија на клиниката (Ана, Анти дс ДНА, 
ЛЕ клетки, РФ, анти ЦЦП, ЦРП и др) 

 Детекција на остеопороза како компликација кај овие 
заболувања  со остеодензитометрија 

 

 
Теоретска настава: 10 часа 
Индивидуална работа: 50 часа 
Практична настава: 10 часа  
 

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди подлабоко  познавање за  
природата на автоимуните воспалителни ревматизми и современите 
терписки можности за овие болести. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавањата во изработка на научен труд од оваа и 
сродни на неа области, како и да изведува научно-истражувачка 
работа од оваа област. 

Оценување 

  

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

Учебни помагала 
 Интерна Мадицина, В. Серафимовски и група автори 
 Реуматичне и сродне болести, М. Поповиќ и сарадници 
 Textbook of Rheumatology, Clipper et al. 

 
 
Предмет Пулмологија 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
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Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по интерна медицина - Клиника за пулмологија 

Одговорен 
наставник 

Проф. др. Татјана Чапароска 
Проф. др. Мирослав Гавриловски 
Проф. др. Томе Стефановски 
Проф. др. Бранислав Геровски 
Проф. др. Љубе Глигоровски 
Проф. др. Ангелко Ѓорчев 
Проф. др. Бисерка Ќаеава  
Проф. др. Горица Брешковска  
Проф. др. Дејан Докиќ 
 

Адреса: 
Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, 
Водњансака 17, 1000 Скопје, 
Тел: 00 389 2 3113302, факс. 00 389 2 3211 468 
 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
пулмологија 

Учебни цели 
Запознавање со основните карактеристики на респираторните 
заболувања, современите сознанија за етиопатогенетските механизми 
и  современиот тераписки пристап кон овие заболувања  

Кратка содржина 
(извадок) 

 Симптоми на респираторниот систем  
o Проф. др. Ангелко Ѓорчев 

 Промена во циркулаторните и респираторните функции 
(диспнеја и белодробен едем) 

o Проф. др. Мирослав Гавриловски 
 Азотен моноксид - неговата улога во респираторниот систем  

o Проф. др. Дејан Докиќ 
 Нарушување на респираторната функција 

o Проф. др. Бранислав Геровски 
 Дијагностички методи кај респираторните заболувања  

(“imaging” техники) 
o Проф. др. Томе Стефановски 

  Инвазивни техники во респираторната медицина 
o Проф. др. Томе Стефановски  

 Вирусни инфекции на горните респираторни патишта 
o Проф. др. Дејан Докиќ  

 Синузитис 
o Проф. др. Дејан Докиќ 

  Астма 
o Проф. др. Ангелко Ѓорчев 

 Акутен бронхитис ( bronchitis acuta) и Акутен бронхиолитис ( 
bronchiolitis acuta)  

o Проф. др. Љубе Глигоровски 
 ХОББ 

o Проф. др. Љубе Глигоровски 
 Нарушувања на белодробната вентилација  

o Проф. др. Бранислав Геровски 
 Белодробно срце (COR PULMONALE) 

o Проф. др. Љубе Глигоровски 
 Примарна белодробна хипертензија 

o Проф. др. Љубе Глигоровски 
 Тромбоемболија на белите дробови ( thromboembolia 

pulmonalis) 
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o Проф. др. Татјана Чапароска 
  Цистична фиброза  

o Проф. др. Горица Брешковска 
 Пневмонија и некротизирачки белодробни инфекции 

(Белодробен апсцес) 
o Проф. др. Дејан Докиќ 

 Бронхиектазија 
o Проф. др. Бранислав Геровски 

 Интерстицијални белодробни заболувања 
o Проф. др. Татјана Чапароска 

 Саркоидоза ( Sarkoidosis Pulmonis)  
o Проф. др. Татјана Чапароска 

 Пулмонална алвеоларна протеиноза и 
лимфоангиолеомиоматоза 

o Проф. др. Горица Брешковска 
 Тумори на белите дробови  

o Проф. др. Томе Стефановски 
 Заболувања на плеврата, медијастинумот и дијафрагмата  

o Проф. др. Бисерка Ќаева, Проф. др. Томе Стефановски 
 Pneumocystis carinii инфекција, паразитарни и габични 

инфекции  
o Проф. др. Бисерка Ќаеава  

 Белодробни заболувања предизвикани од фактори на 
околината 

o Проф. др. Мирослав Гавриловски 
 Опструктивна ноќна апнеја 

o Проф. др. Дејан Докиќ 
 Акутен респираторен дистрес синдром 

o Проф. др. Ангелко Ѓорчев 
 Асистирана вентилација (хипооксија, цијаноза и 

полицитемија) 
o Проф. др. Горица Брешковска 

 Трансплантација на бели дробови 
o Проф. др. Дејан Докиќ 

 Туберкулоза 
o Проф. др. Дејан Докиќ, Проф. др. Мирослав 

Гавриловски, Проф. др. Љубе Глигоровски, Проф. др. 
Томе Стефановски, Проф. др. Ангелко Ѓорчев, Проф. 
др. Татјана Чапароска, Проф. др. Бранислав Геровски, 
Проф. др. Горица Брешковска, Проф. др. Бисерка 
Ќаеава  

 

 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 60 часа 
Практична настава: 30 часа  
 

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди подлабоко  познавање за  
природата на респираторните заболувања и современите терписки 
можности за овие болести. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавањата во изработка на научен труд од оваа и 
сродни на неа области, како и да изведува научно-истражувачка 
работа од оваа област. 
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Оценување 

  

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

Учебни помагала 
 Murray Nadel: Textbook of Respiratory Medicine 
 Fishman: Pulmology 
 Fabel: Pneumologie 

 
 
 
 

Предмет  Нарушувања на метаболизмот на водата, електролитите и киселите 
радикали 

Студиска програма Општа медицина 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар  втор 

Вкупно часови 30 (теоретска-1 кредит)+ 30 (практична-2 кредита)+индивидуална 
работа (дискусии,консултации,проценка на литература..-6 кредита) 

Кредити  9 (девет) 
Вид на предмет  изборен 
Предуслови  Положени испити од прва година 
Изведува  Катедра по интерна медицина 

Одговорен  
наставник Проф. др Кочо Чакалароски 

 

Адреса  
 

Клиника за нефрологија,Медицински факултет,Водњанска 
17,1000,Скопје, 
тел:+38923119237 
e-mail:cakalaroskik@yahoo.com 

Клучни зборови 
 
 

Медицински факултет, постдипломска настава, изборен предмет, 
нарушувања на метаболизмот на водата, електролитите и киселите 
радикали 

Учебни цели 

 Да ги опише видовите водно-електролитски нарушувања 
 Клинички да ги препознае големите синдроми на водно-

електролитски нарушувања 
 Правилно да ги интерпретира лабораториските пока-затели 
 Да ги препознае наодите од параклиничките испитувања кои се 

однесуваат на нарушениот хидро-солен статус 
 Да ги издвои состојбите кои налагаат итен третман 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Баланс и нарушување на метаболизмот на вода, Na, K, Ca, Pi, 

Mg, хомеостаза и нарушувања на ацидобазен статус и скелет 
 
Практична настава: 

 Анализа на конкретен  болен 
 Интерпретација на сложено водно-електролитско растројство 

Организација  Теоретска (интерактивна) настава : 30 часа 
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Практична настава: 30 часа 
Методи на учење Интерактивна настава на предавања и вежби 

Предвидени учебни  
резултати 

Знаење и разбирање: Докторантот ќе се стекне со знаење за сите 
нарушувања на ацидобазниот и хидроелектролитскиот статус+ 
интерпретација на остеохистодинамика. 
Клучни вештини: препознавање на дискалиемија, хипер/хипо-
калциемија, ацидоза, алкалоза, бубрежна остеодистрофија; асо-цирање 
на дизелектролитемијата со клиничката состојба 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените наставни 
содржини за да добие потпис: 
Вид активност                                                                Бодови  

 

Теоретска настава* 24 
Практична настава* 30 
Завршен испит 40 
Квиз  (4 )  04 
Минимум успешност 100 

* присуство на теоретска настава  (задолжително присуство на повеќе 
од 80% од предавањата):  24 бода(80% од 30 часа) 
** практична настава (задолжително присуство на сите вежби); 
Присуство   =  0.5 бод за 1 час вежба 
Активност на вежба = 0.5 бод 
Успешно положен квиз (50% успешност во совладување на задачите) = 
1 бод (вкупно 4х1 = 4 бода) 

Проверка на знаење 

Квизови (најавени и ненајавени)-писмени: секој успешен квиз (ги има 4) 
носи 1 бод 
Завршен испит: практичен (тест) 

 Студентот е должен да препознае и опише 40% од клиничките 
проблеми што му се даваат на увид (од 10 вкупно треба да е 
успешен на 4 интерпретации: 40-100 бода 

 Оценката што се добива е описна: положил/не положил, или 
според одлука на Деканот на МФ 

Учебни помагала 

Основни: 
 К.Чакалароски. Нарушувања на метаболизмот на вода, 

електролити и кисели радикали,во МЕДИЦИНА 2000, Ед. 
Б.Никодијевиќ, Скопје, 2002 

 ЦД  и други материјали во електронска форма за интер-
акциска комуникација 

 

Предмет Современа нефармаколошка и фармаколошка терапија на тип 2 
дијабетес 

Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Татјана Миленковиќ 

Адреса: 
Клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни заболувања, 
Медицински факултет-Скопје, Водњанска 17,  
тел: +3892 3147253   е-маил: tanjam@endocrinology.org.mk, 
tamil@freemail.org.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, терапија, 
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тип 2 дијабетес 

Учебни цели Запознавање со современата нефармаколошка и фармаколошка 
терапија на тип 2 дијабетесот 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Исхрана кај луѓе со дијабетес, броење на јаглени хидрати и 

напреднато броење на јаглени хидрати за луѓе на 
интензивиран инсулински третман.  

 Физичка активност, видови физичка активност, нејзино 
контролирано изведување и корист од истата. 

 Едукација и самоконтрола на луѓето со дијабетес, видови, 
значење и практично изведување. 

 Орална терапија - детално запознавање со постоечките и нови 
групи лекови, нивните предности, негативности, ефикасност во 
третманот. 

 Инсулинска терапија – видови инсулини, инсулински режими, 
индикации за нивна примена. 

 
 Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за броење на јаглени хидрати, дневни калориски 

потреби 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 
 Практична настава 
 Дневни калориски потреби, одредување диета (правење 

индивидуално мени) за луѓето со дијабетес. 
 Практична самоконтрола и терапија на дијабетесот - да се 

живее 3 дена како човек со дијабетес 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на дневна 
калориска и јаглено хидратна потреба кај луѓе со дијабетес, да се 
живее како човек со дијабетес. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за нефрамаколошката 
терапија на дијабетесот, специјално исхраната и физичката активност, 
преку теоретска и практична примена на знаењата, запознавање со 
постоечките и новите фармаколошки тертмани за дијабетесот и 
нивното евентуално значење за иднината на дијабетесот. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од терапијата на дијабетесот во изработка на научен 
труд од оваа област која е во развој и има голем број пациенти кои 
овозможуваат поеднаставно изработување на научен труд, како и да 
изведува научно-истражувачка работа од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности 
Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
 Процена на влијанието на групната едукација на метаболната 

контрола кај пациенти со Diabetes mellitus на инсулинска терапија, 
докторска дисертација, Т.Миленковиќ, Скопје, 1999 

 Едукација за третман на луѓето со дијабетес”, Т.Миленковиќ, 2006 
 Joslin’s Diabetes mellitus, C. R Kahn MD, Gordon C Weir MD, George L 

King MD, Alan M Jacobson MD, Alan C Moses MD, Robert J Smith MD, 
2005 

 International textbook of diabetes mellitus second edition, KGMM 
Alberti, Paul Zimmet, RA DeFronzo, 1997 

Дополнителни 
 American Diabetes Association. Clinical Practice resommendation, 

2009 
 European Diabetes Policy Group (EASD Guidelines). Guide to type 

2 diabetes mellitus. Diabet Med 2009 
 Golay A. Food for thought 2000 
 Diabetes medical nutrition therapy: a professional guide to 

management and nutrition education resources, Harold J. Holler, 
Joyce Green Pastors, 1997 

 
 

Предмет  
Хронична миелоична леукемија;  дијагностички и тераписки 
пристап (ХМЛ) 

 
Студиска програма Општа медицина 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар  втор 
Вкупно часови 30 
Кредити  7 (седум) 
Вид на предмет  изборен 
Предуслови  Положени испити од прва година 

Изведува  Катедра по интерна медицина 
Клиника за хематологија 

Одговорен  
наставник Проф. др Александар Стојановиќ 

Адреса  Клиника за хематологија, Воднјанска 17,Скопје 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, 
 Хематологија, хронична миелоична леукемија 

Учебни цели 
 
Запознавање со дијагностиката и третманот на ХМЛ 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Клиничка слика на ХМЛ 
 Интерпретација на периф.размаска, коскена срцевина и 

цитохемиски боења кај ХМЛ 
 Цитогенетски и молекуларни иследувања 
 Терапија со интерферон и тирозин-киназа инхибитори 
 Улогата на траснплантација кај ХМЛ 
 Еволуција и компликации кај ХМЛ 

Индивидуална работа: 
 Евалуација на литературе 
 Консултации 
 Ретроградна анализа на истории на болни 
 Семинарски труд за одредено подрачје од ХМЛ 
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Практична настава: 
 Контролни прегледи на паџеинти со ХМЛ 
 Изведување на боења и интерпретација 
 Учество во молекуларни анализи и интерпретација 

Организација  
Теоретска настава:  30 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 20 часа 

Методи на учење 
 

Интерактивни предавања; научна литературе, изработка на семинарски 
труд, учество во хематолошка лабораториска дијагностика 

Предвидени учебни  
резултати 

Обезбедување на теоретски познавања за ХМЛ, запознавање со 
лабораториски дијагностички вештини, запознавање со тераписките 
пристапи, клиничките компликации и еволуиција на заболувањето. 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените наставни 
содржини за да добие потпис: 

 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на знаење Усмен испит 

Учебни помагала 

Baccarani M, Pane F, Saglio G. Monitoring treatment of chronic myeloid 
leukemia. Hematologica 2008;93:161-9. 
Baccarani M, Saglio G, Goldman J et al. Evolving concepts in the 
management of CML: recommendations from an expert panel on behalf of 
the European Leukemia Net.  Blood 2006; 108:1809-20. 

 
 
Предмет  Оптеретување со железо и  хелациона терапија 
Студиска програма Општа медицина 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар  втор 
Вкупно часови 30 
Кредити  6 (шест) 
Вид на предмет  изборен 
Предуслови  Положени испити од прва година 

Изведува  Катедра по интерна медицина 
Клиника за хематологија 

Одговорен  
наставник Проф. др Александар Стојановиќ 

Адреса  Клиника за хематологија, Воднјанска 17,Скопје 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, 
 Хематологија, оптеретување со железо 

Учебни цели Запознавање со метаболизмот на железо, оптеретување со железо, 
тераписки приста за елиминација на железо. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
- Метаболизам на железо 
- Трансфузиона терапија 
- Терапија на таласемии 
- Терапија на миелодиспластични синдроми 
- Хелациона терапија (венска, орална; компликации од терапијата) 
- Методологија на одредување на депонирано железо (серумско 
жел;езо, трансферин, феритин, биопсија на црн дроб, ултразвучна 
дијагносика на црниот дроб и срцето, МРИ на хепар и срце) 
Индивидуална ребота 
- Евалуација на стручна литературе 
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- Консултации 
- Семинарски труд 
Практична работа 
- Учество во клинички прегледи и апликација на терапија кај пациенти 
со таласемија 
- Учество во хематолошка лабораторија при одредување на феритин, 
серумско железо, боење на железо во коскена срцевина 

 

Организација  
Теоретска настава:  30 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 10 часа 
 

Методи на учење 
 

Интерактивни предавања, користење на литература, изработка на 
семинарски труд, учество во лабораториска хематолошка дејност. 
 

Предвидени учебни  
резултати 

Остварување на теорестки знаења од преоптеретување со железо и 
трансфузиона терапија, запознавање со хелациона терапија, прогноза 
на болни со хемосидероза, запознавање со методологијата на 
одредување на вишок на железо во организмот. 
 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените наставни 
содржини за да добие потпис: 
 

 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на знаење Усмен испит 

Учебни помагала 

1.Gabutti V, Piga A. Results og long-term iron-chelating therapy. Acta 
Haematologica 1996;95:26-36. 
2. Zurlo MG, De Stefano P, Borgna-Pignatti A, DiPalma A, Piga A et al. 
Survival and causes of death in thalassaemia major. Lancet 1989;2:27-30. 
3. Olivieri NF, Nathan DG, McMillan JH et al. Survival in medically treated 
patients with homozygous beta-thalassaemia. N Engl J Med 1994;331:574-
578. 
4. Olivieri NF, Brittenham GM. Iron-chelating therapy and the treatment of 
thalassaemia. Blood 1997;89:739-761. 
5. Eaton JW, Qian M. Molecular bases of cellular iron toxicity. Free Radical 
Biology & Medicine 2002;32:933-840. 
6. Davis BA, O’Sullivan C, Jarrit PH, Porter JB. Value of sequential 
monitoring of levt ventricular ejection fraction in the management of 
thalassaemia major. Blood 2004;104:263-269. 
7. Angelucci E, Brittenham GM, McLaren CE et al. Hepatic iron concentration 
and total body iron stores in thalassaemia major. N Engl J Med 
2000;342:327-331. 
8. Fischer R, Longo F, Nielsen P et al. Monitorin long-term efficacy of iron 
chelation therapy by deferiprone and desferrioxamine in patients with beta-
thalassaemia major:application of SQUID biomagnetic liver susceptometry. 
Br J Haematol 2003;121:938-948. 
9. Jensen PD, Jensen FT, Chriistensen T et al. Evaluation of myocardial 
ironby magnetic resonance imaging during iron chelation therapy wit 
deferrioxamine : indication of close relation between myocardial iron  content 
and chelatable iron pool. Blood 2003;101:4632-4639. 
10. Calleja EM, Shen JY, Lesser M et al. Survival and morbidity in 
transfusion-dependent thalassaemic patients on subcutaneous 
desferrioxamine chelation.Nearly two decades of experience. Ann NY ACAD 
Sci 1998;850:469-470. 
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11. Piga A, Gaglioti C, Fogliacco O, Tricta F. Comparative effects of 
deferiprone and deferoxamine on survival and cardiac disease in patients 
with thalassaemia major:a retrospective analysis. Haematologica 
2003;88:489-496. 
12. Piga A, Galanello R, Forni GL et al. Randomized phase II trial of 
deferasirox, a once daily, orally-administered iron chelator, in comparison to 
deferoxamine in thalassaemia patients with transfusional iron overload. 
Haematologica 2006;91:873-880. 
13. Galanello R, Kattamis A, Piga A, Fischer R et al. A prospective 
randomized controlled trial on the safety and efficacy of alternating 
deferoxamine and deferiprone in the treatment of iron overload in patients 
with thalassaemia. Haematologica 2006;91:1241-43. 
14.Origa R, Bina P, Agus A et al. Combined therapy with deferiprone and 
desferrioxamine in thalassaemia major. Haematologica 2005;90:1309-14. 
15. Wu KH, Chang JS, Tsai CH, Peng CT. Combined therapy with 
deferiprone and desferrioxamine successfully regresses severe heart failure 
in patient with beta thalassaemia major. Ann Hematol 2004;83:471-473. 
 

 
Предмет  Имунолошки основи на ендокринолошките болести 
Студиска програма Општа медицина 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар  втор 
Вкупно часови 80 
Кредити  6 (шест) 
Вид на предмет  изборен 
Предуслови  Положени испити од прва година 

Изведува  Катедра по интерна медицина 
Клиника за ендокринологија 

Одговорен  
наставник Проф. др Милчо Богоев 

 

Адреса  
 

Клиника за ендокринологија, Воднјанска 17,Скопје 
e-mail: mbogoev@endocrinology.org.mk 

Клучни зборови 
 
 

Медицински факултет, докторски студии, 
 Ендокринологија, имунолошки основи 

Учебни цели 

 
Запознавање со имунолошките основи на заболувањата на 
ендокрините органи  

 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
- Имунолошки аспекти на дијабетот 
- Имунолошки аспекти на заболувањата на кората на надбубрежната 
жлезда 
- Имунолошки аспекти на заболувањата на штитната жлезда 
- Имунолошки аспекти на заболувањата на хипофизата 
- Тераписки осврт кон имунолошките заболувања на ендокриниот 
систем 
Индивидуална ребота 
- Евалуација на стручна литература 
- Консултации 
- Семинарски труд 
Практична работа 
- Учество во клинички прегледи и апликација на терапија кај болни со 
имунолошко условени ендокрини заболувања 
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Организација  
Теоретска настава:  30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 20 часа 
2 семинарски труда 

Методи на учење 
 

Интерактивни предавања, користење на литература, изработка на 
семинарски трудови 
 

Предвидени учебни  
резултати 

Остварување на теорестки знаења од имунолошките основи на 
заболувањата на штитната жлезда, хипофизата, адреналната жлезда и 
дијабетот 
 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените наставни 
содржини за да добие потпис: 
 

 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на знаење Усмен испит 

Учебни помагала 

 М.Богоев :” Diabetes mellitus”,ISBN 9989-9509-9-7,2005 
 M.Богоев Современа дијабетологија, изд.2008 
 М.Богоев Автоимуни аспектио на шеќерната болест, изд.2005 
 L.De Groot:”textbook of endocrinology,\” ed.2007 

 
 
Предмет  Болести на штитната жлезда и дијабетес 
Студиска програма Општа медицина 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар  втор 
Вкупно часови 80 
Кредити  6 (шест) 
Вид на предмет  изборен 
Предуслови  Положени испити од прва година 

Изведува  Катедра по интерна медицина 
Клиника за ендокринологија 

Одговорен  
наставник Проф. др Милчо Богоев 

 

Адреса  
 

Клиника за ендокринологија, Воднјанска 17,Скопје 
e-mail: mbogoev@endocrinology.org.mk 

Клучни зборови 
 
 

Медицински факултет, докторски студии, 
 Ендокринологија, штитна жлезда, дијабетес 

Учебни цели Запознавање со заболувањата на штитната жлезда кои се асоцирани со 
дијабеес 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава 
- Заболување на штитната жлезда и дијабетес 
- Етиопатогенетски механизми 
- Клиничка експресија 
- Тераписки осврт 
Индивидуална ребота 
- Евалуација на стручна литература 
- Консултации 
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- Семинарски труд 
Практична работа 
- Учество во клинички прегледи и апликација на терапија кај болни со 
заболување на штитната жлезда и дијабетес 
- Пракса во ендоркинолошката лабораторија 
 

 

Организација  
Теоретска настава:  30 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 30 часа 
2 семинарски труда 

Методи на учење 
 

Интерактивни предавања, користење на литература, изработка на 
семинарски трудови 
 

Предвидени учебни  
резултати 

Остварување на теорестки знаења од заболувањата на штитната 
жлезда и дијабетот 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените наставни 
содржини за да добие потпис: 
 

 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Проверка на знаење Усмен испит 

Учебни помагала 
1.L.De Groot :”Textbook of endocrinology” ed 2007 
2.R.Williams:”Textbook of endocrinology”ed 2007 
 

 

Предмет  Клинички аспекти на алогената и автологна трансплантација на 
матични хематопоетски клетки 

Судиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Судиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити  5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по Интерна Медицина -Клиника за хематологија 
Одговорен 
наставник 

Проф Др Б Георгиевски  
 

Учесник на 
предметот Доц.Д-рСоња Генадиева-Ставрик 

Адреса Универзитетска клиника за хематологија Медициснки факултет 
Водњанска 17 1000 Скопје тел: +389 2 3110548 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели Запознавање со принципите на алогената и автологната 
трансплантација на хематопоетски матични клетки 

Кратка содржина 

Теоретска настава 
 Современи индикации за алогена и и автологна 

трансплантација 
 Кондиционирачки протколи 
 Рани и доцни компликации 
 Graft versus host disease 

Индивидуална работа 
Евалуација на научна литература 
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Консултации 
Семинарска работа 

Практична настава 
 Следење на процедура на алогена и автологна 

трансплантација на хематопоетски матични келтки 
 Протоколи за подготовка на донор и реципиент за алогена  и 

автологна трансплантација на хематопоетски стем клетки 

Организација 
Теоретска настава      30 часа 
Индивидуална работа 30 часа 
Практична настава   10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литературе, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на историја на 
болестта на пациент кандидат за алогена трансплантација 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за индикациите за 
алогена и и автологна трансплантација, претрансплантационите 
процедури, постапката на спроведување на трансплантација, 
подготовка на донорот и реципиентот, раните и  доцни компликации 
Клучни вештини: студентот  ке биде оспособен да познавањата кои ги 
стекнал ги примени во изработка на научен труд од оваа и сродни на 
неа области, како и да изведува научно-истражувачка работа од оваа 
област. 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни 
 Clinical bone marrow and blood stem cell transplantation: Atkinson K, 

Champlin R, Ritz J, Fibbe W, Ljungman P, Brenner M,  Cambridge 
University press  Third Edition 2004 

 Clinical hematology: Young N, Gerson S, High K,  Mosby Elsevier 2006 
 Williams Hematology, seventh edition: Lichtman M, Beutler E, Seligsohn 

U, Kaushansky K, Kipps T,  McGraw-Hill Medical 2007 
Дополнителни 

- ESH-EBMT Handbook on haemopoetic Stem Cell transplantation (2008 
Revisited edition): Apperly J, Carresras E, Gluckman E, Gratwohl A, 
Masszi T  

American Society of hematology: Educational program book Hematology 2009 
 
 

Предмет  
Стем клетки: имунолошки, молекуларни, онтогенетски аспекти и 
нивна  улога во современата медицина (тераписка, превентивна 
и во регенеративната медицина). 

Судиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Судиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити  4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема 
Изведува Катедра по Интерна Медицина -Клиника за хематологија 
Одговорен 
наставник 

Проф Др Б Георгиевски  
 

Учесник на 
предметот Доц.Д-рСоња Генадиева-Ставрик 

Адреса Универзитетска клиника за хематологија Медициснки факултет 
Водњанска 17 1000 Скопје тел: +389 2 3110548 
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Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели Запознавање со современата примена на хематопоетските матични 
келтки во терапија на заболувањата во современата медицина 

Кратка содржина 

Теоретска настава 
 Современи индикации за автологна трансплантација 
 Кондиционирачки протколи 
 Рани и доцни компликации 

 
Индивидуална работа 

Евалуација на научна литература 
Консултации 
Семинарска работа 

 
Практична настава 

 Криопрезервација на хематопоетски матични клетки 

Организација 
Теоретска настава      30 часа 
Индивидуална работа 30 часа 
Практична настава   10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на листа на 
индикации за стем клеточна трансплатација, следење на процесот на 
криопрезервација  

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за индикациите за стем 
клеточна трансплантација во современита медицина, 
претрансплантационите процедури, постапката на спроведување на 
трансплантација, подготовка на донорот и реципиентот, раните и  
доцни компликации 
Клучни вештини: студентот  ке биде оспособен да познавањата кои ги 
стекнал ги примени во изработка на научен труд од оваа и сродни на 
неа области, како и да изведува научно-истражувачка работа од оваа 
област. 

Оценување 

 
Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни 
 Clinical bone marrow and blood stem cell transplantation: Atkinson 

K, Champlin R, Ritz J, Fibbe W, Ljungman P, Brenner M,  
Cambridge University press  Third Edition 2004 

 
 Clinical hematology: Young N, Gerson S, High K,  Mosby Elsevier 

2006 
 

 Williams Hematology, seventh edition: Lichtman M, Beutler E, 
Seligsohn U, Kaushansky K, Kipps T,  McGraw-Hill Medical 2007 

 
Дополнителни 

- ESH-EBMT Handbook on haemopoetic Stem Cell transplantation 
(2008 Revisited edition): Apperly J, Carresras E, Gluckman E, 
Gratwohl A, Masszi T  

- American Society of hematology: Educational program book 
Hematology 2009 
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Предмет  Научен пристап во лекувањето со агресивна хемо-радиотерапија 
Судиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Судиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити  4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по Интерна Медицина -Клиника за хематологија 
Одговорен 
наставник 

Доц.Д-рСоња Генадиева-Ставрик 
 

Учесник на 
предметот Проф Др Б Георгиевски 

Адреса Универзитетска клиника за хематологија Медициснки факултет 
Водњанска 17 1000 Скопје тел: +389 2 3110548 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели Запознавање со принципите на агресивна хемиотерапија, индикации, 
начин на апликација, рани и доцни компликации 

Кратка содржина 

Теоретска настава 
 Современи индикации за радио-хемиотерапија 
 Начин на апликација, рани и доцни компликации 
 Процена на одговор по спроведена хемиотерапија 

 
Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Семинарска работа 

 
Практична настава 

 Следење на пациенти кои примаат протоколи на 
агресивна хемиотерапија 

Организација 
Теоретска настава      30 часа 
Индивидуална работа 30 часа 
Практична настава   10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литературе, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на медицинско 
досие за следењена пациенти на агресивна хемиотерапија и следење 
на ефектите од терапијата. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за индикациите за 
агресивната радио-хемиотерапија во современита медицина, начинот 
на апликација, раните и  доцни компликации и начинот на нивно 
решавање, како процена на тераписките ефекти по спроведената 
терапија. 
Клучни вештини: студентот  ке биде оспособен да познавањата кои ги 
стекнал ги примени во изработка на научен труд од оваа и сродни на 
неа области, како и да изведува научно-истражувачка работа од оваа 
област. 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни 
 Williams Hematology, seventh edition: Lichtman M, Beutler E, 

Seligsohn U, Kaushansky K, Kipps T,  McGraw-Hill Medical 2007 
- Handbook of cancer diagnosis and treatment evaluation: Shmoll HJ, 
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Vant Veer L, Vermorken J, Schrijvers:  Informa Healtcare 2009 
 Clinical bone marrow and blood stem cell transplantation: Atkinson 

K, Champlin R, Ritz J, Fibbe W, Ljungman P, Brenner M,  
Cambridge University press  Third Edition 2004 

 Clinical hematology: Young N, Gerson S, High K,  Mosby Elsevier 
2006 

 
Дополнителни 

- ESH-EBMT Handbook on haemopoetic Stem Cell transplantation 
(2008 Revisited edition): Apperly J, Carresras E, Gluckman E, 
Gratwohl A, Masszi T  

- American Society of hematology: Educational program book 
Hematology 2009 

 

Предмет  
Таргет терапија во третманот на  малигните хематолошки 
заболувања и  значењето на моноклоналните антитела во 
терапијата на лимфопролиферативните заболувања 

Судиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Судиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 70 
Кредити  4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по Интерна Медицина -Клиника за хематологија 
Одговорен 
наставник Доц. Д-рСоња Генадиева-Ставрик 

Учесник на 
предметот Проф Др Б Георгиевски 

Адреса Универзитетска клиника за хематологија Медициснки факултет 
Водњанска 17 1000 Скопје тел: +389 2 3110548 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели 

Запознавање со принципите на таргет терапијата во лекувањето на 
малигните хематолошки заболувања, индикации, начин на 
апликација, рани и доцни компликации, ефекти од терапијата 
Запознавање со принципите на моноклоналните антитела  во 
лекувањето на малигните хематолошки лимфопролиферативни 
заболувања, индикации, особини на моноклоналните антитела како 
тераписки модалитет, начин на апликација, рани и доцни 
компликации, ефекти од терапијата 

Кратка содржина 

Теоретска настава 
 Современи индикации за таргет терапија во хемтаологијата 
 Начин на апликација, рани и доцни компликации 
 Процена на одговор по спроведена терапија 
 Современи индикации за примена на моноклоналните 

антиетела 
 Начинот на развој и осовременување на терапијата со 

моноклонални антитела 
 Процена на одговор по спроведена терапија со моноклонални 

анитетла 
 

Индивидуална работа 
Евалуација на научна литература 
Консултации 
Семинарска работа 

 
Практична настава 

 Следење на пациенти кои примаат протоколи со таргет 
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терапија, поставување на индикација и следење на ефектите 
од тераписките протоколи 

 Следење на пациенти кои примаат терапија со моноклонални 
антитела, прпознавање на индикациите, дефинирање на 
антигенот, современа апликација и следењена ефектите по 
спроведента терапија 

Организација 
Теоретска настава      30 часа 
Индивидуална работа 30 часа 
Практична настава   10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литературе, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојна изработка на евалуација 
на потенцијална можност од примена на соодветна таргет терапија и 
начин на следење на нејзините ефекти 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за индикациите за 
таргет терапијата при лекувањето на малигните хемопатии во 
современата медицина, начинот на апликација, раните и  доцни 
компликации и начинот на нивно решавање, како процена на 
тераписките ефекти по спроведената терапија. 
Клучни вештини: студентот  ке биде оспособен да познавањата кои ги 
стекнал ги примени во изработка на научен труд од оваа и сродни на 
неа области, како и да изведува научно-истражувачка работа од оваа 
област. 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни 
- Clinical hematology: Young N, Gerson S, High K,  Mosby Elsevier 

2006 
- Williams Hematology, seventh edition: Lichtman M, Beutler E, 

Seligsohn U, Kaushansky K, Kipps T,  McGraw-Hill Medical 2007 
- Handbook of therapetic antibodies: Stefan Dubel,  Wiley-VCH 

2007 
- Applications and Engineering of monoclonal antibodies: King J 

David,   Taylor and Francis 1998 
- Protein tyrosine kinases From inhibitors to Useful drugs: Fabbro D, 

McCormick,  Humana press 2006 
Дополнителни 

- Handbook of cancer diagnosis and treatment evaluation: Shmoll 
HJ, Vant Veer L, Vermorken J, Schrijvers:  Informa Healtcare 2009 

- American Society of hematology: Educational program book 
Hematology 2009 

 
 
Предмет  Хемодијализа 
Судиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Судиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 
Кредити  9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по Интерна Медицина -Клиника за нефрологија 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Александар Шиколе 
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Учесник на 
предметот 

Професори субспецијалисти по нефрологија со особено познавање 
на областа 

Адреса Универзитетска клиника за нефрологија, Медициснки факултет 
Водњанска 17 1000 Скопје тел: +389 2 3227 258 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
хемодијализа 

Учебни цели 

Запозанвање со бубрежните болести кои доведуваат до хронична 
терминална бубрежна инсуфициенција. 
 Поставување индикација и правовремено препознавање на 
потребата од лекување со дијализа. 
 Запознавање на принципите на хемодијализата како тераписка 
постапка. 
 Запознавање со апаратурата и технологијата на хемодијализата. 
 Теориско знаење за успешно водење на пациентите на хемодијализа.
  
 Препознавање на интра и перидијализните компликациии и сознанија 
за нивна превенција и лекување. 
 

Кратка содржина 

Теоретска настава: 
 
Вкупно теоретски часови: 30 часа 
 
Едукациони цели:  
Запозанвање со бубрежните болести кои доведуваат до хронична 
терминална бубрежна инсуфициенција. 
 Поставување индикација и правовремено препознавање на 
потребата од лекување со дијализа. 
 Запознавање на принципите на хемодијализата како тераписка 
постапка. 
 Запознавање со апаратурата и технологијата на хемодијализата. 
 Теориско знаење за успешно водење на пациентите на хемодијализа.
  
 Препознавање на интра и перидијализните компликациии и сознанија 
за нивна превенција и лекување. 
 
Наставна програма: 
 
1. Анатомија и физиологија на нормален бубрег    
2. Акутна бубрежна инсуфициенција- етиологија, патогенеза, клиничка 
слика, дијагноза, индикации за дијализа 
3. Хронична бубрежна инсифициенција -етиологија, патогенеза, 
клиничка слика, класификација на ХБИ 
проценка на бубрежната функција 
4. Конзервативно лекување на ХБИ -индикации и проценка за 
дијализно лекување 
5. Принципи на транспорт и основи на дијализата -дифузија, осмоза, 
ултрафилтрација, конвекција 
-видови дијализа: хемодијализа и перитонеална дијализа 
6. Дијализер и видови -облик, тип на мембрана, клиренси на разни 
молекули, коефициент на ултрафилтрација, методи на стерилизација, 
реупотреба на дијализери, 
избор на соодветен дијализер, обратна филтрација. 
7. Апаратура за хемодијализа -типови апарати, кружење на крвта и 
сигурносни функции, кружење на  
дијализната течност и припрема, ракување,дезинфекција,  
декалцификација, можности на апаратот за секвенцијални 
хемодијализи,  обработка на водата за хемодијализа, концентрати за 
хемодијализа. 
8. Видови на крвно-прочистителни техники -ацетатна и бикарбонатна 
хемодијализа, хемофилтрација,  
хемодијафилтрација, high-flux хемодијализа, биофилтрација, ЦВВХФ,  
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ЦАВХ, ЦВВХДФ, плазмафереза, хемоперфузија. 
9. Биокомпатибилност на дијализата      
10. Васкуларен пристап за хемодијализа -видови, одржување, нега, 
компликации 
11. Водење хемодијализа -вклучување, задавање параметри, 
хепаринизација, водење на дијализата,  
исклучување 
12. Компликации за време на дијализата -фактори на ризик од страна 
на болниот, патофизиолошки механизми, фактори на ризик во врска 
со процедурата, технички компликации, фреквенца, превенција на 
компликациите, решавање на компликациите 
13. Прескрипција на хемодијализата според принципите на уреа 
кинетичниот модел еднокомпартмански и двокомпартмански модел 
14. Процена на адекватноста на хемодијализата -дневна 
хемодијализа, ноќна хемодијализа, домашна хемодијализа. 
15. Клиничко следење, редовни иследувања кај пациентите на 
хронична хемодијализа и процена на сувата тежина  
16. Исхрана на болните на хемодијализа и процена на нутритивниот 
статус          
17. Специјални состојби и хемодијализа -стари пациенти, дијабетични 
болни, хируршки интервенции кај дијализни болни, миеломски бубрег, 
бременост на дијализа 
18. Хематолошки компликации кај болните на дијализа -анемија 
(етиологија, процена, лекување), склоност кон крварење 
19. Ренална остеодистрофија -метаболизам на калциум и фосфор, 
регулација, процена на коските. 
20. Кардиоваскуларни болести на дијализа    
21. Хипертензија кај болните на дијализа     
22.Инфекции на дијализа - ризик од инфекции, хепатит, бактериски 
инфекции, нозокомијални инфекции 
23. Дијализно-условена амилоидоза  
24. Појава на ренални цисти и тумори на дијализа    
25. Пруритус 
26. Невролошки компликации 
27. Гастроинтестинални крварења 
28. Ацидоза         
29. Сексуална дисфункција 
30. Алуминиумска интоксикација 
31. Туморски маркери на дијализа      
32. Квалитет на живот и дијализа 
33. Работоспособност и рехабилитација     
34. Смрт и смртност кај дијализните болни     
35. Препишување лекови кај болни на хемодијализа   
36. Дијализа кај деца и бебиња      
 
 
 
 
Практична едукација 
 
Едукациони цели:  
Кандидатот ќе се запознае со апаратурата за хемодијализа и за 
другите пречистителни техники. 
Ќе го осознае асортиманот на дијализните мембрани и индикациите 
за нивно користење. 
Ќе стекне знаење за стандардите на обработката на водата, 
употребата на растворите за хемодијализа, како и стерилноста во 
текот на работата. 
Ќе стекне практични вештини за пристап на болен со бубрежна 
инсуфициенција и поставување индикација за дијализа. 
Ќе се здобие со практично знаење за преглед на болен со уремија, 
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како и со потребните иследувања (клинички и параклинички) за 
адекватна проценка. 
Ќе стекне практични знаења за васкуларните пристапи, препознавање 
на компликациите кај васкуларните пристапи, негувањето на 
пристапите и превентивните мерки за спречување на компликациите. 
Ќе може да пресмета процент на рециркулација кај васкуларните 
пристапи. 
Практично ќе се запознае со интрадијализните компликации, ќе може 
да ги препознае и да ги корегира, односно да ги превенира. 
Ќе се запознае со начинот на следење на пациентите на хронична 
хемодијализа. 
Ќе се запознае со документацијата која е потребо да се води за еден 
болен на дијализа. 
Ќе стекне практично знаење за проценка на адекватноста на 
дијализата. 
Ќе може да го процени нутритивниот статус кај болните и 
спецификите на исхраната. 
Ќе се запознае со долгорочната терапија која се дава кај болен на 
дијализа, дозирање и следење на лекувањето. 
Ќе се запознае со хроничните компликации на болните и мерките за 
нивното контролирање или спречување. 

Организација 
Теоретска настава      30 часа 
Индивидуална работа 30 часа 
Практична настава   40 часа 

Методи на учење 

Во тек на учењето: доказ за задоволителен број и совладана вештина 
за секоја едукациона цел. 
 Завршен испит за проверка на практичните знаења и вештини: 
самостоен преглед и проценка на болен на хронична хемодијализа. 
Клиничка работа со болни (преглед и следење). 
 Работа под надзор на менторот. 
 Самостојна практична клиничка работа. 
 
 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди теоретско и практично знаење 
за индикациите за дијализно лекување, сите методи на дијализно 
лекување, сите компликации од дијализното лекување и начинот на 
нивно спречување или контролирање. 

Оценување 
Во тек на учењето: доказ за задоволителен број и совладана вештина 
за секоја едукациона цел. 
Завршен испит за проверка на практичните знаења и вештини: 
самостоен преглед и проценка на болен на хронична хемодијализа. 

Учебни помагала Примероци од документацијата што се води за болен на дијализа. 
 Список на литература. 

 
Предмет ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА  
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 
Кредити 8 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Сашко Кедев 
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Останати 
предавачи  

Адреса: 
Универзитетска Клиника за кардиологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17,  e-mail:skedev @mt.net.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет , 
интервентна кардиологија 

Учебни цели 

Запознавање на студентите со принципите на работа и изведување на 
интервенциите и  можностите за нивната примена во современата 
кардиологија. Стекнување на теоретски и практични заења за примена 
на интервентните методи не само во рутинска работа туку и во 
научно-истражувачките цели.. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Левосрцева и десносрцева катетеризација 
 Хемодинамски мониторинг 
 Улога на интервентната кардиологија кај коронарната 

артериска болест 
 Ангиографија  
 Коронарна артериографија 
 Перкутани коронарни интервенции 
 Индикации за перкутани коронарни интервенции 
 Коронарни стентови: индикации, компликации дизајн . 
 ин-стент рестеноза, Балон ПТЦА и коронарна атеректомија 
 Фармакотерапија кај перкутани коронарни интервенции 
 Перкутани валвуларни интервенции 

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинар за перкутани коронарни интервенции  
 Семинар за  акутен коронарен синдром 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на разли£ните интервентни процедури  
 Примена на интервентните  методи во дијагностицирањето и 

лекувањето на коронарната артериска болест 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 40 часа  

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и 
практични знаења за примената на интервентните процедури во 
дијагностицирањето   на кардиоваскуларните болни и можностите за  
нивната примена во современата медицина, како во рутинската 
практика, така и во научно-истражувачките цели.. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата на интервентните процедури  во решавањето на 
секојдневните клини£ки проблеми како и во  изработка на научни 
трудови  од повеќе области на кардиологијата. 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
 

 Heart Disease ,  a textbook of cardiovascular medicine, 
Braunvald Zipes Libby,  6th Edition ,Harcourt International 
Edition. 

 Thach N. Nguyen, Antonio Colombo, Dayi Hu, and Cindy L. Grines. 
Practical Handbook of Advanced Interventional Cardiology. Wiley-
Blackwell, 2007. 

 Eric J. Topol. Textbook of Interventional Cardiology with DVD.  
Saunders, 2007. 

 Antonio Colombo and Goran Stankovic. Problem-Oriented 
Approaches in Interventional Cardiology. 2007. 

 
Предмет ЕХОКАРДИОЛОГИЈА 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 100 
Кредити 8 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Вера Спироска 

Останати 
предавачи  

Адреса: 
Универзитетска Клиника за кардиологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17,  тел: 072231031   e-mail: veraspiroska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
ехокардиологија. 

Учебни цели 

Запознавање на студентите со принципите на работа и изведување на 
ехокардиографските методи , можностите за нивната  примена во 
современата кардиологија.Улогата и зна£ењето на 
ехокардиографијата во решавањето на секојдневните клини£ки 
проблеми и донесувањето на вистинска клини£ка стратегија во 
лекувањето на пациентите со кардиоваскуларни заболувања. 
Стекнување на теоретски и практични заења за примена на нејзините 
методи не само во рутинска работа туку и во научно-истражувачките 
цели.. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Методи на ехокардиографско испитуванје- М-Моде и 2Д 
 Доплер ехокардиографија 
 Евалуација на левата коморна структура и функција 
 Квантитативна евалуација на регионалната лева коморна 

функција 
 Дијастолна лева коморна функција 
 Напредни методи на ехокардиографско испитување 
 Ткивен Доплер 
 Три - димензионална ехокардиографија  
 Трансезофагеална ехокардиографија- индикации,процедури. 
 Мониторирање на левата коморна функција во операциона 

сала 
 Аортна дисекција и траума 
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 Улогата на ехокардиографијата во евалуација на пациентите 
со коронарна артериска болест 

 Ехокардиографијата во коронарната единица 
 Стрес ехокардиографија 
 Интраваскуларен ултразвук 
 Квантификација на валвуларна регургитација 
 Улогата на ехокардиографијата во одредувањето на терминот 

за оперативен зафат кај валвуларните мани. 
  Донесување на клини£ка одлука кај болни со инфективен 

ендокрдит 
 Стеноза на аортната валвула 
 Ехокардиографска евалуација и препознавање на 

компликациите кај болните со валвуларни протези 
 Доплер и 2Д евалуација на болни со хрони£на срцева слабост 
 Ехокардиографијата во евалуација на болните со 

кардиомиопатии 
 Болести на перикард 
 Ехокардиографијата и хипертензивна болест на срцето 
 Ехокардиографија кај бремени жени 
 Ехокардиографски наод кај болни со хрони£на белодробна 

болест 
 Улогата на ехокардиографијата во следењето на промените на 

срцето кај возрасната популација 
 Улогата на ехокардиографијата кај болните со предкоморна 

фибрилација и флатер 
 Ехокардиографска евалуација на возрасни болни со 

неоперирана вродена срцева мана 
 Постоперативно ехокардиографско следење на болни со 

вродена срцева мана. 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинар за квантитативна процена на левата коморна функција  
 Семинар за примена на ехокардиографијата во процена на 

валвуларните срцеви мани 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на различните ехокардиографски методи  
 Самостојно изведување на основните ехокардиографски 

методи 
 Примена на ехокардиографските методи во донесување на 

вистинска клини£ка одлука 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 40 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојно изведување на основните 
ехокардиографски методи. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски и 
практични знаења за примената на ехокардиографијата во 
дијагностицирањето   на кардиоваскуларните болни и можностите за  
нејзината примена во современата медицина, како во рутинската 
практика, така и во научно-истражувачките цели.. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата на ехокардиографските методи  во решавањето на 
секојдневните клини£ки проблеми како и во  изработка на научни 
трудови  од повеќе области на современата кардиологија. 
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Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 

 The practice of Clinical Echocardiography, Otto, Second Edition 
2002. 

 Ultimate Echo guide, Carlos A.Roland, 2004.  
 AE Weyman, AE Weyman. Principles and practice of 

echocardiography, Lea & Febiger, 1994. 
 William F Armstrong, Thomas Ryan. Feigenbaum's 

Echocardiography. Lippincott Williams & Wilkins; Seventh Edition, 
2009. 

 
Предмет НЕНАДЕЈНА СРЦЕВА СМРТ 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 90 
Кредити 6 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  
Изведува Катедра по Интерна медицина- Кардиологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Лазар Лазаров, Клиника за кардиологија 

Адреса: Клиника за кардиологија, Медицински Факултет Скопје, 
 тел: +389-2-3147548   e-mail: lazarov@mt.net.mk 

Клучни зборови Ненадејна срцева смрт,  докторски студии, изборен предмет,  
Медицински факултет Скопје 

Учебни цели Запознавање со причините за ненадејна срцева смрт и можности за 
срцево-белодробно оживување 

 

Теоретска настава (30 часа): 
 Дефиниција на нендајна срцева смрт (НСС) 
 НСС во општа популација 
 Генетска база на ННС 
 НСС кај акутен инфаркт на миокард 
 НСС кај срцева слабост 
 Примарна профилакса 
 Секундарна профилакса 
 Хипетрофична кардиомиопатија 
 Десно коморна кардиомиопатија 
 Дилатативна кардиомиопатија 
 Долг QT Синдром 
 Бругада Синдром 
 Катехоламинергиска полиморфна вентрикуларна тахикардија 
 Аортна стеноза 
 Митрален валвуларен пролапс 
 Аномалии на коронарни артерии 
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 Миокардни мостови 
 WPW Синдром 
 Спроводни пореметувања- СА и АВ блокови 
 НСС кај спортисти 
 Миокардити 
 НСС кај нормално срце 
 Торакална траума 
 Срцева тампонада 
 Тромбемболична или механичка обструкција (Белодробен 

инфаркт) 
 Хипоксија, Хиповолемија, Ацидемиа 
 Токсични и наркотични субстанци (предозирање) 
 НСС предизвикана од лекови 
 Ресусцијтација вон болничка установа 
 Препораки за употреба на кардиовертер дефибрилатори 
 Употреба на антиаритмици во превенција на НСС 
 Специфичен медикаментозен третман 

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за срцеево-белодробно оживување 
 Консултации 
 Пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Трансторакална дефибрилација 
 Обезбедување васкуларен пристап (централен венски 

пристап, перфирна венска канулација) 
 Трахеална интубација  
 Оксигенација (механичка вентилација) 
 Употреба на ларингелна маска и airway 
 Прекордијален удар и срцева масажа 
 Нови техники во срцево-белодробно оживување (активна 

компресија-декомпресија) 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 30 часа  

Кратка содржина 

 
   Ненадејна срцева смрт (НСС) е една од водечките причини за смрт 
во целиот свет. Се смета дека 20-30% луѓе умираат ненадејно, 
најчесто вон болница.Разликата од други смртоносни болести е што 
ненадејната срцева смрт може да се спречи, воколку навремено се 
интервенира. 
    Причините за ННС се многубројни, но најчести се заболувањата кои 
доведуваат до појава на малигни коморни аритмии. 
     За да се спаси пациент од ненадејна срцева смрт потребен е 
мултидисциплинарен пристап, извонредно теоретско знаење и 
одлична практична едукација, како би можело навремено да се 
интервенира (во рок од 5 минути) и да се спаси човечки живот. 
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд,  
 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди високо ниво на знаење 
(теоретско) за превенција и лекување на ненадејната срцева смрт. 
 
Клучни вештини: Студентот’Докторантот ќе биде оспособен да ги 
примени познавањата (практични) и техники на срцево-белодробното 
оживување. 
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Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 

Task Force on Sudden Cardiac Death of the European 
Society of Cardiology 
S. G. Priori, E. Aliot, C. Blomstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. 
Brugada, A. J. Camm, R. Cappato, S. M. Cobbe, C. Di Mario, B. J. Maron, 
W. J. McKenna, A. K. Pedersen, U. Ravens, P. J. Schwartz, M. Trusz-
Gluza, P. Vardas, H. J. J. Wellens and D. P. Zipes 
 
Учебник : “Шок  и срцевобелодробно оживување”. Автори: 
В.Андонов, М.Шољакова, Л.Лазаров, О.Нојков, П.Колевски и 
Ј.Савевски.  

 
 
Предмет Превенција и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 55 
Кредити 4 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година  
Изведува Катедра по интерна медицина 
Одговорен 
наставник Проф.д-р Митко Ќаев 

Останати 
предавачи Асс.  д-р Оливер Калпак;  д-р Ненад Златановик Мr.sci 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за кардиологија, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17,  тел: 02 3147531   e-mail: skaeva@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
рехабилитација, кардиоваскуларни заболувања 

Учебни цели Запознавање на студентите со принципите на медицинска 
рехабилитација 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Вовед во прва фаза на рехабилитација на срцеви болни која 

се одвива во хоспитални услови 
 Втора фаза, која се одвива во други центри 
 Трета фаза која болниот ја спроведува до крајот на животот 
 Запознавање со ризик факторите за кардиоваскуларни 

заболувања како: хипертензија, шеќерна болест, обезност, 
зголемено ниво на маснотии во крвта, улогата на 
хомоцистеинот кај срцевите заболувања, пушењјето, 
професијата, стресот 

Организација Теоретска настава: 20 часа 
Индивидуална работа: 25 часа 
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Практична настава: 10 часа  

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, и multiple choise тестови 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање:студентот да се стекне со основните принципи 
на рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања. 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Интерна медицина том први и втори(2003)како и дополнетото 

издание 
 Harrison’s picnipcles of internal medicine, 16 издание 
 Braunwald’s Heart disease , 8 издание 
 

 
Предмет  Абдоминална ултрасонографија 
Судиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Судиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 50 
Кредити  3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по Интерна Медицина -Клиника за гастроентерохепатологија 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска 
 

Учесник на 
предметот 

Други наставници од клиниката по гастроентерохепатологија - по 
договор 

Адреса Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија Медициснки 
факултет Водњанска 17 1000 Скопје  

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  

Учебни цели 

- Да има основни познавања за абдоминалната сонографија и 
техниката и начинот на изведување на испитувањето. 

- Да знае какви можности има ултрасонографијата во 
дијагнозата на различните болести на абдоминалните органи. 

- Да има познавања за нормалните наоди на абдоминалните 
органи. 

- Да има познавања за одредени патолошки состојби на 
абдоминалните органи (црниот дроб, жолчното кесе, 
билијарното стебло, панкреасот).  

 

Кратка содржина 

Предметот има за цел да ги запознае студентите-докторанти со 
основите на абдоминалната ултрасонографија.  Кои се 
дијагностичките можности на ултрасонографското испитување и во 
кои случаи се користи метадата. Начинот  и принципите на 
изведување на ултрасонографското испитување. Најпрво ќе се 
дефинираат нормалните ултрасонографски наоди на повеќето 
абдоминални органи вклучително: црниот дроб, жолчното кесе, 
билијарното стебло, панкреасот а потоа и различните патолошки 
наоди.  Во дополнение ќе се укаже и на други патолошки процеси 
локализирани интраабдоминално и во  ретроперитонеалниот  
простор. 
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Теоретски дел:  
 
  Основни принципи на абдоминалната  ултрасонографија и 
начинот на изведување. 
 Индикации за ултрасонографски преглед. 
- Ехотомографски наод кај нормален црн дроб 
- Ехотомографски наод кај нормално жолчно кесе и жолчни 
патишта 
- Ехотомографски наод кај нормален панкреас 
- Ехотомографски карактеристики за различни болести на црниот 
дроб, жолчното кесе и жолчните патишта и панкреасот. 
- Ехотомографски наоди при различни болести во абдоминалната 
празнина и ретроперитонеумот. 
 
Практичен дел 
  
- Изведување на ултрасонографски преглед. 
- Интерпретација на ултрасонографски наоди кај здрави 
поединци. 
- Интерпретација на ултрасонографски наоди кај одредени 
патолошки состојби, (болести на црниот дроб, жолчното кесе, 
жолчните патишта, панкреасот и др.) 
 

Организација 
Теоретска настава      14 часа 
Индивидуална работа 30 часа 
Практична настава   6 часа 

Методи на учење 
- Предавања и дискусии 
- Практично вежбање на теоретски стекнати знаења. 

 

Предвидени 
учебни резултати 

Студентите по успешно совладување на предметот ќе се стекнат  
со следните компетенции : 
-     Да ги знаат основните индикации за ултрасонографско 
       испитување.  
- Да ги знаат принципите за начинот на изведување на  
ултрасонографскиот прегледот. 
 -     Да диференцираат нормални од патолошки наоди за 
одредени нарушувања на абдоминалните органи.  

  
Оценување Завршен усмен испит 

Учебни помагала Книги  и  други материјали (вклучително и релевантни трудови од 
списанија) од областа на абдоминалната ултрасонографија. 

 
 

Насока Клиничка медицина 
Предмет Инсулинска пумпа и тип 1 дијабетес 

Акредитација: 
ЕКТС 6: Изборен  предмет - се вреднува со 6 ЕКТС кредити за 
студентите на докторските студии од областа на медицинските 
науки - клиничка медицина.  

Изведува Катедра по Интерна медицина,  Медицински факултет, Скопје 
Автор  Науч.Сор.Др.Сци Горан Петровски 

Наставници Дополнително одредени 
 

Помошни  
наставници 

Дополнително одредени 
 

Адреса за 
комуникација  

Науч.Сор.Др.Сци Горан Петровски  
Клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања 
Катедра по итерна медицина, Медицински факултет,  
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р. Македонија 
Тел.: +389-2-3147-254;  
e-mail: goranp@endocrinology.org.mk 
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Број на активни 
часови: 

80 часови  
(5) Теоретска настава:  15 часови 
(6) Практична настава: 30 часови 
(7) Семинари:  15 часови 
(8) Индивидуално учење: 20 часови 

Опис на предметот: 
Запознавање со епидемиолошките аспекти, патогенетските 
механизми и природниот тек, клиничките интервенции особено нови 
технологии кај тип 1 дијабетес 

Содржина  на 
предметот 
 

Теоретска настава: 
 Основи карактеристики на тип 1 дијабетесот 
 Дијагноза, компликации и евалуации 
 Видови инсулини и нивно дејство 
 Терапија на тип 1 дијабетес 
 Базал-болус концепт 
 Броење на јаглехидрати, начин на живот и справување со 

стрес 
 Систем за континурано мерење на гликоза (6 дена) 
 Инсулинска пумпа како избор на терапија 
 Модел на затворен систем-вештачки панкреас 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Користење на апликативен софтвер за лица со дијабетес 
 Семинари (3)  за тераписки пристап кај лица со тип 1 

дијабетес  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Водење на лица со тип 1 дијабетес во период од 3 до 6 

месеци од започнување со инсулинска пумпа 
 Приказ на случаи од посебен интерес 
 Интервенции во терапијата 

Едукациони цели: 
Знаења 
 

Да се обездеди знаење и вештина за клинички интервенции кај тип 
1 дијабетес. 

Едукациони цели: 
Вештини 

Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата од 
дијабетесот во изработка на научен труд од оваа и сродни на неа 
области, како и да изведува научно-истражувачка работа од оваа 
област. 

Формат на 
наставата: 
 

4. Теоретска настава 
a.  Комбинирана ex cathedra и интерактивна настава   

 
5. Практична настава 

a. Работа самостојно 
b. Дискусија по обработка на случаи 
 

6. Семинар 
a. Самостојна изработка на семинарска тема за модел на 

терапија со инсулинска пумпа кај тип 1 дијабетес 
 

Простор: 
 

3. Теориски часови – Библиотека на клиниката, Национален 
центар за инсулински пумпи  

Практични вежби – Центар за ддијабетес, Национален центар 
за инсулински пумпи  

Испити:.  
 

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
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Вкупно 60 100 
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diabetes mellitus: Diabetes Control and Complications Trial. J 
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8. Pumping Insulin: Everything You Need for Success With an Insulin 
Pump. John Walsh, Ruth Roberts 2007 

9. Smart Pumping : A Practical Approach. Howard Wolpert, 2008 
10. Type 1 Diabetes in Children, Adolescents and Young Adults: How to 

Become an Expert on Your Own Diabetes (Class Health). Ragnar 
Hanas 2009 

11. Type 1 diabetes, www.Diabetes.org 
12. E-atlas, www.idf.org  
13. Се што треба да знаете за тип 1 дијабетес, Г.Петровски, 2009 
  

 
 
 

Предмет Глауком и око 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 80 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по офталмологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Весна Димовска-Јорданова 

Адреса: 
Клиника за очни болести, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска 17           тел: +3892 3161-714    e-mail: 
vesnajdimovska@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, глауком 
и око 

Учебни цели Запознавање со основните карактеристики и клиничките форми на 
глаукомот како едно од најсериозните офталмолошки заболувања 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Современи сознанија за патогенезата на глаукомот 
 Дијагностички методи кај глауком 
 Клинички аспекти на glaucoma chronicum simplex 
 Акутен  ангуларен глауком 
 Видови на третман на глаукомот 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за клинички карактеристики на глауком и 

видови на  тераписки третман 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на дијагностичките методи индицирани кај 

глауком со кои располага клиниката 
 Практично изведување на методата на гониоскопија на 

селектирани пациенти 
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 Следење на практично изведување на ласерските техники 
кај глаукомот 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 40 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за предвидените 
наставни содржини и обезбедување на самостојно изведување на 
одредени дијагностички и тераписки методи. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен за изведување на 
методата на гониоскопија, за дијагностицирањена поединечните 
форми на  глауком и поставување на точна индикација за тераписки 
третман,за изработка на научен труд од оваа и сродни на неа 
области, како и за изведување на научно-истражувачка работа од 
оваа област. 
 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Glaucoma – A Colour Manual of Diagnosis and Treatment 

J.J.Kanski, J.A.McAllister,J.F.Salmon  1997 
 

               Глауком - Монографија 
               Е.Џајковска, В.Димовска   2005 
 
              Terminology and Guidelines for Glaucoma 
              3-rd Edition 
              European Glaucoma Society  2008 
 
              Авторизирани предавања  

    
Предмет Имунологија и око 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 42 
Кредити 3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по офталмологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Магдалена Антова Велевска 

Адреса: Водњанска 17  1000 Скопје       тел: +3892  3161714   
 e-mail: katedraoftalmologija@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  
имунологија и око 

Учебни цели Запознавање со основните имунолошки карактеристики и 
имунолошка терапија на окото 
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Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава:  
 Вовед, Дефиниција,епидемиологија, патофизиологија на 

окуларна алергија 
 Имунолошки карактеристики кај кератопластика и 

спроведување на имуномодулантна терапија 
 Индивидуална работа: 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за клинички карактеристики на алергични очни 

заболувања и видови на  тераписки третман 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

 
Практична настава 

 Презентација на дијагностичките методи за проценување на 
видови на очна  алергија 

 Практично изведување на повеќе методи на преглед на 
пациенти 

 Следење на практично изведување на биомикроскопија 
 

Организација 
Теоретска настава: 6 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 6 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за имунологија на 
око преку следење на клинички карактеристики и евалуација на 
имуномодулантна терапија 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од имунологија и око во изработка на научен труд од 
оваа и сродни на неа области, како и да изведува научно-
истражувачка работа од оваа област. 

Оценување 

Вид активност Бодови 
 Мин Макс 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидулна  работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Авторизирано предавање  М.Антова Велевска 
 Клиничко имунологија -Бојко Бошков 1997 Софија 
 Ophthalmologia- Kanski  2004  
 

    
Предмет Страбизам и нистагмус 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година прва 
Семестар 2 
Вкупно часови 45 
Кредити 3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по офталмологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Снежана Бошњаковска 
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Адреса: Водњанска 17  1000 Скопје       тел: +3892  3161714   
 e-mail: katedraoftalmologija@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  
страбизам и нистагмус 

Учебни цели Запознавање со основните пореметување на мотилитетот и 
функционална слабовидност 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава:  
 Функционална амблиопија 
 Страбизам-Функционални испитувања 
 Етиопатогенеза на страбична фуинкционална амблиопија  
 Поделба на страбизам –поедини видов и на страбизам 
 Вертикалњен страбизам 
 паралитичен страбизам 
 хируршки третман на страбизам 
 -Нистагмус 
 Хируршки третман на нистагмус 

   Индивидуална работа: 
  Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за функционални иследувања н страбизам и 

нистагмус 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

 
Практична настава 

 Презентација на дијагностичките методи  за испитување на 
страбизам, функционална амблиопија и нистагмус 

 Практично изведување на повеќе методи на преглед на 
пациенти 

 Следење на практично изведување на  дијагностичките 
процедури 

Организација 
Теоретска настава: 9 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 6 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за основите на 
пореметување на мотилитетот, пластичност на централниот нервен 
систем, и патофизиолошките механизми на функционална 
амблиопија 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од страбологија во изработка на научен труд од оваа 
и сродни на неа области, како и да изведува научно-истражувачка 
работа од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Авторизирана предавања  Проф.Др.С,Бошњаковска 
 Трудови печатени во македонските  и часописи во 

странство 
 Енциклопедија на Американска Академија 2006 
 Ophthalmologia- Kanski  2004  
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Предмет Диабетес и око 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 42 
Кредити 3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по офталмологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Милица Ивановска 

Адреса: 
Клиника за очни болести, Медицински факултет-Скопје 
50.Дивизија - 6    тел: +3892 3161714   e-mail: 
milica.ivanovska@gmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
дијабетес и око 

Учебни цели Запознавање со патолошките компликации на окото при дијабетот 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Функционални иследувања на промени на окото при 

компликација од дијабетес 
 Епидемиолошко-патогенетски карактеристики на 

дијабетична ретинопатија(ДР) 
 Истражувања на анти ВГЕФ-факториповрзани со 

дијабетична ратинопатија. 
 Третман на дијабетичнара ретинопатија и нејзините 

компликации. 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за функционални иследувања на ДР. 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на случаи со ДР. 
  Презентација на третманот на ДР со ласерска фото 

коагулација. 

Организација 
Теоретска настава: 8 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 4 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд,  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за компликациите на 
окото при дијабетес меллитус со посебен осврт на ДР. со посебно 
фокусирање кон рано откривање преку дијагностичко-тераписки 
алгоритам. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од  копликациите на окото при дијабетичната болест 
во изработка на научен труд од оваа и сродни на неа области, како 
и да изведува научно-истражувачка работа од оваа област. 

Оценување 

  
 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 
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Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Дијабетична ретинопатија во детска возраст-ризик фактори: 

Милица Ивановска, докторска дисертација, Скопје, 1989г. 
  Clinical Ophtalmology: Jack J. Kanski, 6th edition (2007), 

Butterworth-Heinemann, Elsevier Science 
 Atlas of Clinical Ophthalmology: David J. Spalton, 3rd edition 2004, 

Elsevier Health Sciences 
 

Дополнителни 
  Basic and Clinical Science Course 2008-2009 (Section 12: Retina 

and Vitreous): American Academy of Ophthalmology, 2008 
 Duane’s Clinical Ophthalmology: William Tasman, Lippincott-

Williams & Wilkins, 2009 
 

Предмет ПЕРИФЕРНИ ВЕСТИБУЛОПАТИИ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 180 
Кредити 9 
Вид на предмет изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по оториноларингологија 
Одговорен наставник Проф. Д-р Марина Давчева Чакар 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 тел: +3892 3111774   e-mail: marinacakar@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
клиничка медицина, приферни вестибуларни нарушувања 

Учебни цели 

Научните истражувања ќе бидат од доменот на поставување на 
дијагноза и диференцијална дијагноза на приферните вестибуларни 
нарушувања. Докторантите ше се запознаат со базичните принципи 
на дијегноза на нарушена функција на полукружните канали и 
отолитните органи, како и со дополнителните инвестигации за 
попрецизна дијагноза. Ќе бидат презентирани и процедурите на 
третман на периферните вестибуларни нарушувања како и вежбите 
за вестибуларна рехабилитација 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Физиологија на вестибуларниот систем-семициркуларни 

канали 
 Отолитни органи  
 Вестибулоокуларен рефлекс ВОР  
 Пластицитет и адаптација на вестибуларниот систем 
 Молекуларна биологија на внатрешно уво  
 Патофизиологија на вестибуларните симптоми и знаци 
 Динамостатички испитувања 
 Лабораториски тестирања кај пациентите со вртоглавица и 
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нарушена рамнотежа  
 Електрофизиолошки иследувања 
  Имиџинг методи на темпорална коска  
 Акутна унилатерална и билатерална вестибулопатија 
 Вестибуларна рехабилитација    

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд:  
 Консултации 
 Презентација на резултатите од експериментот на трибина 

Практична настава 
 Испитување на ВОР на хоризонталниот, предниот и задниот 

полукружен канал.  
 Испитување на Отолитен ВОР, вестибулоспинален рефлекс 
 Базични физиолошки принципи и анатомска организација. 

Симптоми кои укажуваат на нарушена функција на 
периферниот вестибуларен орган.  

 Евалуација на спонтан нистагмус  
 Евалуација на функцијата на динамичките 

вестибулоокуларни рефлекси  
 БАЕП, ЕНГ, акустичен рефлекс  
 КТ и МРИ на глава    
 Диференцирање и дијагностицирање на 

перифернитевестибулопатии  
 Вестибуларна компензација, методи на вестибуларна 

рехабилитација, индикации и контраиндикации, 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 80 часа 
Практична настава: 70 часа  

Простор на 
изведување на 
наставата 

Клиника за уво, нос и грло, Аудиолошки Центар 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење и обработка на научна 
литература, самостојно изведување на методите на инвестигација 
на вестибуларниот апарат, самостојна изработка на семинарски 
труд и негова усна презентација на научна трибина 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење правилно 
испитување и толкување на резултатите од методите за 
испитување на функцијата на периферниот вестибуларен апарат.  
Клучни вештини:.Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите знаења при парктична  работа со пациенти.  што ќе му 
овозможи изработка на научен труд од област на отоневрологијата,  

Оценување 

  
Вид на активности часови кредити 
Теоретска настава 30 2 
Практична настава (вежби) 70 2 
Индивидуална работа 60 2.5 
Семинарски труд 20 2.5 
   
Вкупно 180 9 

Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и усмена 
одбрана на семинарскиот труд. 

 
Литература 

 Clinical Otology , Gordon B. Hughes,  Thieme. 
 Ear, nose and throath disease, Walter Becker, Thieme 
 Neuropharmacological aspects of the vestibuloocular reflex, McElligot JG, 

Spenser RF, Pergamon press   
 Evaluation of the patient with dizziness. Cummings otolaryngology, head and 
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neck surgery, Philadelphia, Elsevier, Mosby, 2005 
 Quantitative diegnostic test for perilymph fistulas, Black FO, Lilly DJ et all 

Otolaryngology, head and neck surgery. 
The vestibular system Vestibulo autonomic interactions, a teleologic 
perspective, balaban C, Yates BJ, Springer, 2004 

 
Предмет СТЕКНАТИ СЕНЗОНЕВРАЛНИ ГЛУВОСТИ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 180 
Кредити 9 
Вид на предмет изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по оториноларингологија 
Одговорен наставник Проф. Д-р Марина Давчева Чакар 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 тел: +3892 3111774   e-mail: marinacakar@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
клиничка медицина, стекнати сензоневрални глувости 

Учебни цели 

Научните истражувања ќе бидат од доменот на поставување на дијагноза и 
диференцијална дијагноза на стекнатите сензоневрални глувости. 
Докторантите ќе се запознаат со базичните принципи на дијагноза на 
нарушена функција на Кортиевиот орган, како и со дополнителните 
инвестигации за попрецизна дијагноза. Ќе бидат презентирани и 
процедурите на третман на стекнатите сензоневрални глувости како и 
принципите на аудитивна  рехабилитација 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Анатомија и ембриологија на уво Аудитивна физиологија 
 Основи на акустика и физиологија на слух  
 Базични методи во молекуларната биологија на средно и 

внатрешно уво  
 Дијагностика во аудиологијата  
 Имиџинг на темпорална коска  
 Клиничка евалуација на глувоста  
 Професионални оштетувања на слухот 
 Дегенеративни заболувања на Кортиевиот орган 

Презбиакузија, Презбивертиго  
  Дејство на бучава, музика и други виброакустични нокси врз 

Кортиевиот орган  
 Медикаментозни ендогени и егзгоени оштетувања  
 Отоксикози, акутна акустична траума, акутна глувост 
 Медикаментозен третман  
 Слушна рехабилитација 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд:  
 Консултации 
 Презентација на резултатите од експериментот на трибина 

Практична настава 
 Субјективни методи за испитување на слухот 
 објективни методи за испитување на слухот 
 Толкување на КТ на надворешно и средно уво и МРИ на 

внатрешно уво 
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 Диференцирање на различни типови на оштетување на 
слухот  

 Симптоматска терапија, превенција  
 Рехабилитација со имплантабилни и неимплантабилни  

слушни протези 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 80 часа 
Практична настава: 70 часа  

Простор на 
изведување на 
наставата 

Клиника за уво, нос и грло, Аудиолошки Центар 

Методи на учење 

Интерактивни предавања, следење и обработка на научна 
литература, самостојно изведување на методите на инвестигација 
на вестибуларниот апарат, самостојна изработка на семинарски 
труд и негова усна презентација на научна трибина 
 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење парвилно 
испитување и толкување на резултатите од методите за 
испитување на функцијата на надворешно, средно и внатрешно уво, 
дијагноза о одредување на местото на лезија, третмани и слушна 
рехабилитација.  
Клучни вештини:.Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите знаења при парктична  работа со пациенти.  што ќе му 
овозможи изработка на научен труд од област на аудиологијата.  

Оценување 

  
Вид на активности часови кредити 
Теоретска настава 30 2 
Практична настава (вежби) 70 2 
Индивидуална работа 60 2.5 
Семинарски труд 20 2.5 
   
Вкупно 180 9 

 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и усмена 
одбрана на семинарскиот труд. 

 
Литература 

 Clinical Otology , Gordon B. Hughes,  Thieme. 
 Ear, nose and throath disease, Walter Becker, Thieme 
 Profesionalni o{tetuvawa na sluhot, A.Spirov, P. [ukarov, Dru{tvo za 

nauka i umetnost, Bitola 1984 
 

 Предмет ТОНЗИЛАРЕН ПРОБЛЕМ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 180 
Кредити 9 
Вид на предмет изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по оториноларингологија 
Одговорен наставник Проф. Д-р Илија Ставре Филипче 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 тел: +3892 3111774    
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Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
клиничка медицина, тонзиларен проблем. 

Учебни цели 

Научните истражувања ќе бидат од доменот на испитување на 
специфичностите на имунолошката функија на лимфоепителниот 
систем на ждрелото, клиничките аспекти на заболувањата на 
тонзиларното ткиво и индикациите за  хируршки третман..  
Докторантите ќе се запознаат со ембриолошките, анатомските, 
хистолошките и имунолошките карактеристики на лимфоепителниот 
систем на ждрелото како и со промените кои се последица на 
заболувања на истиот.  
Ке се дефинираат, како методите на инвестигација, така и 
процедурите за третман  на заболувањата  на тонзиларното ткиво 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Анатомија и ембриологија на лимфоепителниот ситем на 

ждрелото  
 Специфичности  на имунолошката функија на 

лимфоепителниот ситем на ждрелото  
 Методи на инвестигација и специфицни дијагностички 

процедури  
 Клинички аспекти на заболувањата на тонзиларното ткиво 
 Тонзилите како фокус за други заболувања  
 Педијатриски аспект на заболувањата на тонзиларното 

ткиво  
 Хируршки третман на заболувањата на лимфоепителниот 

ситем на ждрелото  
 Хистологија на здрави и патолошки променети тонзили 
 Биофилм на аденотонзиларно ткиво  
 Имунолошки статус пред и после оперативе третман  

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд:  
 Консултации 
 Презентација на резултатите од експериментот на трибина 

 
Практична настава 

 Клинички методи за испитување лимфоепителниот ситем на 
ждрелото 

 Имунолошки статус  
 Микробиолошки и вирусолошки инвестигации  

Хируршки процедури во третманот на заболувањата на 
лимфоепителниот ситем на ждрелото  

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 80 часа 
Практична настава: 70 часа  

Простор на 
изведување на 
наставата 

Клиника за уво, нос и грло 

Методи на учење 

Интерактивни предавања, следење и обработка на научна 
литература, самостојно изведување на клиничките методи за 
инвестигација и хируршки процедури во третманот на 
заболувањата на лимфоепителниот систем на ждрелото, 
самостојна изработка на семинарски труд и негова усна 
презентација на научна трибина 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди мултидисциплинарно 
познавање на нормалните и патолошките состојби на 
лимфоепителниот систем на ждрелото, на методите за негова 
инвестигација, правилна проценка на индикациите за хируршки 
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третман  како и да се стекне неопходна хируршка вештина. 
Клучни вештини:.Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите знаења при парктична  работа со пациенти.  што ќе му 
овозможи изработка на научен труд од областа  на тонзиларниот 
проблем.  

Оценување 

  
Вид на активности часови кредити 
Теоретска настава 30 2 
Практична настава (вежби) 70 2 
Индивидуална работа 60 2.5 
Семинарски труд 20 2.5 
   
Вкупно 180 9 

 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и усмена 
одбрана на семинарскиот труд. 
 

 
Литература 

 Ear, nose and throath disease, Walter Becker, Thieme 
 Immunology of ENT disorders. G. Scadding, Springer 
 Practical Pediatric otolaryngology. Robin T Cotton Charles M Myer 

 
Предмет ФУНКЦИОНАЛНИ  И ЕСТЕТСКИ  НАРУШУВАЊА НА НОСОТ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 180 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по оториноларингологија 
Одговорен наставник Проф. Д-р Владимир Ќаев 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 тел: +38970246500   

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
клиничка медицина, функционални и  естетски  нарушувања на 
носот 

Учебни цели 

Научните истражувања ќе бидат од доменот на поставување на 
дијагноза и диференцијална дијагноза на нарушена респираторна 
функција на носот при одредени риносинусогени заболувања и  
одредни анатомо -  морфолошки промени на носниот септум, како и 
пореметување на  естетскиот изглед на носот и употреба на 
релевантни хируршки техники.   Докторантите ке се запознаат со 
базичните принципи на дијегноза на нарушена респираторна и 
олфакторна функција на носот и  дополнителните инвестигации за 
попрецизна дијагноза, како и  естетска анализа на носните 
деформитети. Ќе бидат презентирани и релевантни софистицирани  
хируршки  техники на септопласика и риносептопластика и 
минимално инвазивна хирургија на долната  носна конха. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Анатомија на носот и параназлните синуси                                 
 Физиологија на носот                                                                     
 Носна аеродинамика                                                                       
 Акустична ринометрија                                                                  
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 Активна предна риноманометрија                                               
 Олфакторна функција со одредени олфакторни тестови       
 Патофизиологија на одредени риносинусогени  
        заболувања                                                                                       
 Молекуларна биологија                                                                  
 Бактериски  биофилм                                                                     
 КТ на кавум нази и параназални синуси  
 Алгоритам и менаџмент на хроничен риносинузитис  
 Анатомско - морфолошка класификација на септални  
        девијации  
 Естетска анализа и класификација на носните деформитети  
 Етиологија на септалните девијации и носните деформитети 
 Селекција на хируршките пристапи на риносептопластика 
 Ендоназален хируршки пристап на риносептопластика  
 Отворен  хируршки пристап на риносептопластика  

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд:  
 Консултации 
 Презентација на резултатите од експериментот на трибина 

 
Практична настава 

 Одредување на NAR за евалуација на назалната 
резистентност  

 Одредување на SQ пропорцијата   
 Одредување на Flow за евалуација на назална проодност 
 Одредување на MCA  за евалуација на топиката на 

обструкцијата 
 Одредување на NCV  за евалуација на назалниот волумен. 
 Базични физиолошки принципи и анатомска организација. 

Симптоми кои укажуваат на нарушување на респираторна 
функција на носот.  

 Евалуација на имиџинг КТ анализа 
 Диференцирање и дијагностицирање на разни 

риносиннусогени заболувања 
 Естетска анализа на носните деформитети 
 Екстрамукозна, функционална и екстракорпорална 

септопластика   
 Оперативни техники на затворен и отворен пристап на 

риносептопластики  

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 80 часа 
Практична настава: 70 часа  

Простор на 
изведување на 
наставата 

Клиника за уво, нос и грло 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење и обработка на научна 
литература, самостојно изведување на методите на инвестигација 
од областа на носот и параназалните синуси, самостојна изработка 
на семинарски труд и негова усна презентација на научна трибина 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење парвилно 
испитување и толкување на резултатите од методите за 
испитување на функциите на носот.  
Клучни вештини:.Докторантот ќебиде оспособен да ги примени 
стекнатите знаења при парктична  работа со пациенти.  што ќе му 
овозможи изработка на научен труд од област на ринологијата и 
естетската хирургија на нос. 
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Докторантот по положувањето на овој предмет ќе биде компетентен 
да подучува други за оваа проблематика. 

Оценување 

  
Вид на активности часови кредити 
Теоретска настава 30 2 
Практична настава (вежби) 70 2 
Индивидуална работа 60 2.5 
Семинарски труд 20 2.5 
   
Вкупно 180 9 

 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и  усмена 
одбрана на семинарскиот труд. 
 

Литература Авторизирани предавања 
 

Предмет Ринолгоија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по оториноларингологија 
Одговорен наставник Науч. сор. Д-р Јане Нетковски 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло, Медицински факултет-
Скопје 
Водњанска 17 тел: +38970246500   

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
клиничка медицина, ринологија 

Учебни цели 
Студентот треба да се стекне со основни знаења за морфолошките, 
топографските и клиничките аспекти на носната пирамида и 
параназалните синуси 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Општи морфо-анатомски карактеристики на носната 

пирамида и параназалните синуси 
 Физиолошки карактеристики на горно респираторните 

патишта 
 Морфолошки и микроструктурни карактеристики на 

лигавицата на носната празнина и на синусните празнини 
 Функционални испитувања на горните дишни патишта 
 Патофизиологија на носот и параназалните синуси 
 Заболувања во подрачјето на синоназалниот тракт 
 Хируршки третман (естетески и функционален) на горно 

респираторните заболувања 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинарски труд:  
 Консултации 
 Презентација на резултатите од експериментот на трибина 

 
Практична настава 
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o Ендоскопска експлорација на носната празнина и 
епифарингсот. 

 Толкување и анализа на СТ на параназалните синуси и 
носната празнина Оперативни техники на затворен и 
отворен пристап на риносептопластики  

 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 60 часа 
Практична настава: 30 часа  

Простор на 
изведување на 
наставата 

Клиника за уво, нос и грло 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење и обработка на научна 
литература, самостојно изведување на методите на инвестигација 
од областа на носот и параназалните синуси, самостојна изработка 
на семинарски труд и негова усна презентација на научна трибина 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење парвилно 
испитување и толкување на резултатите од методите за 
испитување на функциите на носот.  
Клучни вештини:.Докторантот ќебиде оспособен да ги примени 
стекнатите знаења при парктична  работа со пациенти.  што ќе му 
овозможи изработка на научен труд од област на ринологијата. 
Докторантот по положувањето на овој предмет ќе биде компетентен 
да подучува други за оваа проблематика. 

Оценување 

  
Вид на активности часови кредити 
Теоретска настава 30 2 
Практична настава (вежби) 70 2 
Индивидуална работа 60 2.5 
Семинарски труд 20 2.5 
   
Вкупно 180 9 

 
Начин на проверка на знаењето: писмен испит (тест) и  усмена 
одбрана на семинарскиот труд. 
 

Литература 

4. Нетковски Јане. Евалуација на ендоскопската хирургија на 
параназалните синуси во лекување на хроничниот риносинузитис 

5. Eugene Tardy. Rhinoplasty - the art and the science  
6. James A. Stankiewiez. Advanced Endoscopic sinus surgery 
7. D.Kennedy. Diseases of the sinuses, Diagnosis and Menagement 

 
Предмет Молекуларна ендокринологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 90 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Мирјана Кочова 

Адреса: Универзитетска Клиника за детски болести, Медицински факултет-
Скопје 
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50.Дивизија - 6            
тел: +389 2 3111713   e-mail: mirjanakocova@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
молекуларна ендокринологија 

Учебни цели Запознавање со молекуларните механизми на ендокринолошките 
заболувања како и генските промени што ги предизвикуваат. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Вовед во молекуларна ендокринологија 
Хормонско сигнализирање    
Генетика на дијабетот    
Конгенитална адренална хиперплазија  
Сексуална диференцијација   
Конгениталне хипотироидизам   
Молекуларна цитогенетика во ендокринологијата 
Молекуларна структура на хормонските рецептори    

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за хормонско сигнализирање и неонатална 

ендокринологија 
 Консултации 
 Семинарски труд 

Практична настава 
Основи на молекуларна дијагностика:  
Изолација на ДНК, проверка на чистота, РФЛП 
Секвенционирање 
Алелни варијанти 
Анализа на генотип/фенотип 
FISH 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 30 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно планирање 
на молекуларни методи  при одредена болест, практична примена 
на молекуларни методи, критички осврт на научни трудови.  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за молекуларната 
основа на ендокринолошките болести, функцијата на хормонските 
рецептори и примена на молекуларните методи при 
ендокринолошкитеболести. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од молекуларната ендокринологија во планирање и 
изработка на научен труд, како и изведување на научно-
истражувачка студија од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 18 30 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 18 30 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
 Molecular medicine 
 Textbook in Endocrinology, Williams, 2006 
Дополнителни 
Molecular Endocrinology, Third Edition (Human Molecular Genetics)  

Franklyn F. Bolander, Elsevier Academic Press, 2004 
 
Transgenics in Endocrinology  
 Martin Matzuk (Editor), Chester W. Brown (Editor), T. Rajendra Kumar 
(Editor), 2001 

 

 
Предмет Нарушување на сексуалната диференцијација кај децата 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 75 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Мирјана Кочова 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за детски болести, Медицински факултет-
Скопје 
50.Дивизија - 6           тел: +389 2 3111713    
e-mail: mirjanakocova@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
сексуална диференцијација, деца 

Учебни цели 
Запознавање со развојните, хормонските и молекуларните 
механизми на сексуалната диференцијација кај децата како и 
нивните нарушувања. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Физиологија на сексуалната диференцијација кај женско дете 
Физиологија на сексуалната диференцијација кај машко дете 
Цитогенетика на полот      
SRY генот и неговата функција    
Генска ихормонска каскада      
Интерсекси        
Мешана гонадна дисгенеза     
Андрогенска инсензитивност     
Задоцнет пубертет      
Сексуална ориентација      
Психологија на полот      
КАХ         
Ретки нарушувања на сексуалниот развој    
Имиџинг методи во сексуалната диференцијација     
Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за хормонска каскада на сексуалната 

диференцијација и молекуларни основи на сексуалната 
диференцијација 

 Консултации 
 Семинарски труд 

Практична настава 
Интерпретација на хормонски наоди 
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Интерпретација на хромозомски наоди 
FISH 
Молекуларна дијагностика на: КАХ, SRY нарушувања, андрогенски 
рецептори 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 15 часа  

Методи на учење 

Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно планирање 
на дијагностички  методи  при нарушување на сексуалната 
диференцијација, практична примена на молекуларни методи, 
критички осврт на научни трудови.  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за развојните, 
хормонските и молекуларните основи на сексуалната 
диференцијација како и механизмите за нејзиното нарушување. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од ендокринологијата и молекуларната биологија во 
планирање и изработка на научен труд, како и изведување на 
научно-истражувачка студија од оваа област. 

Оценување 

  
 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Molecular medicine 
 Textbook in Endocrinology, Williams, 2006 
Дополнителни 

 This item: Intersex, 2007 Catherine Harper  
 Intersex and Identity: The Contested Self  2007, Sharon E. 

Preves  
 Intersex in the Age of Ethics (Ethics in Clinical Medicine Series)  

2006by Alice Domurat Dreger  
 

Предмет Неонатална нефрологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Дафина Кузмановска 

Адреса: Клиника за детски болести, Медицински факултет-Скопје 
Воднјанска тел: +3147721   e-mail: dafk@t-home.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
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неонатална нефрологија 

Учебни цели 
Запознавање со физизиологијата на неонаталниот бубрег, 
клиничката презентација и водење на болестите на бубрезите и 
уринарниот тракт кај новороденото.  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Неонатална нефрологија  

 Презентација на ренални проблеми  
 Ренална функција во тек на неонатални респираторни 

пореметувања  
 Акутна бубрежна инсуфициенција 
 Инфекции на уринарниот тракт 
 Ренална кортикална некроза  
 Ренална венска тромбоза 
 Артеријална тензија  
 Лекови и неонаталниот бубрег  

Неонатална урологија  
 Видливи аномалии на абодминалниот зид и гениталиите  
 Абдоминални и ренални маси 
 Стоп во поминувањето  на урина  
 Хематурија  

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за дијагностичката проценка на бубрезите и 

уринарниот тракт кај новородено  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на клинички случаи на новородени со 

различни заболувања на бубрезите/уринарниот тракт, 
рентгенски слики, скенови од колекцијата на Клиниката за 
детски болести 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 

Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно решавање ( 
планирање на инвестигации, поставување на дијагноза, план на 
терапија) на  случај на новородено со заболување на  бубрезите 
/уринарниот тракт. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за неонаталната 
нефрологија  преку запознавање со физиологијата на  
неонаталните бубрези, патофизиологшките пореметувања кај 
најчестите болести/малформации на бубрезите и уринарниот тракт 
во периодот на новороденото.  
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од неонаталната нефрологија  
во изработка на научен труд од оваа и сродни на неа области, како 
и да изведува научно-истражувачка работа од оваа област. 
 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
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Вкупно 60 100 
 

 
Учебни помагала 

Основни: 
 
Guillery, Edward N. MD: Fetal and neonatal nephrology 
Current Opinion in Pediatrics: April 1997 - Volume 9 - Issue 2 
 
Pediatric Nephrology in the ICU Edited by Stefan G. Kiessling, Jens 
Goebel, and Michael J.G. Somers, Berlin, Springer, 2009 
 
Дополнителни 

Fanos V, Cataldi LDrug misadventuring in neonatal 
nephrology.Pediatri.Med Chir 2002, 24(25) 150-6 

Lissauer D, Morris RK, Kilby MD: Fetal lower urinary tract 
obstruction.Seminar Neonatal Med 2007 Dec;12(6)464-70 
 

 
Предмет Ренални манифестации при системските болести кај деца 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Дафина Кузмановска 

Адреса: Клиника за детски болести, Медицински факултет-Скопје 
Воднјанска тел: +3147721   e-mail: dafk@t-home.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
неонатална нефрологија 

Учебни цели Запознавање со бубрежните манифестации на системските болести 
во детската возраст . 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Henoch Shonelin пурпура  
 Sistemski lupus erythematosus (СЛЕ) 
 Васкулитис , Кавасаки синдром 
 Полиартеритис нодоза  
 Вегенер гранулом  
 Болеста на Такајаши   
 Дијабетес мелитус  
 Реуматски болести  

- ( ЈРА) 
- Мешана болест на сврзното ткиво 
- Склеродерма 
- Дерматомиозитис  

 Лимфоидни малигнитети  
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за патохистолошка проценка на бубрезите кај 

деца со системски болести   
 Консултации 
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 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 
Практична настава 

 Презентација на клинички случаи на деца со различни 
системски болести со ренални манифестации од 
колекцијата на Клиниката за детски болести 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 

Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно решавање ( 
планирање на инвестигации, поставување на дијагноза, план на 
терапија) на  случај на  дете со системска болест  со ренално 
засегање.  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди знаење за реналните 
манифестации кај различните системски болести  во детството.   
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата за бубрежните манифестации при системските 
болести во изработка на научен труд од оваа и сродни на неа 
области, како и да изведува научно-истражувачка работа од оваа 
област. 

Оценување 

  
 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

Основни: 
Vascular and Intesrstitial Diseases in Pediatric Nephrology , editors 
Holliday M, Barrat M, Avner E, Kogan B, Wiliams &Wilkins 1994 
Дополнителни 
Angelo Ravelli MDand Alberto Martini MD: Antiphospholipid Syndrome 
in Pediatrics, Rheumathic Disease Clinics of North America, Volume 33, 
Issuee 3, Augus 2007, 499-523 
 Dafina B. Kuzmanovska, Emilija M. Sahpazova, Stevka J. Grujovska 
and Zoran Trajkovski: Renal infarction in a child with systemic lupus 
erythematosus Pediatric       Nephrology Volume 19, Number 6 : 685 – 
687, 2004  

 
Предмет Педијатрија - енергетски хиперкатаболизам 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени предмети од прва година 
Изведува Катедра по педијатрија 

Одговорен наставник В.н.сор. А. Сајковски  
Проф. Д. Кузмановска 
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Адреса 
Клиника за детски болести, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска 17           tel: +3893 147720   e-mail: 
sajkovski@hotmail.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
енергетски хиперкатаболизам 

Учебни цели Запознавање со основите и напредните елементи во дијагностика 
и третман на енергетскиот хиперкатаболизам 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Детекција на нутритивните потреби во однос на основната 

болест и хиперкатаболчкиот синдром 
 План и организација на третманот на хиперкатаболчкиот 

синдром 
 Следење на текот на третманот 
 Детекција на потенцијалните компликации 

 
   Индивидуална работа: 

 Евалуација на научната литература и медицината базирана 
на докази во оваа област 

 Семинар за проценка на нутритивниот статус 
 Изработка на семинарска работа 

 
Практична настава: 

 Клиничка проценка на енергетскиот хиперкатаболичен 
синдром 

 Изработка на план за активна нутритивна поткрепа 
 Спроведување на планот за активна нутритивна проценка 
 Евалуација на потенцијални компликации 

 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 20 Часа  

Методи на учење 
Интерактивни теоретски предавања со евалуација на случаи, 
проценка и евалуација на научна литература по медицина 
базирана на докази, самостојна изработка на семинарски труд, 
Самостојна практична работа со пациент уз контрола на менторот 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди научна база и знаење за 
клиничко-лабораториска проценка на хиперкатаболичкиот 
синдром во склоп на одредени болести кај децата во единица за 
интензивна терапија, како ни третман на истиот. 
 
Клучни вештини: Кандидатот да е оспособен за практичните 
вештини во проценка на енергетскиот хиперкатаболизам, третман 
и евалуација. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум Максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:   
 Berthold Koletzko, Olivier Goulet, Joanne Hunt, Kathrin Krohn, and 

Raanan Shamir for the Parenteral Nutrition Guidelines Working 
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Group. Guidelines on Paediatric Parenteral Nutrition of the European 
Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN) and the European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN), Supported by the European Society of 
Paediatric Research (ESPR). Journal of Pediatric Gastroenterology 
and Nutrition, 41:S1–S4-November 2005 ESPGHAN. 

 Mark C Rogers, Mark A. Helfaer: Pediatric intensive care.Williams 
and Wilkins, 2008  

Дополнителни: 
 Garry Zaloga: Nutrition in critical care, Mosby 2006 
 Josef E. Fisher: Total parenteral nutrition. Little brown2007 

 
Предмет Педијатриска астма 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршена специјализација по предмет педијатрија 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Виш науч. сор.  д-р Емилија Влашки 

Адреса: 
Клиника за детски болести, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска 17           тел: +389 2 3147475   e-mail: 
vlaskie@sonet.com.mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
педијатриска астма 

Учебни цели Запознавање со епидемиологија, етиопатогенеза, дијагностика, 
терапија и превенција на астма во детска возраст 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Епидемиолошки аспекти на астма во детска возраст  
 Етиологија, етиопатогенеза, хипотези за надворешни 

фактори на ризик и клиничка слика на астма 
 Диференцијална дијагноза на астма во детска возраст, 

дијагностичка постапка кај дете помладо и постаро од 5 
години 

 Класификација на астма според тежина и степен на 
постигната контрола на болеста 

 Симптоматска бронходилататорна терапија на акутен напад 
на астма, превентивна анти-инфламаторна терапија на 
астма кај дете помладо и постаро од 5 години 

 Едукација за само-водење на астма и контрола на 
надворешната средина 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на педијатриски пациенти со акутен 

астматичен напад со различен степен на тежина и 
терапевтска постапка 

 Едукација за изведување и интерпретација на алерголошки 
кутан prick тест, мерење на PEF, спирометрија, 
бронходилатациски тест и тест со физичко оптеретување во 
дијагноза и водење на педијатриски пациенти со астма 

 Едукација за начин на примена на симптоматска и 
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превентивна терапија со различни помагала кај астматични 
пациенти помлади и постари од 5 години 

 Презентација на водење на педиајтриски пациенти со астма 
според степен на постигната контрола на болеста 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно изведување 
на алерголошки кутан prick тест, интерпретација на резултати од 
белодробни функционални испитувања 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за педијатриска 
астма преку теоретска настава, практична едукација за 
дијагностицирање, класификација, терапија, превенција и следење 
на педијатриски пациенти. 
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да дијагностицира 
астма кај деца со рецидивен опструктивен бронхитис и кашлица од 
различна етиологија, да третира акутен напад на астма со различен 
степен на тежина, да спроведува превентивна терапија според 
степен на постигната контрола на болеста преку примени 
познавањата од теоретска, индивидуална, практична настава и 
изработка на научен труд од оваа област, како и да изведува 
научно-истражувачка работа од оваа област. 
 

Оценување 

  
 
 

Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 

Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 

   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention (updated 2008): Global Initiative for Asthma. URL: 
http://www.ginasthma.org; 2008. 

 From the Global Strategy for the Diagnosis and Management of 
Asthma in Children 5 Years and Younger, Global Initiative for 
Asthma (GINA) 2009. Available from: http://www.ginasthma.org. 

   Упатство за практикување на медицина базирана на докази, 
Министерство за здравство на РМ 2006. 

 
Дополнителни 

 Bacharier LB, Boner A, Carlsen KH, et al. Diagnosis and 
treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus 
report. Allergy 2008; 63:5-34. 

 Влaшки Е. Рецидивен wheezing-дали е тоа секогаш астма? 
Монографија. Менора, Скопје 2001, ISBN 9989-632-94-4. 

 
Предмет Современ пристап и третман на цистичната фиброза 
Студиска програма Докторски студии 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
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Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Стојка Нацева-Фуштиќ 

Адреса: 
Универзитетска клиника за детски болести, Медицински факултет, 
ул. Водњанска 17 -Скопје   тел: +3892 3147479   e-mail: 
stojkaf@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
цистична фиброза 

Учебни цели 
Запознавање со генетската основа, патофизиолошките последици, 
варијабилноста на клиничката презентација, дијагностиката, 
современиот пристап и третманот на цистичната фиброза 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Клиничка епидемиологија на цистичната фиброза 
 Базична молекуларна генетика 
 CFTR: структура, функција и регулација 
 Фенотип-генотип корелација 
 Применета клеточна биологија: односот на базичниот дефект 

со патолошките промени 
 Микробиологија- инфекциите кај цистичната фиброза 
 Имунологија: инфламаторен одговор на домакинот 
 Кардиопулмонална физиологија 
 Гастроинтестинални и панкреасни манифестации на 

цистичната фиброза 
 Нутриција и нутритивно-дефицитарни состојби при цистичната 

фиброза 
 Хепато-билијарната боест кај цистичната фиброза и 

компликации од портална хипертензија 
 Репродуктивно и сексуално здравје 
 Психолошки аспекти на цистичната фиброза 
 Превенција на компликациите 
 Современа терапија на различните манифестации на болеста. 

    
Практична настава 

 Дијагноза на цистичната фиброза  
 Неонатален скрининг 
 Генетска дијагноза на цистичната фиброза 
 Проценка и следење на белодробната болест 
 Проценка на панкреасниот функционален статус 
 Проценка на растот и развојот и телесната композиција 
 Организиран пристап и тимско водење на пациентите со 

цистичната фиброза 
 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари  - два 
 Консултации и дискусии 
 Семинарска работа 

 

Организација и 
кредити 

Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит  
Практична настава: 30 часа - 2 кредита 
Индивидуална работа  60 часа -  6 кредита  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, практична работа на клиника и во 
лабораториите, следење на научна литература, консултации, 
самостојна изработка на семинарски труд   

Учебни помагала и 
литература 

 Cystic Fibrosis (3nd edition). Hadson M, Geddes D and Bush A; 
Arnold 2007 

 Cystic Fibrosis – edited by A.K. Webb and F.A. Ratjen. 
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European Respiratory Monography, 2006 
 Journal for Cystic Fibrosis 

 

Предмет Нарушувања на хидро-електролитната и ацидобазна рамнотежа 
кај децата  

Студиска програма Докторски студии 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Стојка Нацева-Фуштиќ 

Адреса: 
Универзитетска клиника за детски болести, Медицински факултет, 
ул. Водњанска 17 -Скопје   тел: +3892 3147479   e-mail: 
stojkaf@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, хидро-
електролитната и ацидобазна рамнотежа  

Учебни цели 

Запознавање со физиологијата на регулација на осмоларноста и 
волуменот на телесните течности и ацидобазниот статус, 
патофизиолошките механизми на нарушувања во хидро-
електролитната и ацидобазната рамнотежа, етиологијата и 
терапискиот пристап при дехидрациите во детската возраст.  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Физиологија на прометот на вода во детскиот организам 
 Електролитен состав на телесните течности 
 Регулација на осмоларноста и волуменот на телесните 

течности 
 Нарушувања во хидро-електролитната рамнотежа кај 

децата 
 Дехидрации: етиологија, типови и клиничка проценка 
 Специфичности на рехидрационата терапија кај децата 
 Нарушувања во концентрацијата на електролитите во 

детскиот организам: етиолошка дијагноза и тераписки 
пристап 

 Регулирање на ацидобазната рамнотежа 
 Патолошки состојби поврзани со нарушувања во 

метаболната и респираторна компонента на ацидобазната 
рамнотежа  

 Клинички пристап и третман на ацидобазните нарушувањ. 
    
Практична настава 

 Клиничка проценка на дехидрациите 
 Клиничка проценка на ацидобазниот статус 
 Лабораториски анализи на крвта и урината 
 Дополнителни хормонски анализи 
 Тераписки пристап 

 
Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари  - два 
 Консултации и дискусии 
 Семинарска работа 

 
Организација и Теоретска настава: 30 часа - 1 кредит  
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кредити Практична настава: 30 часа - 2 кредита 
Индивидуална работа: 60 часа - 6 кредита 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, практична работа на клиника и во 
лабораториите, следење на научна литература, консултации, 
самостојна изработка на семинарски труд   

 
Учебни помагала и 
литература 

 Textbook of Pediatrics – Nelson (18 edition), 2007 
 Textbook of Medical Physiology – Gayton and Hall (11 edition), 

2005 
 Pedijatrija – Mardešič  (3 izdanie) 2007 
 Voda i elektroliti u pedijatrii – Stepanovic i sar. 

 
Насока Клиничка медицина 

Предмет Пореметувања на растот, питуитарни и екстрапитуитарни 
фактори 

Акредитација: 
ЕКТС 6: Изборен  предмет - се вреднува со 6 ЕКТС кредити за 
студентите на докторските студии од областа на медицинските 
науки - клиничка медицина.  

Изведува Катедра по педијатрија,  Медицински факултет, Скопје 
Автор  Проф. д-р Зоран Гучев 
Наставници Дополнително одредени 
Помошни наставници  

Адреса за комуникација  

Проф. д-р Зоран Гучев 
Клиника за педијатрија Медицински факултет,  
Катедра по педијатрија, Медицински факултет,  
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р. Македонија 
e-mail: gucevz@gmail.com  

Број на активни часови: 

Вкупно: 80 часови  
 Теоетска настава:  15 часови 
 Практична настава: 30 часови 
 Семинари:  15 часови 
 Индивидуално учење: 20 часови 

Опис на предметот: 
Запознавање со етиологијата, патогенетските механизми и 
приордниот тек, како и прогнозата, исходот и клиничките 
интервенции кај пореметувањата на растот 

Содржина  на предметот 
 

Теоретска настава: 
 Основи на хормонската активност.  
 Генетика, геноми, протеоми, биоинформатика.  
 Мерење на хормонална концентрација, молекуларни тестирања и 

нивна клиничка примена. 
 Нормален раст и пореметувања на растот.  
 Ауксологија на растот. 
 Хипопитуитаризам.  
 Вродени, конгенитални пореметувања на хипоталамо-питуитарната 

оска. 
 ИГФ супер фамилија.  
 Генетски синдроми и дизморфологија. 
 Стекнати пореметувања на хипоталамо-питуитарната оска кои водат 

до нарушување на растот .  
 Основи на дизморфологијата - однос со пореметен раст. 
 Висок раст. 
 Синдроми со висок раст. 
 Низок раст - синдроми. 
 Генетски форми на низок раст со екстрапитуитарно порекло. 

 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари (3)  за тераписки пристап кај болни пореметувања 

во растот 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

309 

 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Водење на болни со болни со пореметен раст  
 Приказ на случаи од посебен интерес 

 

Едукациони цели: Знаења 
 

Да се обездеди знаење и вештина за адекватно препознавање, 
етиолошка процена, дијагноза и терапија на болни со пореметен 
раст 

Едукациони цели: Вештини 
Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата од 
областа на пореметувањата во растот во изработка на научен труд 
од оваа и сродни на неа области, како и да изведува научно-
истражувачка работа од оваа област. 

Формат на наставата: 
 

 Теоретска настава 
  Комбинирана ex cathedra и интерактивна настава   
 Практична настава 
 Работа самостојно 
 Дискусија по обработка на случаи 
 Семинар 

Самостојна изработка на семинарска тема  

Простор: 
 

 Теориски часови - било кој амфитеатар соодветно опремен 
за предавање со аудио-визуелна презентација  

 Практични вежби - амбулантите на Клиника за педијатрија 
 

Испити:.  
 

Вид на активности Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

Литература Авторизирани предавања, дополнително посочена литературе од 
интернет 

 
Предмет Клиничка педијатриска имунологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 110 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен наставник Проф. д-р Соња Пеова 

Адреса: 
Клиника за детски болести - Одделение за педијатриска клиничка 
имунологија, Медицински факултет - Скопје 
Водњанска 17.           тел: +3892 3147523   e-mail: 
peova2002@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
клиничка педијатриска имунологија 

Учебни цели Обука за посебностите на физиолошкиот имун одговор кај дете во 
функција на возраста со преглед на избрани релевантни поглавја 
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од базична имунологија ; запознавање со основните механизми на 
примарните имунодефицити; клиничко-лабораториска проценка на 
педијатриски пациент со сомнение за имун дефицит; основи на 
имуномодулација и имунотерапија 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
1. Имун систем- општи и историски податоци 
2. Клетки и органи на имуниот систем  
3. Вроден имун одговор  
4. Стекнат имун одговор  
5. Соработка на вроден и стекнат имун одговор  
6. Имунолошки одговор при инфекција  
7. Имунолошки механизми на имплантација и бременост  
8. Развој на имун систем кај фетус, плацентален пренос на 
имуноглобулин Г, имунолошка вредност на мајчино млеко 
9. Имунолошка дисфункција и нејзини последици  
10. Пристап кон пациент сомнителен за имун дефицит 
11. Примарни имунодефицити  
12. Примарни антитело дефицити 
13. Минлива хипогамаглобулинемија во детство 
14. Водење на антитело дефицити  
15. Имуноглобулини - видови, тераписки алгоритам 
16. Комбинирани примарни Т и Б клеточни имунодефицити 
17. Водење на клеточни дефицити 
18. Примарни имунодефицити на неспецифичен имун одговор                        
19. Имунодефицити здружени со синдроми 
20. Секундарни имунодефицити 
21. Инфекции кај имунокомпромитиран домакин 
22. Лабораториска проценка на пациент со можен имун дефицит 
23. Секундарни лабораториски тестови 
24. Имунофенотипизација 
25. Неонатален скрининг за примарни имунодефицити 
26. Имунотерапија ( имуносупресивна, имунопоттикнувачка ) 
27. Имунизација  
28. Имунизација на имунокомпромитиран пациент 
29. Општи мерки за заштита и водење на пациенти со примарен 
имун дефицит, раководства за пациенти 
30. Консензус договор за пациенти со ПИД во ЕУ 

   Индивидуална и практична работа 
 имунолошки консултации ( прегледи во имунолошка 

консултативна амбуланта, хоспитализирани пациенти на 
одделот за клиничка имунологија, интердисциплинарна 
проценка на пациенти на оддели на Клиниката за детски 
болести и други установи ) 

 проценка на потребно ниво на  лабораториски  испитувања и 
изведување ( активно, пасивно ) 

 индикации за примена и практична апликација на интравенски 
имуноглобулини 

 дискусија на договорени области од стручно-научна 
литература 

 обработка на клинички материјал во вид на семинарска работа 
 присуство на редовни неделни клинички состаноци за 

дискусија на случаи 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 60 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, активно учество во проценка на 
педијатриски пациент со сомнение на имун дефицит и креирање на 
дијагностичко-тераписки пристап, следење на научна литература, 
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самостојна изработка на семинарски труд  

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекне знаење за особини на 
физиолошки имун одговор кај дете, да се усвојат алгоритми  за 
проценка на  педијатриски пациент со сомнение за имун дефицит , 
да знае да толкува лабораториски резултати, да наведе план за 
терапија.  
Клучни вештини: Оспособеност за критичен дијагностичко - 
тераписки пристап кон пациент со знаци за имун дефицит, како и за 
изведување на научно-истражувачка работа од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 20 30 
Практична настава 25 40 
Индивидуална работа 5 10 
Семинарски труд 10 20 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 I. Roitt, J. Brostoff, D. Male: Immunology, Elsevier Limited 2001 
 H. Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden: Essentials of Clinical 

Immunology, Blackwell Science Ltd, 1999 
 N. Rezaei, A. Aghamohammadi, L.D. Notarangelo: Primary 

Imunodeficiency Diseases, Definition, diagnosis and management, 
Springer, 2008 

 
Дополнителни 
 H.D. Ochs, C.I.Smith, J.M. Puck: Primary Immunodeficiency Diseases, 

OUPUSA, 2006 
 F.A. Bonilla, I.L. Bernstein, D.A. Khan et al.: Practice parameter for the 

diagnosis and management of primary immunodeficiency, Ann Allergy 
Asthma Immunol 2005 May; 94 ( 5 Suppl 1 ): S1-63 

 M.S. Lim, K.S.J. Elenitoba-Johnson: The Molecular Pathology of Primary 
Immunodeficiencies, J Mol Diagn 2004 May; 6(2):59-83 

 www.ipopi.org 
 www.clinimmsoc.org 

 
 

Предмет Алгоритам и современи аспекти на неонатални 
хипербилирубинемии 

Студиска 
програма Докторски студии (општа медицина) модул – клиничка 

Код ИП 
Студиска година Прва 
Семестар втор 
Вкупно часови 30 
Кредити 7 
Вид на предметот Изборен 
Предуслови Нема 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Катица Пиперкова 

Адреса: Клиника за детски болести, Медицински факултет, Скопје  
Водњанска 17, тел : +3111605   e-mail: kpiperkova@yahoo.com 
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Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Клиничка 
неонатологија  

Учебни цели 
Запознавање со физиологијата  и патофизиологијата на неонаталната 
хипербилирубинемија, алгоритамот на водење и современи аспекти на 
неонатални хипербилирубинемии.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
1. Неонатален метаболизам на билирубинот 
2. Физиолошки механизми на неонатална жолтица 
3. Физиолошка жолтица 
4. Билирубинска токсичност 
5. Клинички знаци и секвели на билирубинска енцефалопатија 
6. Клинички приод кон жолто новородено 
7. Алгоритам за водење на холестазни жолтици 
8. Алгоритам за водење на пролонгирани индиректни 

хипербилирубинемии 
9. Фототерапија 
10. Ексангвинотрансфузија 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2) za дијагностичката проценка на неонатална 

хипербилирубинемија  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторандот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на клинички случаи на новородени со различна 

етиологија на неонаталната хипербилирубинемија, клиничка 
проценка на степен на неонатална жолтица по Крамер, 
запознавање со протоколи за водење на неонатална 
хипербилирубинемија 

 
 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична работа: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научната литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојно решавање (планирање на 
инвестигации, поставување на дијагноза, план на терапија) на случај на 
жолтица кај новородено. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за неонаталната 
хипербилирубинемија  преку запознавање со физиологијата  и 
патофизиологијата на неонаталната хипербилирубинемија, 
алгоритамот на водење и современите аспекти на неонатални 
хипербилирубинемии.  
 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспосбен да ги примени 
познавањата од алгоритмот и современите аспекти на неонатални 
хипербилирубинемии во изработка на научен труд од оваа и сродни на 
неа области, како и да изведува научноистражувачка работа од оваа 
област.  

Оценување 

  
 
 

Вид на активности 

 
Бодови 

минимум максимум 
Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 

     Индивидуална работа 12 20 
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Семинарски труд 24          40 
   

Вкупно 60 100 
 
 

 
Учебни помагала 

Основни 
MacDonald, Mhairi G.; Seshia, Mary M. K.; Mullett, Martha D. Avery's 
Neonatology, 6th Edition, 2005 Lippincott Williams & Wilkins 2005 
Janet M.Rennie, N.R.C. Roberton, Textbook of Neonatology, 3th Edition, 
Churchill Livingstone, 2000 

 
 
Дополнителни 
Richard M. Cantor, David Sadowitz. Neonatal Emergencies. Mc Grow Hill 
Companies, 2010 
 

 
Предмет Клиничка неонатологија 
Студиска 
програма Докторски студии (општа медицина) модул - клиничка 

Код ИП 
Студиска година Прва 
Семестар Втор 
Вкупно часови 30 
Кредити 7 
Вид на предметот Изборен 
Предуслови Нема 
Изведува Катедра по педијатрија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Катица Пиперкова 

Адреса: Клиника за детски болести, Медицински факултет, Скопје  
Водњанска 17, тел: +3111605   e-mail: kpiperkova@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Клиничка 
неонатологија 

Учебни цели 

Запознавање со најчестите и релевантни клинички кондиции во 
неонаталната возраст, нивната патофизиологија, диференцијална 
дијагноза, клиничка презентација и водење на болестите кај 
новороденото.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
11. Неонатални состојби поврзани со перинатално страдање 
12. Неонатална неврологија 

 Невролошки статус кај новородено 
 Пациент претходно третиран на ЕИНТ 
 Хипотонично новородено 
 Неонатални конвулзии 

13. Респираторни болести кај новородено 
 Абнормално дишење-апнеа, тахипнеа 
 Бронхиолитис 
 Бронхопулмонална дисплазија 
 Конгенитални аномалии на дишните патишта 

14. Кардијални болести кај новородено 
 Цијаноза кај новородено 
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 Промени на ритам кај новородено  
15. Гастроинтестинални болести кај новородено (NEK) 
16. Развој на кожа и дерматолошки болести кај новородено 
17. Неонатални инфекции 
18. Хематолошки болести кај новородено 

 Неонатална анемија 
 Хеморагична болест кај новородено 

19. Ендокрини и болести на метаболизмот кај новородено 
 Хипогликемија 
 Хипотиреоза 
 Тироиден статус кај новородено и недоносено со тешки 

нетироидни болести 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2) за дијагностичката проценка на болести кај 

новородено  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторандот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Презентација на клинички случаи на новородени со различни 

заболувања од најчестата и најважната неонатална патологија, 
рентгенски слики, ултрасонографски и КТ скенови од 
колекцијата на Клиниката за детски болести 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, самостојно решавање (планирање на 
инвестигации, поставување на дијагноза, план на терапија) на случај на 
заболување кај новородено. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање:  Да се обезбеди знаење за неонаталната 
патологија  преку запознавање со патофизиологијата, 
диференцијалната дијагноза, клиничката презентација и водење на 
болестите кај новороденото.  
 
Клучни вештини:  Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
прзнавањата од клиничката неонатологија во изработка на научен труд 
од оваа област и сродни на неа области, како и да изведува 
научноистражувачка работа од оваа област.  

Оценување 

  

 
 

Вид на активности 

 
 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 

Индивидуална работа 12 20 
                Семинарски труд 24          40 

   
Вкупно 60 100 

 
 

 
Учебни помагала 

Основни 
MacDonald, Mhairi G.; Seshia, Mary M. K.; Mullett, Martha D. Avery's 
Neonatology, 6th Edition, 2005 Lippincott Williams & Wilkins 2005 
Janet M.Rennie, N.R.C. Roberton, Textbook of Neonatology, 3th Edition, 
Churchill Livingstone, 2000 
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Дополнителни 
Richard M. Cantor, David Sadowitz. Neonatal Emergencies. Mc Grow Hill 
Companies, 2010 

 
 

 
 
 

Предмет Хирургија на белодробен карцином 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Нема  
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Доц. д-р Сашко Јовев 

Адреса: 
Клиника за Торакална и Васкуларна хирургија, Медицински 
факултет-Скопје; ул. Воднјанска бб.; тел: +3892 3147031  e-mail: 
jovev99@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
Хирургија на белодробен карцином 

Учебни цели Запознавање со хирургијата на белодробниот карцином  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Дијагностика на белодробниот карцином (бронхоскопија, 

компјутеризирана томографија, трансторакална пункција, 
VATS, патохистолошка класификација, патохистолошка 
дијагностика) 

 Белодробен карцином- клинички манифестации, проценка 
на проширеноста и прогностички фактори 

 Хируршко лекување на карциномот на белиот дроб- типови 
на ресекција, бронхопластични процедури, sleeve ресекции 
на дишните патишта и крвните садови, прогности:чки 
фактори после ресекцијата 

 Комбинирани модели на лечење на бронхогениот карцином 
   Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2) за VATS, EBUS, хирургија 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Присуство во операциона сала за време на изведување на 

разни типови на интервенции 
 
 

Организација 
Теоретска настава: 20 часа 
Индивидуална работа: 40 часа 
Практична настава: 10 часа  
 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

316 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, асистенции при 
процедурите 
. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди познавање за 
мултидисциплинарниот пристап кон лекување на белодробниот 
карцином, особено хируршкиот.  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од лекувањето на белодробниот карцином во 
изработка на  научен труд од оваа и сродни на неа области, како и 
да изведува научно-истражувачка работа од оваа област. 
 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 10 20 
Практична настава 10 20 
Индивидуална работа 10 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 54 100 

 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 General Thoracic surgery, Thomas W. Shilds fifth edition, 2004 
 Grudna hirurgija, Radoslav M. Jakovic, Beograd, 2004 
Дополнителни 

 Mastery of Cadiothoracic Surgery, Larry R. Kaiser, 1988, 
Lippingcott- Raven publichers 

 Surgery of the lung, H. C. Nohl- Osel, Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart, New York, 1981  

 
Предмет Коронарна хирургија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Доц. д-р Сашко Јовев (Др. Салис Тагер) 

Адреса: 
Клиника за Торакална и Васкуларна хирургија, КБ 
Систина,Медицински факултет-Скопје; ул. Воднјанска бб.; тел: 
+3892 3147031  e-mail: jovev99@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
Коронарна хирургија 

Учебни цели Запознавање со хирургијата на коронарните крвни садови  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Дијагностика на коронарните заболувања  
 Индикации за коронарна реваскуларизација-  
 Миокардна реваскуларизација со кардиолошки интервентни 

процедури  
 Миокардна реваскуларизација со кардиопулмонален by pass  
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 Миокардна реваскуларизација без кардиопулмонален by 
pass 

  Миокардна реваскуларизација со каротидна болест 
 Миокардна реваскуларизација по акутен миокарден инфаркт 
 Реоперации на коронарните артерии  
 Хируршки третман на компликациите на акутниот 

миокардијален инфаркт 
 Терапеутска ангиогенеза, реваскуларизација со транс 

миокарден ласер и клеточна терапија 
 Исхемична митрална регургитација 
 Лево вентрикуларна аневризма 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2) за интервентни процедури, хирургија 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Присуство во операциона сала за време на изведување на 

разни типови на интервенции 

Организација 
Теоретска настава: 20 часа 
Индивидуална работа: 40 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, асистенции при 
процедурите. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обездеди познавање за пристап кон 
лекување на коронарна болест, особено хируршкиот.  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од лекувањето на коронарните крвни садови во 
изработка на  научен труд од оваа и сродни на неа области, како и 
да изведува научно-истражувачка работа од оваа област. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 10 20 
Практична настава 10 20 
Индивидуална работа 10 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 54 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
 Cardiac surgery in the adult, L. H. Cohn, second edition, 2003 

McGraw Hill Companies 
 Cardiac surgery, J.W. Kirklin, second edition Churchill Livingstone 

Inc. 1993 
Дополнителни 

 Mastery of Cadiothoracic Surgery, Larry R. Kaiser, 1988, 
Lippingcott- Raven publichers 

 Robert M. Bojar, Manual of Perioperative Care in Cardiac and 
Thoracic Surgery, Second edition, 1994  

 
Предмет Хируршко лекување на карциномот на мочниот меур 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 60 
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Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Проф. д-р Слободан Ристовски 

Адреса: Универзитетска Клиника за Хируршки болести ”Св. Наум Охридски” 
1000 Скопје 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
карцином на мочен меур 

Учебни цели Запознавање со хирургијата на карциномот на мочниот меур  

Кратка содржина 
(извадок) 

Карциномот на мочниот меур е втор малигном на уротрактот. 
Хируршкото лекување има најзначајно место во третманот,  во 
зависност од стадиумот на болеста. За време на постдипломската 
наставата во вид на предавања, семинари и вежби, студентите 
заедно со наставникот ќе ги дефинираат сите проблеми во 
дијагностиката и хируршкото лекување на карциномот на мочниот 
меур. Ќе се обрне посебно внимение на анатомијата, патологијата и 
патофизиологијата на мочниот меур, епидемиолошките  податоци 
за болеста.  Студентите ќе се запознаат со најновите дијагностички 
и  оперативни процедури во зависност од стадиумот на болеста. 
Посебен сегмент ќе се посвети на ендоскопскиот третман на 
суперфицијалната болест. Локализиран инвазивен карцином  на 
мочниот меур и неговата биологија ќе се презентира низ 
предавањата. Со семинарската работа ќе се разработи проблемот 
на хируршкото лекување на болеста со радикална цистектомија, 
локорегионална лимфаденектомија, нејзината екстензивност. 
Типови на деривации на урина со сегменти од илеум, 
неконтинентни и континентни ќе бидат предмет на теоретската и 
практичната наства. Ќе се дефинираат метаболните нарушувања 
како резултат на употреба на сегменти од дигестивниот тракт низ 
семинари.  Во практичниот сегмент на наставата  студентите ќе  
стекнат дијагностички  вештини. Ќе се научат на презервирачки  
радикални процедури кај маж и жена, компликации од истите и 
нивната превенција и лекување. 

Организација 

Број на часови-предавања: 10 
Број на часови - семинари: 10 
Број на часови- вежби:        10 
Индивидуална работа:         30 
Вкупно часови:                      60 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, асистенции при 
процедурите. 

Предвидени учебни 
резултати 

По завршување на наставата и по полагање на                                  
испитот, студенти ќе бидат во можноста критички да следат 
научната литература од областа на онколошка хирургија на 
мочниот меур и ќе бидат во можноста да аплицираат најнови 
дијагностичките и хирушките постапци, кои до сега не ги 
изведувале. 

Оценување Завршен семинар: критичка анализа  на одбраниот научен  труд од 
областа на предметот Писмен испит -тест 

 
Учебни помагала 

 Campbell-Walsh Urology, 9th ed.2007. 
 

Essential urology : a guide to clinical practice / edited by                          
Jeanette M. Potts., 2004 
 
Glenn's Urologic Surgery, 6th Edition 
Copyright В©2004 Lippincott Williams & Wilkins 
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WHO CLASIFICATION OF URINARY TUMORS 
Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System 
and Male Genital Organs Edited by John N. Eble, Lyon, 2004 

 
 

Предмет Хируршко лекување на карциномот на простата  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 60 
Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Проф. д-р Слободан Ристовски 

Адреса: Универзитетска Клиника за Хируршки болести ”Св. Наум Охридски” 
1000 Скопје 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
карцином на простата 

Учебни цели Запознавање со хирургијата на карциномот на простатата  

Кратка содржина 
(извадок) 

Карциномот на простатата е најчест  малигном на уротрактот. 
Хируршкото лекување има најзначајно место во третманот,  во 
зависноста од стадиумот на болеста. За време на постдипломската 
наставата во вид на предавања, семинари и вежби, студентите 
заедно со наставникот ќе ги дефинираат сите проблеми во 
дијагностиката и хируршкото лекување на карциномот на простата. 
Ќе се обрне посебно внимение на анатомијата, патологија и 
патофизиологија на простатата, епидемиолошките  податоци за 
болеста.  Студентите ќе се запознаат со најновите дијагностички и  
оперативни процедури во зависност од стадиумот на болеста. 
Посебен сегмент ќе се посвети на раната дијагностика на болеста 
со тумор маркери, биопсија на простатата и ултрасоногарски 
процедури. Локализиран карцином  на простатата и неговата 
биологија ќе се презентираат низ предавања. Со семинарската 
работа ќе се разработи проблемот на хируршкото лекување на 
болеста со радикална простатекромија, локорегионална 
лимфаденектомија, нејзината екстензивност. Посебно внимение ќе 
се обрне на екстензивноста на лимфаденектомијата што ќе бидат 
предмет на теоретската и практичната наства. Презервација на 
континетноста и потенцијата ќе се дефинираат низ семинари. Во 
практичниот сегмент на наставата  студентите ќе  стекнат 
дијагностички вештини. Ќе се научат на презервирачки  радикални 
процедури, компликации од истите и нивната превенција и 
лекувањето. 
 

Организација 

Број на часови-предавања: 10 
Број на часови - семинари: 10 
Број на часови- вежби:        10 
Индивидуална работа:         30 
Вкупно часови:                      60 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, асистенции при 
процедурите. 
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Предвидени учебни 
резултати 

По завршување на наставата и по полагање на                                  
испитот, студенти ќе бидат во можноста критички да следат 
научната литература од областа на онколошка хирургија на 
простата и ќе бидат во можноста да аплицираат најнови 
дијагностичките и хирушките постапци, кои до сега не ги 
изведувале. 
 

Оценување 
Завршен семинар: критичка анализа  на                          одбраниот 
научен  труд од областа на предметот 
Писмен испит -тест 

 
Учебни помагала 

 Campbell-Walsh Urology, 9th ed.2007. 
 

Essential urology : a guide to clinical practice / edited by                          
Jeanette M. Potts., 2004 
 
Glenn's Urologic Surgery, 6th Edition 
Copyright В©2004 Lippincott Williams & Wilkins 
 
WHO CLASIFICATION OF URINARY TUMORS 
Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System 
and Male Genital Organs Edited by John N. Eble, Lyon, 2004 

 
 

Предмет Хирургија на кили на преден абдоминален ѕид 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Вкупно часови 60 
Кредити 5 

Одговорен наставник Проф. Д-р Драгослав Младеновиќ 
Останати предавачи – Проф. Д-р Владо Јаневски 

Адреса 
Универзитетска Клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“-
Скопје, 11-ти Октомври, 57, 1000 Скопје. Тел: 00389 2 3 235 044 
Моб.: 00389 70 604718, e-mail: dragmlad@hotmail.com 

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, хирургија на кили на преден 
абдоминален ѕид 

Учебни цели 

Запознавање со хируршката антомија, патофизиологијата и 
современите техники и вештини во лекувањето на килите на 
преден абдоминален ѕид, критично следење на литературата и 
анализирање на постигнатите резултати во лекувањето на килите 
на преден абдоминален ѕид. 

Кратка содржина 

Теоретска и практична настава 
Теоретскиот дел се состои: Хируршка анатомија на преден 
абдоминален ѕид; Историјат и патофизиолошки механизми на 
настанување на килите на преден абдоминален ѕид; 
Биоматеријали и хирургија на кила; Дијагностички постапки, видови 
на анестезија, антибиотици и дренажа во херниологијата; 
Ингвинална кила –техники: Shouldice, Lichtenstein, Rutkow-Robbins, 
Trabucco; Преперитонеални и лапароскопски техники кај 
ингвинална кила; Феморални хернии-современи техники; 
Функционална анатомија на мускулатурата на преден абдоминален 
ѕид-ЕМГ и хистоензимологија; Релации помеѓу активноста на 
абдоминалниот ѕид и интрабдоминалниот притисок; Безтензиони 
техники (Mesh); Лапароскопски техники, губиток на преден 
абдоминален ѕид и пластична хирургија; Динамички операции на 
преден абдоминален ѕид; Компликации во херниологијата; 
Специфични проблеми во херниологијта: неуродинија, спортски 
повреди, итна и хирургија кја постари лица; Класификација на 
ингвинални и инциозанлани кили;Техники на: Moran, Gilbert, Rives, 
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Kugel, Bendavid  кај ингвинална кила; Непалпабилни ингвинални 
кили кај жени и хронича пелвична болка;Ингвинална дизрупција- 
Gilmore groin; Стекнати и постоперативни лумбални кили; Burst  
abdomen и ACS; Клиничка евалуација и модели за следење и 
експеримент кај килите на преден абдоминален ѕид; Амбулантна 
хирургија на килите на преден абдоминален ѕид. 
Практична настава во операционата сала опфаќа: Хируршка 
анатомија на ингвиналем канал- Condon и Scandilacis дисекција; 
Lichtenstein техника; Shouldice техника; Mc Vay техника; Локална 
анестезија кај килите на преден абдоминален ѕид; 
Преперитонеален пристап кај инцизионална кила со 
дермолипектомија; Rives техника; Chevrel техника. 

Организација 
Наставата ќе се одржува во вид на предавања (интерактивни), 
семинари и практично во операциона сала. Ќе бидат одржани 30 
часа, од кои 12 теоретски, 8 семинари и 10 вежби. 
Индивидуална работа – 30 часа 

Методи на учење 
Орална презентација, демонстрација и практично изведување на 
хируршките вештини во операциона сала со учество на 
партиципантот. 

Очекувани резултати 
Унапредување на знаења и усвојување на хируршки вештини во 
лекување на килите на преден абдоминален ѕид; Практично 
самостојно изведување на оперативни постапки. 

Специфични 
препораки 

Се очекува од партиципантот редовно присуство, подготвеност за 
семинари и активно учество во вежбите (операциона сала). 

Проверка на знаења Тест составен од 30 прашања и оценка на совладаните хируршки 
вештини. 

Учебни помагала 

Bendavid R. Abdominal wall hernias. Principles and management. New 
York, Springer, 2001; Chevrel JP. Hernias and surgery of the abdominal 
wall. Paris, Springer, 1999; Kurzer M. Surgical management of the 
abdominal wall hernias. London, Martin Dunitz, 2007; Shumpelick R. 
Reccurent hernia, prevention and treatment. Heidelberg, 2007; Hernia. 
The Journal of hernias and abdominal wall surgery. Springer (званично 
списание на европската и американската асоцијација на 
херниолози). 

  
Предмет Заболувања на дојката 

Одговорен наставник: Проф др Кондов Горан  - Катедра по хирургија 
kondov@yahoo.com 

Број на час - теорија: 30 
Број часови - вежби: 60 
Број часови - престој: 180 
Вкупен број часови: 270  
Број на кредити 9 
Време: 2 семестар 

Место: Универзитетска клиника за торакокардиоваскуларна хирургија - 
Медицински факултет Скопје, Воднњанска 17 

Стекнување на 
спесифични и општи 
компетентности: 

Упатеност во спроведување на дијагностичко -терапискиот 
протокол кај заболувањата на дојката  и користење на некои 
техники на хируршкиот третман на истите, како и можност за 
критичко пратење на научните трудови од подрачјето на 
заболувањата на дојката 

Садржина: 

Предавања: 1. Анатомија и физиологија на дојката; 2. Историјат на 
хирургија на дојката и  хируршко лечење на аномалии, 
воспалителни болести и бенигни промени на дојката; 3. Карцином 
на дојката, епидемиологија и дијагностика; 4. Карцином на дојка-
цитодијагностика; 5. Карцином на дојка - патохистолошки типови 
преканцероза, карцинома ин ситу и инвазивен карцином, 
прогностички фактори и новости во ТНМ класификација.  6. 
Радикални хируршки зафвати; 7. Поштедни хируршки зафати; 8. 
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Постапки на реконструкција на дојката; 9. Важност на биопсијата на 
сентинел чворот во хируршкото лечење на карциномот на дојката; 
10. Карцином на дојката - новости во адјувантното лекување; 11. 
Естетска хирургија; (аугментацијска, редукцијска мамопластика или 
мастопексија). 

Литература: 

ЗАБОЛУВАЊА НА ДОЈКАТА 
Кондов Г. 
Макавеј 2001 

 
ПРИРАЧНИК ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ЗАБОЛУВАЊАТА НА 
ДОЈКАТА 
Кондов Г. 
Макавеј 2001 
 
Bass SS, Cox CC, Berman et al. The role of sentinel node biopsy in breast 
cancer. J Am Coll Surg 1999; 189: 183-194.  
 
Veronesi U, Costa A, Zurrida S, Goldhirsch A. Breast cancer at the end of a 
successful century. The Breast 2000; 9: 161-170.  
 
Singletary SE, Craig A, Ashley P, et al. Revision of the American Joint 
Committee on Cancer Staging system for Breast Cancer. J Clin Oncol 2002; 20: 
3628-3636.  
 
Langstein HN, Cheng MH, Singletary SE, et al. Breast cancer reccurence after 
immediate reconstruction: patterns and significance. Plast Reconstr Surg 2003; 
111(2): 712 – 722.  
 
Spiegel AJ, Butler CE. Reccurence following treatment of ductal carcinoma in 
situ with skin – sparing mastectomy and immediate breast reconstruction. Plast 
Reconstr Surg 2003; 111(2): 706 – 711.  
 
Skripta IV tečaja trajnog usavršavanja liječnika iz plastične kirurgije "Kirurgija 
dojke", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996. god.  
 
Pritchard K. New approaches to breast surgery. 24th Annual San Antonio 
Breast Cancer Symposium, November 2002, San Antonio, Texas.  
 
Cross MJ, Rugo HS. Highlights from the 26 th Annual Symposium of the 
American Society of breast disease. April 2002, San Francisco.  
 
Collins J, Simpson J. Guidelines for the surgical management of the breast 
cancer. New Zealand Guidelines Group, Royal Australasian College of 
Surgeons, National Health Committee, September 1997, New Zealand.  
 
Blondeel PN. Breast reconstruction with perforator flaps. 71 st Annual Scientific 
Meeting ASPS/PSEF/ASMS November 2002, San Antonio, Texas. 

Начин на проверка: 
Завршен семинар: критичка анализа на одбран научен  труд од 
областа на предметот. 
Усен испит, практичен испит 

Научни трудови на 
проф др Кондов Горан 
поврзани со областа 
од изборниот предмет 

ЗАБОЛУВАЊА НА ДОЈКАТА 
Кондов Г. 
Макавеј 2001 

 
ПРИРАЧНИК ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА 
ЗАБОЛУВАЊАТА НА ДОЈКАТА 
Кондов Г.  Макавеј 2001 
 
RESULTS OF COMPARATION OF SURGICALLY TREATED 
PATIENTS WITH QUADARANTECTOMY AND AXILAR 
LIMPHADENECTOMY AND POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY 
(QRT) AND PATIENTS TREATED WITH RADICAL MASTECTOMY 
AND POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY (RMRT), WITH BREAST 
CANCER. 

Kondov G., Maneva L., Caparoski R., Krckoski T., Andrevska T., 
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Jovev S., Smilevski D. International congres for oncology. Book of 
abstracts p:250. Rio de Janeiro 1998  

 
FACTORS THAT CAN PREDICT APPEARING METASTASIS IN THE 
AXILAR LYMPH NODE IN THE PATIENTS WITH BREAST CANCER 
Kondov G.,Ivkovski Lj., Spirovski Z., Maneva L  Monduzi editoreBook of 
papers from2nd Balkans congress of oncology . Izmir 1998,  Bologna  
1998 p-505-509 
 

HOW MANY PATIENTS IN MACEDONIA IS CONVENIENT FOR 
QUADRANTECTOMY AND AXILAR LIMPHADENECTOMY IN THE 
TREATMENT OF PRIMARY BREAST CANCER 
G. Kondov, Lj. Ivkovski , R. Caparoski , T. Krckoski ,   S. Jovev , D. 
Smilevski, Monduzi editoreBook of papers from2nd Balkans congress 
of oncology . Izmir 1998,  Bologna  1998 p-107-111 
 
RESULTS OF COMPARATION OF SURGICALLY TREATED 
PATIENTS WITH QUADARANTECTOMY AND AXILAR 
LIMPHADENECTOMY AND POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY 
(QRT) AND PATIENTS TREATED WITH RADICAL MASTECTOMY 
AND POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY (RMRT), WITH BREAST 
CANCER. 
G. KONDOV , Lj. Ivkovski , L.Maneva,  T. Krckoski ,   Monduzi 
editoreBook of papers from2nd Balkans congress of oncology . Izmir 
1998,  Bologna  1998 p-175-178 

 
ФАКТОРИ КОИ МОЖЕ ДА ЈА ПРЕДСКАЖАТ ПОЈАВАТА НА 
МЕТАСТАЗИ ВО АКСИЛАРНИТЕ ЛИМФНИ ЈАЗЛИ КАЈ ПАЦИЕНТИ 
СО МАЛИГНОМ НА ДОЈКА 
Kondov G., Ivkovski Q., Maneva L., Jovev S., Ja{ar X., Smilevkski D., 
Vasov N. МЦМ 43 (1-2) 53- 62, 1997 
 
MAMOGRAPHIC SCREENING Kondov G., 2 Congres of radiology 
2000 Sylabus p 44-48 
 
Вредноста  на  квадрантектомија  со  аксиларна лимфаденектомија  
во третманот на малигномот   на  дојката 
Кондов Г., Крцкоски Т., Манева Л., Спировски З., Ивковски Љ., 
Арсовски А., Јовев С., ММП  55 (1-2)  стр:13-16, 2001 
 

 
Предмет Хирургија  на рачен зглоб и шака 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 64 
Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Доц. д-р Виктор Камилоски 

Останати наставници 
вклучени во настава 

 Проф. Д-р. И.Тодоров - хирург 
 Проф. Д-р. С. Стоименски  - хирург 
 Доц. Д-р.  И.Кавтанџиев   - хирург 
 Проф. Д-р. Г.Кондов - .хирург 
 Проф. Д-р.Савески  - хирург 
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 Проф. Д-р. Ѓ.Зафировски - ортопед 
 Проф. Д-р. Н. Киријас - рентгенолог 
 Виш науч.сор. М. Шошолчева - анестезиолог 
 Проф. Д-р. Т. Марковски - рентгенолог 
 Доц. Д-р. Ериета Николик - физијатар 
 Проф.д-р.Ѓ.Џокиќ - пластична и реконструктивна  хирургија 
 Асс. Др. К.Касапинова - хирург 
 Проф.Д-р. Небојша Марковски - дипл.кинезиолог  

Проф.д-р. Вуица Живковиќ - дипл. Кинезиолог 

Адреса: Универзитетска Клиника за Хируршки болести ”Св. Наум Охридски” 
1000 Скопје 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, рачен 
зглоб, шака, хирургија 

Учебни цели Запознавање со хирургијата на рачниот зглоб и шаката  

Кратка содржина 
(извадок) 

 Историјат,историски перспективи на повредите на рачјето и 
шаката, епидемиологија и статистика. 

 Применета хируршка анатомија на рачјето и 
шаката.Биомеханика и кинематика на рачниот зглоб ,дистален 
радиоулнарен зглоб,карпус ,метакрапус, фалангеални 
зглобови. Графички шаблони и кадаверична дисекција на 
хируршките пристапи. 

 Дијагностика и дијагностички процедури на повредите на 
рачниот зглоб и шаката,ртг,кт,мри,ултразвук,емг и др.  

 Операциона сала,асепса и антиспеса на хирургија на 
шака,регионална блок анестезија, рива и локална анестезија со 
техника. 

  Фрактури на дистален радиус класификациони системи 
(Lidstrom,Older, Melone, Frykman, McMurtry, Mayo clinic, 
Fernandez, AO classification).Фрактури на дистална улна 
класификациони системи. 

  Тестови за анатомска процена на фрактура на дистален 
радиус.(Stewart scor system). Функционални тестови за процена 
на објективните,субјективни и резидуални обележја на 
ФДР.Самооценувачки(пациент) тестови за функционална оцена 
на рачниот зглоб и шаката- PRWE. 

  Хируршки техники за фрактури на дистален радиус.(К-
игли,екстерен фиксатор,ОРИФ- дорзален, воларен пристап,  
FSF – fragmentspecific fixation) 

  Malunion на фрактури на дистален радиус и корективни 
остеотомии.  Мултипланарни остеотомии. 

  Повреди на DRUJ ( distal radioulnar joint),класификација, 
дијагноза и третман. Хируршки систем и оперативни 
техники.Salvage procedures 

  Фрактури и дислокации на карпус. Дијагноза и хируршки 
третман на фрактура на скафоидна коска. Matti-Russe 
оперативна техника.Третман на фрактури и луксации на os 
lunatum.(лунарна и перилунарна луксација).Современ хируршки 
третман на фрактури на os capitatum,os 
hamatum,triquetrum,trapezium  и pisiforme. Дислокации и 
инстабилитет на карпус ДИСИ,ВИСИ, скафо-лунатни 
дислокации   ,трикветро-лунатна дислокација дијагностички и 
терапевтски пристап. Midcarpal instability –хируршко лекување .  

  Хируршка анатомија и кинетика на метакарпалните коски и 
фаланги на шака. Фрактури на метакрпални коски и фаланги-
дијагноза ,процена и хируршки третман . Оперативни пристапи 
и техники. Follow –up,Early mobilisation и ран рехабилитационен 
третман. 

  Повреди на меките ткива и тетивите шака со реконструкција и 
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реплантација. Хируршки пристап и оперативни техники со 
можни компликации  

  Инфекции на рачјето и шаката –Површни и длабоки 
компартменални воспалениа.Компресивни неуропатии со 
синдром на медианус, улнарис, радиалис и интердигиталните 
нерви. Алгодистрофија –дијагностика и третман. 

  Duputren и други контрактури,остеоартитис,реуматоиден 
артритис и можни хируршки корективни интервенции. 

  Рехабилитациони современи програми и вежби на повредите 
на рачниот зглоб и шаката. 

 

Организација 

Број на часови-предавања: 25 
Број на часови - семинари: 3 
Број на часови- вежби.-      6 
Индивидуална работа:         30 
Вкупно часови:                      64 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, асистенции при 
процедурите. 

Предвидени учебни 
резултати 

На колегите им се овозможува користење на современите и 
научени протоколи во третман пред се на повредите на рачниот 
зглоб и шаката, применета хируршка анатомија и биомеханика на 
шаката како и практичен приказ на оперативните хируршки техники 
за третирање на различните типови на повреди. Освен 
специјализанти или субспецијалности по хирургија интерес може да 
најдат и доктори од други области на медицината како физијатри, 
физиотерапевти, кинезитерапевти, реуматолози,доктори по 
спортска  медицина , рентгенолози, радиотехничари, општа пракса   
доктори и други. Воедно ке се овозможи активен                      
пристап на аспирантите во дијагностичките и оперативните техники. 
Посебно внимание и поглавје ке биде посветено на третман на 
фрактурите на рачниот зглоб  со корективните остеотомии на 
дистален радиус и улна. 
 

Оценување 
Завршен семинар: критичка анализа  на                          одбраниот 
научен  труд од областа на предметот 
Усмен испит 

 
Учебни помагала 

  Клиничка и рентгенолошка евалуација на третманот на 
фрактурите на типично место на радиус. Камилоски В. 
Магистерски труд 1998. 

 Мултипланарна лигаментотакса зголемена со интрафокална 
фиксација со киршнерови игли кај нестабилни фрактури на 
дистален радиус.Докторска дисертација .2007  

 Unstable distal radius fractures in elderly patients - Operate or 
not? Kamiloski V, Kasapinova K, Micic I. Acta fac med Naiss 
2006; 23(4): 185-189. 

 Distal radius fractures - What is new in fracture fixation? 
Kamiloski V. Third International Macedonian congress. Abstract 
book 2009; 55-56. 

 Harris JE, MacDermid JC, Roth J. The International 
Classification of Functioning and explanatory model of health 
after distal radius fracture: A cohort study. Health and Quality of 
Life Outcomes 2005; 3: 73 

 McQueen MM, Court-Brown CM. Increasing age and fractures 
of the distal radius. Current Orthopaedics 2003; 17: 360-368 

 Thompson PW, Taylor J, Dawson A. The annual incidence and 
seasonal variation of fractures of the distal radius in man and 
women  over 25 years in Dorset, UK. Injury 2004; 35: 462-466 
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 Болката и онеспособеноста за време од шест месеци кај 
пациентите со фрактура  на дисталниот крај  на радиусот. 
Касапинова К, Камилоски В. Third International Macedonian 
congress. Abstract book 2009: 60-61 

 Jupiter J.B., Ring D, Weitzel P.P.(2002): Surgical treatment of 
redisplaced fractures of the distal radius in patients older than 
60 years. Journal of Hand Surgery 27A: 714-723 

 Fijii K, Henmi T, Kanematsu Y, Mishiro T, Sakai T, Terae T. 
(2002): Fractures of the distal end of radius in elderly patients: A 
comparative study of anatomical and functional results. Journal 
of Orthopaedic Surgery 10(1): 9-15 

 Fernandez D.L., Jupiter J.B. (1996): Fractures of the distal 
radius. A practical approach to management. Springer, New 
York 

 Stewart H.D., Innes A.R., Burke F.D. (1985): Factors affecting 
the outcome of Colles fracture: an anatomical and functional 
study. Injury 16: 289-295 

 MacDermid J.C., Roth J.H., Richards R.S. (2003): Pain and 
disability reported in the year following a distal radius fracture: A 
cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders  4:24-36 

 Lafontaine M, Hardy D, Delince P. (1989): Stability assessment 
of distal radius fractures. Injury  20(4): 208-10 

 Gradl G, Jupire J, Gierer P, Mittlmeier T. (2005): Fractures of the 
distal radius treated with a nonbridging external fixation 
technique using multiplanar K-wires. The Journal of Hand 
Surgery 30A:960-968 

 
 

Предмет Кардиноми на дебело црево  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Проф.д-р Владо Јаневски 
Останати предавачи Асс.  д-р Ѓорѓи Јота, dr.sci.med. 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за абдоминална хирургија, Медицински 
факултет-Скопје 
Водњанска 17,  Тел: 00389 2 3147 026, 00389 2 3220115  
e-mail: vesnajan@freemail.com.mk 

Клучни зборови Докторанти, изборен предмет, Карциноми на дебело црево 
 

Учебни цели 
Продлабочување на знаењата за карциноми на дебело црево, 
вештина и знаење за нивно дијагностицирање и лекување, 
препознавање на компликации, решавање на случајот, следење 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска и практична настава 
Карциноми на дебело црево: 
Теорија: 
Етиопатогенеза 4 часа 
Симптоми и компликации 4 
Дијагностика  6 
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Стадиум 2 
Хируршки техники 10 

Семинар 
Повеќестапна карциногенеза 4 
Практична работа во хируршка сала 25 

 

Организација 

Предавања, семинари, самостојна индивидуална работа, практична 
настава 
Вкупно часови од теорија, семинари и пракса 55 
Индивидуална работа 65 
Вкупно 120 часа 

Методи на учење 
Следење на настава, демонстрација, консултации, дискусии, 
практично изведување на вештини 
 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски 
знањења за карциномите на дебело црево, да ги усовршат 
хируршките техники на третман на карциномот на дебелото црево, 
а воедно да се стекнат со вештини на критичка анлиза на 
литературата во областа на ова заболување 
 
 

Оценување 
Континуирано следење на активноста на студентот, следење и 
оценка на совладување на практичните вештини, и краен усмен 
испит 

Учебни помагала  Авторизирани предавања, Шекелфордова хирургија на дигестивен 
систем од Џорџ Зудема 

 
Предмет Нетуморска патологија на црн дроб, жолчни патишта и панкреас 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по хирургија 
Одговорен наставник Проф.д-р Владо Јаневски 
Останати предавачи Проф. д-р Сашо Караѓозов 

Адреса: 
Универзитетска Клиника за абдоминална хирургија, Медицински 
факултет-Скопје 
Водњанска 17,  Тел: 00389 2 3147 026, 00389 2 3220115  
e-mail: vesnajan@freemail.com.mk 

Клучни зборови Докторанти, изборен предмет, фистули, хемороиди, фисури 
 

Учебни цели 

Продлабочување на знаењата за нетуморска патологија на црн 
дроб, жолчни патишта и панкреас, вештина и знаење за нивно 
дијагностицирање и лекување, препознавање на компликации, 
решавање на случајот  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска и практична настава 
Карциноми на дебело црево: 
Теорија: 
Ехинококоза на црн дроб 2 часа 
Симптоми и компликации  4 
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Дијагностика 2 
Хируршки техники 2 
Цисти на панкреас 2 
Симптоми и компликации 2 
Дијагностика 2 
Хируршки техники 2 
Панкреатитиси 4 

Семинари: 
Прикази на комплицирани случаи 4 
Приказ на хируршки техники 4 
Практична работа во хируршка 
сала: 

 25 

Индивидуална работа  65 
Вкупно 120 

 

Организација 

Предавања, семинари, самостојна индивидуална работа, практична 
настава 
Вкупно часови од теорија, семинари и пракса 55 
Индивидуална работа 65 
Вкупно 120 часа 

Методи на учење 
Следење на настава, демонстрација, консултации, дискусии, 
практично изведување на вештини 
 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се стекнат со основни теоретски 
знањења за нетуморксата патологија на црнот дроб, жолчните 
патишта и панкреасот, да ги усовршат хируршките техники на 
третман на овие заболувања, а воедно да се стекнат со вештини на 
критичка анлиза на литературата во соответната област  

Оценување 
Континуирано следење на активноста на студентот, следење и 
оценка на совладување на практичните вештини, и краен усмен 
испит 

Учебни помагала  Авторизирани предавања, Шекелфордова хирургија на дигестивен 
систем од Џорџ Зудема 

 
 

Докторски студии 
Насока Клиничка медицина 
Предмет Лапароскопија во дигестивната хирургија 

Акредитација 
ЕКТС 9 изборен предмет – се вреднува со 9 ЕКТС кредити за 
студентите на докторските студии од областа на медицинските 
науки – клиничка медицина   

Изведува Катедра по хирургија, Медицински факултет, Скопје  
Автор Проф. д-р Никола Јанкуловски 
Наставници  
Помошни наставници  

Адреса за комуникација  

Проф. д-р Никола Јанкуловски 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија,  
Водњанска 17, 1000 Скопје 
тел.: +389-2-3147 371; +389-2-3223 771 
e-mail: n.jankulovski@t-home.mk 

Број на активни часови 
120  
(9) Теореткса настава: 30 часови  
(10) Практична настава: 30 часови  
(11) Индивидуално учење: 60 часови 

Опис на предметот 
Продлабочување на знаењата, усовршување на вештините од 
областа на лапароскопската хирургија на дигестивниот тракт, 
препознавање на компликациите 

Содржина на предметот 
 

Теоретска настава: 
 Апарати и инструменти за лапароскопска хирургија 
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 Системски промени на организмот при лапароскопската 
хирургија на дигестивниот тракт 

 Техника на лапароскопската хирургија 
 Компликации на лапароскопската хирургија 
 Местото на лапароскопијата во дигестивната хирургија 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторандот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Работа во хируршка сала 

 

Едукациони цели/знаења 
 

Да се обезбеди знаење и вештина за адекватен лапароскопски 
третман на некои хируршки заболувања 
 

Едукациони цели/вештини Студентот ќе биде оспособен да ја применува лапароскопската 
техника на адекватен начин и кај селектирани болни 

Формат на наставата 
 

7. Теоретска настава 
8. Практична настава 

a. Работа во хируршка сала со ментор 
 

9. Семинар 
a. Самостојана изработка на семинарска работа од 

областа на лапароскопската хирургија  
 

Простор 
 

4. Теориски часови – во просториите на Клиниката за 
дигестивна хирургија 

5. Практични вежби – операциона сала 
 

Испити 
 

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
     Индивидуална работа 12 20 
                Семинарски труд 24          40 
   
Вкупно 60 100 

 

Литература 
1. The SAGES manual-Fundamentals of laparoscopy,Thoracoscopy 
and GI Endoscopy (Caroll E.H.Scott-Conerr,2006) 
2. Tips and techniques in laparoscopic surgery (Jean-Luis 
Dulucq,2005) 

 
 
Докторски студии 
Насока Клиничка медицина 
Предмет Карцином на ректум 

Акредитација 
ЕКТС 9 Изборен предмет – се вреднува со 9 ЕКТС кредити за 
студентите на докторските студии од областа на медицинските 
науки – клиничка медицина   

Изведува Катедра по хирургија, Медицински факултет, Скопје  
Автор Проф. д-р Никола Јанкуловски 
Наставници  
Помошни наставници  

Адреса за комуникација  
Проф. д-р Никола Јанкуловски 
ЈЗУ Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија,  
Водњанска 17, 1000 Скопје 
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тел.: +389-2-3147 371; +389-2-3223 771 
e-mail: n.jankulovski@t-home.mk 

Број на активни часови 
120  

1. Теореткса настава: 30 часови  
2. Практична настава: 30 часови  
3. Индивидуално учење: 60 часови 

Опис на предметот Продлабочивање на знаењата за дијагностика и лекување, како 
и решавање на компликациите на карциномот на ректумот 

Содржина на предметот 
 

Теоретска настава: 
 Етиопатогенеза 
 Симптоми и знаци на болест 
 Дијагностика 
 Предоперативен стејџинг на болест 
 Неоадјувантна терапија и адјувантна терапија 
 Хируршки техники 
 Интра и постоперативни компликации  
 

   Индивидуална работа  
 Евалуација на научна литература  
 Консултации  
 Мал пишан труд од докторандот (семинаркса работа)  

Практична настава  
 Работа во хируршка сала 

 

Едукациони цели/знаења 
 

Да се обезбеди знаење и вештина за дијагностика, припрема на 
болниот за оперативен зафат, предоперативен неоадјувантен 
третман, хируршки третман и препознавање и решавање на 
интра и постоперативните компликации 
 

Формат на наставата 
 

1. Теоретска настава 
2. Практична настава 
       Работа во хируршка сала со ментор 

 
3. Семинар 
      Самостојана изработка на семинарска работа од областа 
на    карциномот на ректумот 

 

Простор 
 

1. Теориски часови – во просториите на Клиниката за 
дигестивна хирургија 

2. Практични вежби – операциона сала 
 

Испити 
 

 
 
Вид на активности 

 
 
Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
     Индивидуална работа 12 20 
                Семинарски труд 24        40 
   
Вкупно 60 100 

 

Литература 
 

1. Rectal cancer treatment (M.W.Buchler,2005) 
2. Neoplasms of Colon, rectum and anus (Philip.H.Gordon,2007) 
3. Progress in colorectal surgery (John Beynon,2005) 
4. The ACSRC Textbook of colon and rectal cancer (Bruce Wolff, 
Steven Wexner,2007) 
5. Colon and rectal surgery (Marvin L. Corman,2005) 

 
Предмет: Ултрасонографија на мускуло-скелетниот систем 
Одговорен наставник: Проф Д-р Анастасика Попоска   
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Катедра по ортопедија 
ninomiki@t-home.mk 

Број на час - теорија: 20 
Број часови - вежби: 30 
Број часови -престој: 100 
Вкупен број часови: 150  
Број на кредити 5 
Време: 2 семестар 

Место: Универзитетска клиника за ортопедски болести - Медицински 
факултет Скопје, Водњанска 17 

Стекнување на специфични 
и општи компетентности: 

Упатеност во спроведување на дијагностичкиот 
протокол кај мускуло-скелетните заболувања  и користење на 
имагинг техника на детекција и рана дијагноза на развојното 
пореметување на колкот и мекоткивните повреди на локомоторниот 
апарат, како и можност за критичко следење на научните трудови 
од подрачјето на мускуло-скелетната ултрасонографија. 
 

Содржина: 

Предавања:  
 Ултразвучна техника 

а) функција на апаратот 
б) морфологија и морфометрија  

 Вродени малформации 
а) Постнатална дисплазија 

 Сонографија на рамен зглоб 
 Акромиоклавикуларен и рачен зглоб 
 Колк 

а) дисплазија и луксација на доенечки и детски колк 
б) Пертесова болест 
в) ефузии во транзиторни коксити од различна етиологија 
Специјални наоди 

 Колено: методски проблеми и клиничка релевантност 
 Соноанатомија на долен екстремитет и стапало 
 Мускули, тетиви и лигаменти 
 Ревматолошка сонографска дијагностика 
 Дијагностика на страни тела 
 Оценка на создаден калус при скршеници 

 

Литература 

 Bruch HP, Wild A, Schindler G (1986) Diagnostik und Therapie 
maligner Weichgewebstumoren. Unfallchirurg 89:79-99. 

 Carpenter JR, Hattery RR, Hender GG, Bryan RS, Mc Leod RA 
(1970) Ultrasound evaluation of the popliteal space. Comparison 
with arthrography and physical examination. Mayo Clin Proc 
51:598-603. 

 Graf Reinhard und Schuler Peter. Sonographie am Stutz-und 
Bewegungsapparat bei Erwachsenen und Kindern. Lehrbuch 
und Atlas. VCH edition medizin. 

 Kratochwil, A., K. Zweymuller: Ultraschalldiagnostik bei 
Knochen-und Weichteiltumoren. Wien. Klin. Wschr. 87 (1957) 
397. 

 Kratochwil, A., W. Ramach: Die Ultraschalldiagnostik bei primar 
malignen Knochentumoren. Z. Orthop. 116 (1978) 503. 

 Peters PE, Beyer D (1983) Weichteile. In: Bucheler E, 
Friedmann G, Thelen M (Hrsg) Realtime Sonographie des 
Korpers. Thieme, Stuttgart, S 441. 

 Попоска А., Ултразвучна дијагноза на вроденото 
исчашување на детскиот колк. Балканска охридска школа за 
ултразвук. Скопје-Охрид, 1995. 

 Stuhler T., Feige A (Hrsg) Ultra-schall-diagnostik des 
Bewegungs-apparats. Springer-Verlag. 1987. 
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 Попоска А., Ултразвучна дијагностика на вродената 
дисплазија на доенечкиот колк, 1995 
 

Начин на проверка: 
Завршен семинар: критичка анализа на одбран научен  труд од 
областа на предметот. 
Усмен испит, практичен испит 
 

Научни трудови на Проф Д-р 
А. Попоска поврзани со 
областа од изборниот 
предмет 

10. Poposka A. Ultrasound investigation of neonatal hip dysplasia. 
Diagnostic and therapeutic ultrasound. Bulgaria Vol., 3, No-4; 
1995; 173-178 

11. Poposka A. Ultrasound examination of degenerative disorders of 
the rotator cuff. Diagnostic and therapeutic ultrasound. Bulgaria 
Vol.4, No-2;1996;91-93 

12. Poposka A. Earliest sonographic diagnostics of congenital 
dislocation of the hip by Graf’s method. Diagnostic and 
therapeutic ultrasound. Bulgaria Vol.5, No-1;1977;38-42 

13. Poposka A., Kamnar J. Ultrasonographic visalisation of the 
child’s hips in Perthes’ disease. Diagnostic and therapeutic 
ultrasound. Bulgaria Vol.6, No-1;1988;14-18 

14. Poposka A. Neonatal diagnosis, treatment and related factors of 
congenital dislocation of the hip, Advanced Ultrasound III. 
Balkan Ohrid’s School of Ultrasound 2000:69-76 

15. Poposka A. Problems in the early recognition and treatment of 
DDH, Advanced Ultrasound III. Balkan Ohrid’s School of 
Ultrasound 2000:77-84 

16. Poposka A. A critical analysis of ultrasonographic screening of 
developmental disorder of the hip in, Advanced Ultrasound III. 
Balkan Ohrid’s School of Ultrasound 2000:85-93 

17. Poposka A., Asparuhov A. Ultrasound of the shoulder, 
Advanced Ultrasound III. Balkan Ohrid’s School of Ultrasound 
2000:95-97 

18. Атанасов Н., Мишев Б., Попоска А., Антевски С., 
Димитриевска-Кипроска С., Грујоска-Вета Д. Примена на 
ултрасонографијата во евалуација на НКТ кај пациенти 
лекувани според методата на Илизаров. Acta Orthopedica et 
Traumatologica Macedonica. Vol.4, 2006:36-39 

19. Груевска-Вета Д., Димитриевска-Кипроска С. Попоска А., 
Зафироски Ѓ., Атанасов Н. Ултрасонографско испитување 
на Ахилова тетива. Acta Orthopedica et Traumatologica 
Macedonica. Vol.4, 2006:40-43 

20. Џолева-Толевска Р., Попоска А., Каревски Љ., Џолев Г., 
Атанасов Н., Георгиева Д., Илиев Б. Улогата на клиничката 
дијагностика при повреди на коленото. Acta Orthopedica et 
Traumatologica Macedonica. Vol.4, 2006:44-46 

21. Bozinovski Z., Poposka A., Serafimoski V. Hip reduction in 
cerebral palsy with soft tissue operative procedures. 
Contributions, Sec.Biol.med.Sci, MASA, XXIX, 1, p.211-219 
(2008) ISSN 0351-3254 

22. Bozinovski Z., Zafiroski Gj., Karevski Lj., Poposka A., 
Gavrilovski A. Soft tissue surgical procedures in the prevention 
of hip dislocation in patients with spastic cerebral palsy. 
Georgian Medical News, Tbilisi-New York. No 4 (175);2008;7-10 

23. Poposka A., Ramova-Popova E., Nikolov Lj. Ultrasonography of 
newborn hip. Euroson 2008. Postgraduate course on 
musculoskeletal ultrasonography. Editura si tipografia 
GORDIAN. Timisoara 2008:7-10 

24. Божиновски З., Зафироски Ѓ., Каревски Љ., Попоска А., 
Гавриловски А. Фактори кои влијаат на дислокацијата на 
колкот кај пациенти со спастична церебрална парализа. 
Physioacta Vol.2 – No.1; 2008:53-59 

25. Qorraj-Byicy H., Poposka A., Bytycy C. Septic arthritis of the hip 
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in children. Orthop. Trauma Vol. 46, 1-2009. ISSN 0473-4378 
Sofia: 25-31 

26. Popova-Ramova E., Poposka A. The sonography diagnostic 
method in rehabilitation of the knee pathology. Orthop. Trauma 
Vol. 46, 1-2009. ISSN 0473-4378 Sofia:32-36 

27. Popova-Ramova E., Poposka A. The ultrasonographic 
evaluation of the posterior cruciate ligament length before and 
after training in patients with posterior knee instability – 
preliminary report. Medical Ultrasonography 2009, Vol. 11, No 4, 
13-16 

 
 

Предмет 
ПРИНЦИПИ НА КОНЗЕРВАТИВНОТО КОМБИНИРАНО 
ЛЕКУВАЊЕ (РАДИОТЕРАПИЈА, ХЕМОТЕРАПИЈА, И ЦЕЛНА 
ТЕРАПИЈА) КАЈ КАРЦИНОМОТ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по онкологија и радиотерапија 
Одговорен наставник Проф.д-р Снежана Смичкоска 
Останати предавачи  

Адреса: 
Институт за онкологија и радиотерапија 
Медицински факултет, Водњанска 17, 1000 Скопје 
e-mail: smicko@t-home.mk 

Клучни зборови 
Докторанти, изборен предмет, бели дробови, карцином, 
радиотерапија, хемотерапија, целна терапија 
 

Учебни цели 

Овој курс е исклучително важен сегмент од програмата за доктор по 
медицински науки во рамките на клиничката онкологија затоа што го 
опфаќа третманот на најчестото малигно заболување кај мажите и 
начестата причина за смрт кај мажите и кај жените, ракот на белите 
дробови. Истиот е исклучителни комплексен и подразбира примена 
на 3 важни модалитети од конзервативниот третман како што се 
радиотерапијата, хемотерапијата и целната терапија кои се 
применуваат конкурентно или алтернативно како во лекувањето на 
почетаната или локално напредната, така и кај метастаската 
болест. Студентот на конкретни случаи ќе се запознае со 
карактеристиките на секој од овие тераписки модалитети, неговите 
особини и несаканите ефекти, како и за нивниот рационален избор 
и правилна комбинација. На тој начин ќе се стекне со теориски и 
практични вештини за современиот третман и со способност за 
правилна процена и примена на новите тераписки можности.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Дефинирање на прогностичките и предиктивните фактори кај 
карциномот на белите дробови 
Генетски предиктивен модел, генетско профилирање и можност за 
индивидуализирање на третманот 
Анализа на вредноста на молекуларните маркери во 
индивидуализирање на третманот на белодробниот карцином 
Дефинирање на двете дистинктивни тераписки групи на 
белодробниот карцином според патохистолошките карактеристики и 
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тоа, микроцелуларен и немикроцелуларен белодробен карцином 
Дефинирање на принципите на хеморадиотерапијата кај 
микроцелуларниот белодробен карцином 
Дефинирање на принципите за примена и комбинација на трите 
тераписки модалитети (радиотерапија, хемотерапија и целна 
терапија) кај немикроцелуларниот белодробен карцином 
Принципи на полицитостатичната терапија и нови цитостатски 
протоколи 
Современи радиотераписки протоколи (конформална терапија, 
ИМРТ, брахитерапија) 
Принципи на целната терапија, видови на целна терапија, примена 
на целната терапија и нејзина комбинација со останатите тераписки 
модалитети 
Несакани и токсични ефекти од секој поединечен тераписки пристап 
и нивната комбинација 

Организација 

Часови 
Предавања 40 
Семинари и вежби 40 часа 
Индивидуална работа 40 часа 
Вкупно 120 

Методи на учење 

Интерактивни предавања, учење базирано на директна клиничка 
работа (актуелни проблеми, конкретни случаи, дискусија, 
рефлективна практика, индивидуална процена на терапискиот 
пристап), индивидуална клиничка работа, вклучително и 
самонасочено учење. Како дополнение на дидактичните материјали 
презентирани во форма на интерактивни предавања студентите ќе 
работат на конкретни случаи во тек на секојдневната клиничка 
практика при што ќе се стекне искуство за оптимизација и правилен 
избор и комбинација на тераписките модалитети според 
индивидуалните карактеристики на пациентите. 

Предвидени учебни 
резултати 

По успешното завршување на курсот студентот ќе може: 
 Да ги користи параметрите за индивидуализција на 

третманот на ракот на белите дробови 
 Да ги препознае и правилно да ги интерпретира 

прогностичките и предиктивните фактори кои ја дефинираат 
потребата за одреден тераписки пристап и видот на 
терапискиот пристап кој е оптимален 

 Да се фамијализира со хемотераписките протоколи, начинот 
на аплицирање на хемотерапијата и да ги предвидува и 
препознава несаканите ефекти кои соодветно ќе ги третира 

 Критично да ги интерпретира податоците поврзани со 
новите цитостатски лекови и рационално да ги применува 
во секојдневната клиничка практика 

 Да се запознае со радиотераписките принципи, принципите 
на контурирање и дефинирање на целните волумени и 
органите од ризик и со современите конформални 
радиотераписки протоколи и ИМРТ.  

 Да ги разбере принципите и механизмите на целната 
терапија, класификацијата на ракот на белите дробови 
според молекуларните карактеристики и според тоа да ја 
креира рационално целната терапија.  

 

Оценување 
Континуирано следење на активноста на студентот, следење и 
оценка на совладување на практичните вештини, и краен усмен 
испит 

Учебни помагала  Авторизирани предавања 
 Допонително посочување на литература од интернет 
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Предмет 
ПРИНЦИПИ НА КОНЗЕРВАТИВНОТО КОМБИНИРАНО 
ЛЕКУВАЊЕ (РАДИОТЕРАПИЈА, ХЕМОТЕРАПИЈА, 
ХОРМОНОТЕРАПИЈА И ЦЕЛНА ТЕРАПИЈА) КАЈ КАРЦИНОМОТ 
НА ДОЈКАТА 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по онкологија и радиотерапија 
Одговорен наставник Проф.д-р Снежана Смичкоска 
Останати предавачи  

Адреса: 
Институт за онкологија и радиотерапија 
Медицински факултет, Водњанска 17, 1000 Скопје 
e-mail: smicko@t-home.mk 

Клучни зборови Докторанти, изборен предмет, дојка, карцином, радиотерапија, 
хемотерапија, целна терапија 

Учебни цели 

Овој курс е исклучително важен сегмент од програмата за доктор по 
медицински науки во рамките на клиничката онкологија затоа што го 
опфаќа третманот на најчестото малигно заболување кај жените, 
ракот на дојката. Истиот е исклучително комплексен и подразбира 
примена на 4 важни модалитети од конзервативниот третман како 
што се радиотерапијата, хемотерапијата, хормонотерапијата и 
целната терапија кои се применуваат конкурентно или 
алтернативно како во адјувантните протоколи, така и кај 
метастаската болест. Студентот на конкретни случаи ќе се запознае 
со карактеристиките на секој од овие тераписки модалитети, 
неговите особини и несаканите ефекти, како и за нивниот 
рационален избор и правилна комбинација. На тој начин ќе се 
стекне со теориски и практични вештини за современиот третман и 
со способност за правилна процена и примена на новите тераписки 
можности.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Дефинирање на прогностичките и предиктивните фактори кај 
карциномот на дојката 
Генетско профилирање 
Предиктивни модели 
Принципи на полицитостатичната терапија и нови цитостатски 
протоколи 
Принципи и механизми на хормонската терапија 
Современи радиотераписки протоколи (конформална терапија, 
ИМРТ, парцијална радиотерапија) 
Принципи на целната терапија, видови на целна терапија, примена 
на целната терапија и нејзина комбинација со останатите тераписки 
модалитети 
Несакани и токсични ефекти од секој поединечен тераписки пристап 
и нивна комбинација 
 

Организација 
Часови 
Предавања 40 
Семинари и вежби 40 часа 
Индивидуална работа 40 часа 
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Вкупно 120 

Методи на учење 

Интерактивни предавања, учење базирано на директна клиничка 
работа (актуелни проблеми, конкретни случаи, дискусија, 
рефлективна практика, индивидуална процена на терапискиот 
пристап), индивидуална клиничка работа, вклучително и 
самонасочено учење. Како дополнение на дидактичните материјали 
презентирани во форма на интерактивни предавања студентите ќе 
работат на конкретни случаи во тек на секојдневната клиничка 
практика при што ќе се стекне искуство за оптимизација и правилен 
избор и комбинација на тераписките модалитети според 
индивидуалните карактеристики на пациентите. 
 

Предвидени учебни 
резултати 

По успешното завршување на курсот студентот ќе може: 
 Да ги користи параметрите за индивидуализција на 

третманот на ракот на дојката 
 Да ги препознае и правилно да ги интерпретира 

прогностичките и предиктивните фактори кои ја дефинираат 
потребата за одреден тераписки пристап и видот на 
терапискиот пристап кој е оптимален 

 Да се фамијализира со хемотераписките протоколи, начинот 
на аплицирање на хемотерапијата и да ги предвидува и 
препознава несаканите ефекти кои соодветно ќе ги третира 

 Критично да ги интерпретира податоците поврзани со 
новите цитостатски лекови и рационално да ги применува 
во секојдневната клиничка практика 

 Да се запознае со радиотераписките принципи, принципите 
на контурирање и дефинирање на целните волумени и 
органите од ризик и со современите конформални 
радиотераписки протоколи, ИМРТ и парцијалната 
ирадијација на дојката 

  Да ги разбере принципите и механизмите на целната 
терапија, класификацијата на ракот на дојката според 
молекуларните карактеристики и според тоа да ја креира 
целната терапија во адјувантните протоколи и во третманот 
на метастаската болест. 

 

Оценување 

  
Континуирано следење на активноста на студентот, следење и 
оценка на совладување на практичните вештини, и краен усмен 
испит 
 

Учебни помагала  Авторизирани предавања 
 Допонително посочување на литература од интернет 

 

Предмет 
Терапија на малигните заболува (радиотерапија и 
хемотерапија, цитостатска, хормонска и целна терапија)   
  

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 120 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
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Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по онкологија и радиотерапија 

Одговорен наставник Проф.д-р Анета Димитровска, Проф. Д-р Лилјана Манева 
Костовска 

Останати предавачи  

Адреса: 
Институт за онкологија и радиотерапија 
Медицински факултет, Водњанска 17, 1000 Скопје 
 

Клучни зборови 
Докторанти, изборен предмет, радиотерапија, хемотерапија, целна 
терапија, хормонска терапија, малигни заболувања 
 

Учебни цели 

Овој изборен предмет има за цел да го оспособи студнетот во 
областа на клиничката онкологија да ги совлада сите модалитети 
на терапија на малигните заболувања воопшто: радиотерапијата, 
хемотерапијата, хормонотерапијата и целната терапија кои се 
применуваат конкурентно или алтернативно како во адјувантните 
протоколи, така и кај метастаските болести. Студентот на конкретни 
случаи ќе се запознае со карактеристиките на секој од овие 
тераписки модалитети, неговите особини и несаканите ефекти, како 
и за нивниот рационален избор и правилна комбинација. На тој 
начин ќе се стекне со теориски и практични вештини за 
современиот третман и со способност за правилна процена и 
примена на новите тераписки можности.  
 

Кратка содржина 
(извадок) 

1.Вовед во радиотерапијата: 
-Видови јонизирачки зраци; 
-Структура на атомот; 
-Природна и вештачка радиоактивност; 
-Трансформирање на зрачната енергија во електрична. 
 
2.Поим на доза: 
-Физикална, биолошка, доза на толеранција, тераписка доза, 
токсична доза, тераписка ширина. 
-Единици во радиотерапијата. 
 
3.Основи на радиобиологијата: 
-Структура на ДНК; 
-Оштетување на клетката(директен и индиректен ефект); 
-Релативна биолошка ефикасност(РБЕ) и линеарен трансфер на 
енергија(ЛЕТ). 
 
4.Криви на преживување на клетките кај различни видови 
јонизирачки зраци. 
-Сублетално оштетување и потенцијално летално оштетување; 
-Програмирана смрт на клетката-апоптоза. 
 
5.Радиосензибилност: 
-Осетливост на здравите ткива кон јонизирачко зрачење; 
-Рани и доцни несакани ефекти; 
-Осетливост на туморските клетки; 
-Фактори кои влијаат т.е ја модифицираат нивната осетливост. 
 
6.Поделба на туморите според нивната осетливост кон јонизираки 
зрачења: 
-Стекната радиорезистентност; 
-Супралетална доза; 
-Однос помеѓу радиосензибилноста на туморот и нивната 
осетливост. 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

338 

 
7.Фракционирање на зрачната доза: 
-Однос време-доза и број на фракции (ТДФ  и ЛК модел); 
-Биолошки основи на фракционирањето; 
-Петте  „P„ во радиотерапијата:репарација, редистрибуција, 
репопулација, реоксигенација и радиосензибилност. 
-Ткива со рак и доцен одговор; 
-Модели на фракционирање:конвенционално, хиперфракционирано, 
акцелерирано зрачење. 
-Split-course радиотерапија. 
 
8.Средства кои го модифицираат одговорот кон ирадијација: 
радиосензибилизатори, 
радиопротектори; 
-Хипертермија. 
 
9.Видови радиотерапија: 
-Брахитерапија, видови, терапија со течни изотопи; 
-Брахитерапија со висок и низок интензитет. 
 
10.Класична рендгенска терапија: 
-Квалитет на снопот на рендгенските зраци; 
-Филтри и филтерска полувредност; 
-Површинска, контактна и длабинска терапија. 
 
11.Телегаматерапија: 
-Физикални карактеристики на гама зраците кај Co 60, конструкција 
на апаратот; 
-Индикации за терапија. 
 
12.Линеарен акцелератор: 
-Конструкција на апаратот; 
-Терапија со Х-зраци; 
-Физикални карактеристики на електроните; 
-Терапија на електрони; 
-Техники на зрачење. 
 
13.Циклотрон: 
-Терапија со неутрони, протони и други тешки јони. 
 
14.Планирање на радиотерапијата: 
-Терминологија во планирањето; 
-Одредување на локализацијата на туморот; 
-Симулатор; 
-Одредување на контурите на пациентот; 
-Изодозни карти и нивно комбинирање; 
-Одредување на зрачни полиња; 
-Терапија со широки полиња; 
-Клинести филтри 
-Обликување на зрачното поле; 
-Асиметричен колиматор; 
-Мултилив колиматор; 
-Местење и имобилизација на пациентот пред започнување на 
терапијата. 
 
15.Центрирање на зрачниот сноп: 
-Изоцентрични техники на зрачење; 
-Тродимензионална конформална радиотерапија; 
-Стереотактична ирадијација; 
-Иардијација на цело тело; 
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-Радиотерапија со модуларен интензитет(ИМРТ). 
 
16.Токсични ефекти на радиотерапијата: 
-Повреди на кожата:акутен и хроничен радиодерматит; 
-Оштетување на внатрешни органи. 
-Доцни реакции на одделни органи и системи. 
 
17.Заштита од јонизирачко зрачење во телетерапијата, 
брахитерапијата и при работа со отворени извори на зрачење: 
-Контрола на експозицијата на персоналот; 
-Максимално дозволена доза на зрачење. 
 
18.Обезбедување на квалитет и контрола на квалитетот во 
радиотерапијата. 
 
19.Радиотерапија на малигни тумори на одделни органи и системи: 
-кожа, глава и врат, централен нервен систем, дојка, бели дробови, 
женски и машки генитални органи, уринарен систем, дигестивен 
тракт, малигни лимфоми, мекоткивни и коскени тумори, тумори во 
детската возраст. 
 

Организација 

Часови 
Предавања 38 
Семинари и вежби 40 часа 
Индивидуална работа 42 часа 
Вкупно 120 
 

Методи на учење 

Интерактивни предавања, учење базирано на директна клиничка 
работа (актуелни проблеми, конкретни случаи, дискусија, 
рефлективна практика, индивидуална процена на терапискиот 
пристап), индивидуална клиничка работа, вклучително и 
самонасочено учење. Изработка на семинарски теми. 
 

Предвидени учебни 
резултати 

По успешното завршување на курсот студентот ќе може да ги 
разбира и применува принципите на радиотерапија и хемотерапија, 
цитостатска, хормонска и целна терапија 

 

Оценување 

  
Континуирано следење на активноста на студентот, следење и 
оценка на совладување на практичните вештини, оценување на 
семинарските теми и краен усмен испит 
 

Учебни помагала  Авторизирани предавања 
 Допонително посочување на литература од интернет 

 

Предмет Хемотерапија кај солидните малигни тумори :цитостатска 
терапија, хормонска терапија, имунотерапија и целна терапија 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 52 
Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
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Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по онкологија и радиотерапија 

Одговорен наставник Проф.д-р Анета Димитровска, Проф. Д-р Лилјана Манева 
Костовска 

Останати предавачи  

Адреса: Институт за онкологија и радиотерапија 
Медицински факултет, Водњанска 17, 1000 Скопје 

Клучни зборови 
Докторанти, изборен предмет, цитостатска терапија, целна 
терапија, хормонска терапија, имунотерапија, солидни малигни 
тумори 
 

Учебни цели 

Овој изборен предмет има за цел да го оспособи студнетот во 
областа на клиничката онкологија да ги совлада тераписките 
методи за лекување на солидните малигни тумори. Покрај 
теориската наобразба, студентот треба да биде оспособен 
самостојно да одредува цистостатска, хормонска, имунотерапија и 
целнта терапија кај солидните тумори 

Кратка содржина 
(извадок) 

Видови на хемотерапија: 
1.Цитостатска терапија 
 -основни принципи на цитостатска терапија 
 -ефекти на цитостатска терапија врз циклусот на клетката 
 -механизам на дејство 
 -индикации за примена на цитостатска терапија 
 -адјувантна и неоадјувантна цитостатска терапија 
 -хемотераписки протоколи 
 -класификација на цитостатските агенси 
 -начин на примена:монотерапија и полицитостатска терапија 
 -патишта на аплицирање (per os, интравенски, 
интраартеријално,  интратекално) 
 -токсични ефекти на цитостатска терапија 
 -комбинација на цитостатска терапија со други онколошки 
модалитети 
2.Хормонска терапија 
 -видови 
 -механизам на дејство 
 -несакани ефекти 
 -комбинирана терапија 
3.Имунотерапија 
 -основни принципи 
 -класификација 
  -активна(специфична и неспецифична) 
  -пасивна-моноклонални антитела 
  -адаптивна имунотерапија 
4.Целна-таргет терапија 
 -видови 
 -механизам на дејство 
 -ефикасност и безбедност(токсични ефекти) 
 -комбинација со друга онколошка терапија 
5.Хемотерапија кај солидни малигни тумори (дојка, простата, бели 
дробови, дебело црево и др.) 
6.Терапија со гени 

Организација 

Часови 
Предавања 12 
Семинари и вежби 20 часа 
Индивидуална работа 20 часа 
Вкупно 52  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, учење базирано на директна клиничка 
работа (актуелни проблеми, конкретни случаи, дискусија, 
рефлективна практика, индивидуална процена на терапискиот 
пристап), индивидуална клиничка работа, вклучително и 
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самонасочено учење. Изработка на семинарски теми. 

Предвидени учебни 
резултати 

По успешното завршување на курсот студентот ќе може да ги 
разбира и применува принципите на хемотерапија, имунотерапија, 
хормонска и целна терапија 

Оценување 
Континуирано следење на активноста на студентот, следење и 
оценка на совладување на практичните вештини, оценување на 
семинарските теми и краен усмен испит 

Учебни помагала  Авторизирани предавања 
 Допонително посочување на литература од интернет 

 
Предмет HIV/SIDA  
Код ИП 
Изведува Катедрата по инфектологија 
Автор  Вон. професор д-р Виолета Груневска 
Адреса за 
комуникација  

Тел. 3228-224 
e-mail: Grunevska@yahoo. com 

Клучни зборови ХИВ, СИДА, опортуни инфекции, имунологија, ЦД4, 
антиретровирусна терапија 

Учебни цели 

Наставата по инфектологија е образовен и воспитен процес во кој 
студентот се здобива со теоретски и практични знаења за ХИВ/СИДА 
со што се оспособува за дијагностици- рање,  лекување и  
спречување на натамошната трансмисија на вирусите кои предизви- 
куваат имунолошки дефицит кај човекот.   

Организација 
Теоретска настава:    30 
Практична настава:   60 
Престој: 180 
Вкупно: 270  -  9 кредити 

Време 2 семестар 

Место Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби 
- Медицински факултет Скопје, Воднњанска 17 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: основни и клинички карактеристики на ХИВ 
инфекции и СИДА; принципи на дијагностицирање и следење на 
пациенти со ХИВ/ СИДА; принципи на терапија и профилакса на 
ХИВ/СИДА;  принципи на превенција на инфективни заболувања и 
опортуни инфекции кај пациенти со  ХИВ/ СИДА;  
Практична настава: протокол за дијагноза на  ХИВ инфекција; 
изведување на серолошки испитувања и конфирмирање на ХИВ 
инфекции; пристап кон пациенти кои се испитуваат за ХИВ 
инфекции; анамнеза на пациенти со ХИВ инфекции; епидемиолошка 
анамнеза; карактеристики на објективен наод кај пациенти со СИДА; 
протокол за обработка на пациенти со ХИВ/СИДА и одредени 
клинички синдроми; протокол на следење на ХИВ инфицирани лица; 
протокол за лекување  со анти- ретровирусни сретства; 
документација на лица со ХИВ/СИДА;  

Методи на учење Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  

Специфични 
препораки за 
наставата  

 

Испитување 
студенти 

практичен испит;  усмен испит со 4  прашања;  положени три 
контролни теста(еден месечно) како услов за пристап кон завршен 
испит  

Учебни помагала 
Maladies infectieuses et tropicales , E. Pilly 
Harrison's Principles of Internal Medicine 
Mandell's Principles and Practice of Infectious Diseases 
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Предмет Атипични инфекции на респираторниот систем  
Одговорен 
наставник: 

проф др Кондова Топузовска Ирена - Катедра по инфектологија 
irenakon2001@yahoo.com 

Број на час - 
теорија: 30 

Број часови - 
вежби: 60 

Број часови - 
престој: 180 

Вкупен број 
часови: 270  

Број на кредити 9 
Време: 2 семестар 

Место: Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - 
Медицински факултет Скопје, Воднњанска 17 

Стекнување на 
спесифични и 
општи 
компетентности: 

Упатеност во спроведување на дијагностичко-терапискиот протокол кај 
атипичните инфекции на респираторниот систем преку спроведување на 
клиничкото, еколошко и етиолошко начело, како и можност за критичко 
пратење на научните трудови од подрачјето на атипичните инфекции на 
респираторниот систем.   

Садржина: 

Терминот “атипични патогени” опфаќа различни микроорганизми 
вклучувајки ги Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia 
psitaci, Legionella spp. и Coxiella burnetii, кои може да предизвикуваат 
различни респираторни синдроми, како горнореспираторни така и 
долнореспираторни. Диференцијално дијагностички треба да се имаат на 
ум сите респираторни вируси како: miksovirusi /вирус на инфлуенца 
хумани соеви на вирусот тип A, B, C, вирусите на параинфлуенца и 
респираторниот синцицијски вирус (RSV), аденовируси, риновируси, 
реовируси, коронавируси и др. вируси. Најчесто се манифестираат како  
пневмонија стечена во надворешни услови - community - acquired 
pneumonia (CAP) иако некои од нив на пример Legionella spp. се 
среќаваат и како хоспитални инфекции и тешки инфекции кај 
имуносупримирани. Q треската пак може да се манифестира и како 
нејасна фебрилна состојба. Зафатени се сите возрасни групи но 
Mycoplasma pneumonia почесто се среќава кај децата, Chlamydia 
pneumoniae кај младите адулти. Пситакозата и Q треската пак сезоонози 
и професионални заболувања. Опишајни се и голем број 
екстрареспраторни клинички манифестации. Поради ова врз база на 
клиничката слика, честотата по возрасни групи, сезонското јавување и 
епидемиолошките карактеристики може само да се претпостави 
причинителот, но само правилната лабораториска дијагностика ќе го 
открие причинителот на акутната респираторна инфекција. Постои широк 
спектар методи за докажување на инфекциите со овие причинители. 
Лабораториските методи вклучуваат: култура, антиген детекција, 
серологија и PCR (молекуларни техники). Антиген детекцијата во спутум, 
брисеви или ткиво со директна имунофлуоресценција е брза метода, но 
со ниска сензитивност и субјективност при читањето на наодите Сè 
додека брзите, високоспецифични и сензитивни молекуларни техники, 
базирани на детекција на структурните нуклеински киселини на 
причинителот, PCR и др., кои се на прагот на клиничката примена, не се 
стандардизираат и не станат широко достапни, рутинската дијагноза на 
атипичните причинители на пневмонии за клинички цели ќе биде со 
серолошка потврда на специфичните антитела. 

Литература: 

Amsden GW. Treatment of Legionnaires' disease. Drugs. 2005; 65(5): 605-14 
Arricau-Bouvery N, Rodolakis A. Is Q fever an emerging or re-emerging zoonosis? Vet 
Res. 2005 May-Jun; 36(3): 327-49 
Blasi F. Atypical pathogens and respiratory tract infections. Eur Respir J. 2004 Jul; 
24(1): 171-81. 
Fields BS, Benson RF, Besser RE. Legionella and Legionnaires' disease: 25 years of 
investigation. Clin Microbiol Rev. 2002 Jul; 15(3): 506-26 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

343 

Guleria R, Nisar N, Chawla TC, Biswas NR. Mycoplasma pneumoniae and central 
nervous system complications: a review. J Lab Clin Med. 2005 Aug; 146(2): 55-63.  
Hammerschlag MR. Mycoplasma pneumoniae infections. Curr Opin Infect Dis. 2001 
Apr; 14(2): 181-6.  
Hammerschlag MR. Pneumonia due to Chlamydia pneumoniae in children: 
epidemiology, diagnosis, and treatment. Pediatr Pulmonol. 2003 Nov; 36(5): 384-90 
Hartzell J.D, Wood-Morris R.N, Martinez L.J, Trotta R.F, Q Fever: Epidemiology, 
Diagnosis, and Treatment, Mayo Clin Proc. 2008;83(5):574-579 
Кондова Топузовска И, Атипични пневмонии, Макавеј; Скопје, 2007 
Lane G, Ferrari A, Dreher HM. Legionnaire's disease: a current update. Medsurg Nurs. 
2004 Dec; 13(6): 409-14 
Marrie TJ. Coxiella burnetii pneumonia. Eur Respir J. 2003 Apr; 21(4): 713-9 
Mulazimoglu L, Yu VL. Can Legionnaires disease be diagnosed by clinical criteria? A 
critical review. Chest. 2001 Oct; 120(4): 1049-53. 
Roig J, Rello J. Legionnaires' disease: a rational approach to therapy. J Antimicrob 
Chemother. 2003 May; 51(5): 1119-29.  
Roig J, Sabria M, Pedro-Botet M L, Legionella spp.: community acquired and 
nosocomial infections. Current Opinion in Infectious Diseases 2003, 16:145–151 
Tang YW. Molecular diagnostics of atypical pneumonia. Acta Pharmacol Sin. 2003 
Dec; 24(12): 1308-13.  
Thibodeau KP, Viera AJ. Atypical pathogens and challenges in community-acquired 
pneumonia. Am Fam Physician. 2004 Apr 1; 69(7): 1699-706.  
Waites KB, Talkington DF. Mycoplasma pneumoniae and its role as a human 
pathogen. Clin Microbiol Rev. 2004 Oct; 17(4): 697-728, 

Начин на 
проверка: 

Завршен семинар: критичка анализа на одбран научен  труд од областа 
на предметот. 
Усмен испит 

Научни трудови 
на проф др 
Ирена Кондова 
Топузовска 
поврзани со 
областа од 
изборниот 
предмет 

Кондова Топузовска И., Chlamydia pneumoniae пнеумонија, Мак.Мед.Преглед, 
1997, 51, 190-193 
Пановски Н., Грдановска Т., Кондова И., Дамцевска Ј., Цветковиќ Д., Кафтанџиева 
А., Diagnostic tests for Chlamydial infections, First Balkan Conference of Microbiology, 
Plovdiv, Bulgaria, October 5-9, 1999 
Кондова Топузовска И., Грдановска Т., Детекција на серумските антитела против 
Chlamydia pneumoniae со ELISA, Мак. Спис. Мед. 1997; 43 (1-2): 45-51 
Кондова Топузовска И, Дали  атипичните  причинители  се  важни  за пациентите  
со  пнеумониа  придобиена  во надворешна  средина ?, FEMS supported 
symposium of Laboratory diagnosis of emerging infections, Ohrid, 28-31, May, 2002, 
1.5.3 
Kondova Topuzovska I., Dimitriev D., Kondov G.,  Panovski N., Grdanovska T., 
Cvetkovska V., Anastasovska A., Clinical aspects of chlamydia pneumoniae 
pnevmonija in adults, E Resp. J; 2004, Vol 24, Suppl 48, p 642 
Кондова Топузовска И., Димитриев Д., Анастасовска А., Кондов Г., Третман на 
пневмонија добиена во заедница кај возрасни со монотерапија со азитромицин 
парентерално, Мак. спи. мед 2005; 51 (1-2): 35-44 
Kondova Topuzovska I., Dimitriev D., Kondov G.,  Anastasovska A., Panovski N., Initial 
empiric antimicrobial treatment of chlamydia pneumoniae pneumonia: a study of 54 
cases in the republic of macedonia , Prilozi, XXVII/I, 2006, 97-106 
Кондова Топузовска И., Петровска М., Кондов Г., Анастасовска А., Босилковски 
М., Семенакова В., Петрушевска С., Грдановска Т., Mycoplasma pneumoniae како 
причина за акутна долнорспираторна инфекција кај хоспитализирани пациенти со 
пневмонија добиена возаедница,Мак Мед Пр, Год 60, 2006, стр. 45-48 
Кондова Топузовска И., Кондов Г., Димитриев Д., Анастасовска А., Анализа на 
рендгенграфските карактеристики кај пациенти со chlamydia pneumoniae 
пневмонија како дел од дијагностичкиот алгоритам за пневмонии, Мак Мед Пр, 
Год 61, 2007, стр. 7-11 
Кондова Топузовска И, Астипични пневмонии, Макавеј, Скопје, 2007 
Кондова Топузовска И., Анастасовска А., Петрушевска Маринковиќ С, Атипичните 
причинители на пневмонија кај хоспитализирани пациенти со пневмонија добиена 
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во заедница, Мак Мед Пр, Год 61, 2007, стр. 112-116 
Petrusevska Marinkovic S., Kondova Topuzovska I., Anastasovska A., Spasovska K. 
Ascute Q fever in hospitalized patients with community-aquired pneumonia, J Inf Dis. 
2008, Vol 12, Suppl 1  
Grdanovska T., Panovski N., Petrovska M., Hadjipetruseva I., Kondova Topuzovska I., 
Georgievska Ismail Lj., Evaluation of the tests for detection of antibodies to chlamydia 
pneumoniae, Sixth Meeting of the European Society for Chlamydia Research, 
University of Aarhus, Denmark, 2008, P04 
Кондова Топузовска И., Илиева Љ., Анастасовска А., Забазноска Л., Петрушевска 
Маринковиќ С., Препораки и нови можности во терапискиот пристап на 
пневмониите, Мак. мед. прег. 2008, Супл 72., Год 62, стр: 89-90 
Кондова Топузовска И., Г. Пешликовска, Е. Бошкоска, А. Анастасовска, С. 
Петрушевска Маринковиќ, Б. Кондов, Значење на лабораторискобиохемиските 
наоди во дијагнозата на пневмониите добиени во заедница, Мак. мед. прег. 2008, 
Супл 72., Год 62, стр: 173 
Кондова-Топузовска И., Анастасовска А., Петрушевска-Маринковиќ С., 
Семенакова-Цветковска В., Стојковска С., Инциденца на Q-треската кај 
хоспитализирани пациенти со пневмонија добиена во заедница, Мак. мед. прег. 
2008; 62(1):61-64 
 

 
Предмет Вирусни хепатитиси  
Одговорен 
наставник: проф др Љубомир Ивановски - Катедра по инфектологија 

Останати 
предавачи д-р Б.Тошевски, д-р М.Димзова, д-р. В. Семенакова и д-р.М.Гашева 

Број на час - 
теорија: 15 

Број часови - 
вежби + 
семинари 

60 + 15 

Број часови - 
индивидуална 
работа 

60 

Вкупен број 
часови: 150 

Број на кредити 9 
Време: 2 семестар 

Место: Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - 
Медицински факултет Скопје, Воднњанска 17 

Стекнување на 
спесифични и 
општи 
компетентности: 

Упатеност во спроведување на дијагностичко-терапискиот протокол кај 
вирусните хепатитиси преку спроведување на клиничкото и етиолошко 
начело, како и можност за критичко пратење на научните трудови од 
подрачјето на вирусните хепатитиси.   

Садржина: 

Епидемиологија на вирусните хепатитиси. Природен тек на болеста. 
Хепатитис Б и Ц; Имунопатогенеза  (латентна инфекција, реактивација, 
инфекција кај имунокомпромитирани болни). Клиничка и хистолошка 
проценка на болеста. Биопсија на црниот дроб - златен стандард во  
евалуацијата на црнодробните болести? Прогностички фактори поврзани со  
прогресијата на  болеста. Лабораториска (молекуларна) дијагностика. 
Мониторирање на болните. Понови сознанија за патогенезата на 
хепаталнната енцефалопатија во тек на акутната хепатална инсуфициенција. 
Екстрахепатални манифестации на вирусните хепатити. Кој пациенти со 
вирусен хепатитис треба да се лекуваат?  
Лекување на болни со хроничен ХБеАг-позитивен хепатитис со 
нуклеозидни/нуклеотидни аналози, со конвенционален и со пегилиран 
интерферон. Пристап во третманот на  ХБеАг-негативни болни. Лекување на 
болни со декомпензирана цироза на црниот дроб предизвикана од хроничен 
хепатитис Б. Нови нуклеозидни аналози за лекување на хроничен хепатитис 
Б. Превенција и терапија на хепатитис Б по трансплантације на црн дроб.  
Природен тек на декомпензирана цироза на црниот дроб резултат на  
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хепатитис Ц. Лекување на  хепатитис Ц: Тераписки пристап кон нелекувани 
(наивни) болни. Терапија на нонреспондери. Влијание  на прекумерната 
телесна тежина  стеатозата на црниот дроб на прогресијата и на терапискиот 
одговор кој хроничниот  хепатитис Ц. Механизми на ХЦВ реинфекција и 
оштетување на алографтот по трансплантације на црн дроб. Превенција и 
терапија на хепатитис Ц по трансплантација на црн дроб . Лекување на  
нуспојави од антивирусна терапија (флу-лике синдром, дерматитис, 
депресија, анемија индуцирана од рибавирин...). Алкохол и хепатитис Ц. 
Патогенеза и лечење на ХЦВ- или ХБВ- ХИВ коинфекција. Клинички и 
терапијски аспекти на вирусните хепатити кај хематолошки, психијатријски и 
ренални болни. Алтернативни лекови во третманот на хроничниот хепатитис 
Ц. Генска терапија. Лечење на хепатоцелуларен карцином. Завршен семинар: 
критичка анализа на еден научен труд од оваа област. 
 

Литература: 
 

Mauss S,Berg T, Rockstroh J,Sarrazin C,Wedemeyer H.: Hepatology 2009. 
Flying Publisher 
Berenguer M, Wright TL: Viral hepatitis u: Sleisenger & Fordtran's: 
Gastrointestinal and liver disease, 7th Edition, Saunders, Philadephia 2002, 
str. 1278-1343.  
 
Marcelin P. Management of patients with viral hepatitis - From the state of the 
art...to real life. Paris: APMAHV; 2004.  
 
Buti M, Esteban R. Viral hepatitis. Accion Medica, Madrid 2003.  
 
Shaw-Stiffel T. Reference to hepatitis C infection. Science Press Ltd, London 
2004.  
Ivanovski Ljubomir  Virusni hepatitis  vo : Ivanovski Lj. I sor. Infektivni bolest. 
Skopje,Trimaks 2007. 
 
Palmović D. Virusni hepatitis. 2. dopunjeno i prerađeno izdanje. Školska 
knjiga, Zagreb, 2004.  
 
Blumberg BS. Hepatitis B - The hunt for a killer virus. Princeton University 
Press, Princeton, New Yersey 2002.  
 
Keefe EB, Dietrich DT, Han B. S, Jacobson Im, Martin P, Schiff ER, Tobias H, 
Wright TL. A Treatment Algorithm for the Management of ChronicHepatitis B 
Virus Infection in the United States. Clinical Gastroenterology and Hepatology 
2004;2:87-106.  
 
EASL International consensus conference on hepatitis B (September 13-14, 
Geneva 2002). J Hepatol 2003;38:533-40.  
 
Consensus conference. Treatment of hepatitis C. Gastroenterol Clin Biol 
2002;26:B303-B320.  
 
National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. 
Menagement of hepatitis C 2002 (June 10-12, 2002). Gastroenterology 
2002;123:2082-2099.  
 

Начин на 
проверка: Усмен испит 

 
 

Предмет Инфективни заболувања на гастроинтестиналниот тракт 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
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Вкупно часови 

 Број на часови 
Предавања 30 
Вежби 60 
Престој 180 

 

Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Проф. Д-р Снежана Стојковска 
Одговорен 
наставник Проф. Д-р Снежана Стојковска 

Адреса: Клиника за инфективно болести и фебрилни состојби Водњанска 17, 
Скопје Тел. +389 2 3147-898; 

Контакт snezanast@gmail.com 

Клучни 
зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, инфектологија 

Кратка 
содржина 
(извадок) 

 Физиолошка флора на дигестивниот тракт 
 Одбрамбени механизми на дигестивниот тракт 
 Етиологија и дијагностика на бактериски цревни инфекции 
 Етиологија и дијагностика на вирусни цревни инфекции 
 Етиологија и дијагностика на паразитарни цревни инфекции 
 Патофизиолошки механизми на проливот 
 Хронични инфективни проливи 
 Проливи предизвикани со антибиотската терапија 
 Инфективни проливи кај имуно супримирани пациенти 
 Пробиотици во терапијата на инфективните заболувања на 

дигестивниот тракт 
 Важноста за брза етиолошка потврда на инфективниот причинител на 

проливот (култури, брзи тестови, серолошки тестови, микроскопија, 
ЕЛИСА метода, PCR) 

 Диетален режим во терапијата на инфективните проливи 
 ORT, превентивна и тераписка примена на растворите за орално 

рехидрирање 
 Ендоскопски дијагностички процедури во иследувањата на 

инфективните проливи 
 Радиолошки дијагностички постапки во инфективните 

гастроинтестинални пореметување 
 Ултразвук во дијагностиката и диференцијална дијагноза на 

инфективните гастроинтестинални пореметувања 
 Можности за активна профилакса кај поедините бактериски и вирусни 

проливи 

Соработници 
во настава 

 
 Проф. Д-р Елени Трајковска Докиќ 
 Проф. Д-р Стефанка Грујовска 
 Проф. Д-р Ненад Јоксимовиќ 

 

Литература 

 Стојковска С, Акутни инфективни проливи Скопје: ОЗ Дизајн 2006 
 Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, уредници. Principles and practice of 

infectious diseases. 5th editon; New York, Churchill Livingstone, 2000 
 Iselbacher KJ. и сор. Harrison’s Principles of internal medicine. McGraw-Hill, 

2000. 
 American Academy of Pediatrics. Committee on Infectious Diseases, Larry 

K.Pickering, Carol J.Baker, David W.Kimberlin, Sarah S. Long, Red Book Plus 
2009 

 ELISA DIAGNOSTICS OF ROTAVIRUS DIARRHEA: Stojkovska S, Ivanovski Lj, 
Joksimovic B, Ivanovska J, Stojkovski Lj. 4th Croatian congress on infectious 
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diseases with international participation. October 2-6, 2004; Opatija, Croatia. 
Abstract book 191 

 SALMONELLA,S DIARRHOEA: Stojkovska S, Joksimovic B., Dokic E., Dimzova 
M., Duganova M. 11th International Congress on Infectious Diseases, Mexico, 
2004, Abstr No ISE 041 

 ORAL REHYDRATATION THERAPY IN INFANTS WITH DHIARRHEA 
Stojkovska S., Ivanovski Lj., Cvetkovska V 11th International Congress on 
Infectious Diseases, Mexico, 2004, Abstr No 16016 Int. J of  Inf. Dis Vol 8; Suppl 
1, March 2004, p 60 

 ANTIMICROBIAL RESISTENCE IN SHIGELLA FLEXNERI ISOLATED IN 
SKOPJE IN 2001 Dokic E., Stojkovska S., Kurcik B. 11th International Congress 
on Infectious Diseases, Mexico, 2004, Abstr No 9019 Int. J of  Inf. Dis Vol 8; Suppl 
1, March 2004, p 13 

 CORELLATION BETWEEN INVASIVE DIAGNOSTIC METHODS FOR 
DETECTION OF HELICHOBACTER PYLORI INFECTION AND ANTIGENS IN 
STOOL SPECIMENTS  Joksimovic B., Ivanovski Lj., Sopova Z., Joksimovic N., 
Stojkovska S., Cvetkovska V.,  Ivanovska J, 11th International Congress on 
Infectious Diseases, Mexico, 2004, Abstr No 6207. Int. J of  Inf. Dis Vol 8; Suppl 1, 
March 2004, p 213 

 DIAGNOSTICS OF THE ROTAVIRUS DIARRHEA AT INFANTS: Stojkovska S, 
       Joksimovic B, Ivanovski Lj,  Semenakova-Cvetkovska V,              Vidinic I, 

Stojkovski Lj. VIII Annual pediatric conference, 22-23   April 2005; Tirana, Albania. 
Abstracts 94-95 

 ROTAVIRUS MYOCARDITIS. Stojkovska S, Joksimovic B, Trajkovska-Dokic E, 
Stojkovski Lj, Kacarska R, Djurkova B. 5th Croatian congress on infectious 
diseases with international participation. September 23-27, 2006; Zadar, Croatia. 
Abstract book 110 

 GUT MICROFLORA AS A RESERVOAR OF ANTIBIOTIC RESISTANT 
BACTERIA. Trajkovska –Dokic E, Stojkovska S, Petrovska M, Panovski N, Third 
congress of Macedonian microbiologists with internatiomal participation, 17-20 
Maj 2006 Ohrid, R.Macedonia .Mak med pregled 60 supplement 67  strana 13-14 

 ВИРУСНИ ГАСТРОЕНТЕРОКОЛИТИ Стојковска С. III-ти конгрес на 
инфектолозите на Македонија со меѓународно учество 13-16.05 2007 Охрид, 
Р. Македонија. Мак мек. преглед суплемент 69 годиште 61., стр 59 

 Maksymowych, WP, Ikawa, T, Yamaguchi, A, et al. Invasion by Salmonella 
typhimurium induces increased expression of the LMP, MECL, and PA28 
proteasome genes and changes in the peptide repertoire of HLA-B27. Infect 
Immun 1998; 66:4624. 

 Merilahti-Palo, R, Soderstrom, KO, Lahesmaa-Rantala, R, et al. Bacterial antigens 
in synovial biopsy specimens in yersinia triggered reactive arthritis. Ann Rheum 
Dis 1991; 50:87. 

 Swidsinski, A, Ladhoff, A, Pernthaler, A, et al. Mucosal flora in inflammatory bowel 
disease. Gastroenterology 2002; 122:44. 

 
 Rioux, KP, Madsen, KL, Fedorak, RN. The role of enteric microflora in 

inflammatory bowel disease: Human and animal studies with probiotics and 
prebiotics. Gastroenterology Clinics 2005; 3:465. 

 Glass, RI, Bresee, J, Jiang, B, et al. Gastroenteritis viruses: an overview. Novartis 
Found Symp 2001; 238:5. European Society for Paediatric Gastroenterology, 
Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases 
evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children 
in Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46 Suppl 2:S81 

 Green, KY, Belliot, G, Taylor, JL, et al. A predominant role for Norwalk-like viruses 
as agents of epidemic gastroenteritis in Maryland nursing homes for the elderly. J 
Infect Dis 2002; 185:133. 

 Lundgren, O, Peregrin, AT, Persson, K, et al. Role of the enteric nervous system 
in the fluid and electrolyte secretion of rotavirus diarrhea. Science 2000; 287:491. 

 Morris, AP, Estes, MK. Microbes and microbial toxins: paradigms for microbial-
mucosal interactions. VIII. Pathological consequences of rotavirus infection and its 
enterotoxin. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2001; 281:G303. 

 Glass, RI, Noel, J, Ando, T, et al. The epidemiology of enteric caliciviruses from 
humans: a reassessment using new diagnostics. J Infect Dis 2000; 181 Suppl 
2:S254. 

 Staat, MA, Azimi, PH, Berke, T, et al. Clinical presentations of rotavirus infection 
among hospitalized children. Pediatr Infect Dis J 2002; 21:221. 

 Newburg, DS, Peterson, JA, Ruiz-Palacios, GM, et al. Role of human-milk 
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lactadherin in protection against symptomatic rotavirus infection. Lancet 1998; 
351:1160. 

 Preliminary FoodNet data on the incidence of infection with pathogens transmitted 
commonly through food--10 States, United States, 2005. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep 2006; 55:392. 

 Ramos, JM, Garcia-Corbeira, P, Aguiado, JM, et al. Clinical significance of 
primary vs secondary bacteremia due to nontyphoidal Salmonella in patients 
without AIDS. Clin Infect Dis 1994; 19:777. 

 Giannella, RA, Broitman, SA, Zamcheck, N. Gastric acid barrier to ingested 
microorganisms in man: studies in vivo and in vitro. Gut 1972; 13:251. 

 Helms, M, Simonsen, J, Molbak, K. Quinolone resistance is associated with 
increased risk of invasive illness or death during infection with Salmonella 
serotype Typhimurium. J Infect Dis 2004; 190:1652. 

 Cohen, JI, Bartlett, JA, Corey, GR. Extra-intestinal manifestations of Salmonella 
infections. Medicine (Baltimore) 1987; 66:349. 

 Sanchez, C, Garcia-Restoy, E, Garau, J, et al. Ciprofloxacin and trimethoprim-
sulfamethoxazole versus placebo in acute uncomplicated Salmonella enteritis: A 
double blind trial. J Infect Dis 1993; 168:1304. 

 Geme JW, 3rd, Hodes, HL, Marcy, SM, et al. Consensus: management of 
Salmonella infection in the first year of life. Pediatr Infect Dis J 1988; 7:615. 

 Report of the Committee on Infectious Diseases, American Academy of 
Pediatrics, Salmonella Infections. Larry K Pickering, Ed. Elk Grove Village, IL. Red 
Book 2003, p. 541. 

 Hung, CC, Hsieh, SM, Hsiao, CF, et al. Risk of recurrent non-typhoid Salmonella 
bacteraemia after early discontinuation of ciprofloxacin as secondary prophylaxis 
in AIDS patients in the era of highly active antiretroviral therapy. AIDS 2001; 
15:645. 

 Preliminary FoodNet data on the incidence of infection with pathogens transmitted 
commonly through food--10 States, United States, 2005. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep 2006; 55:392. 

 Bartlett, JG. Historical perspectives on studies of Clostridium difficile and C. 
difficile infection. Clin Infect Dis 2008; 46 Suppl 1:S4. 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health 
Organization. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including 
Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. 
ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/probio_report_en.pdf (Accessed November 19, 2008). 

 Mattia, A, Merker, R. Regulation of probiotic substances as ingredients in foods: 
premarket approval or "generally recognized as safe" notification. Clin Infect Dis 
2008; 46 Suppl 2:S115. 

 Otte, JM, Podolsky, DK. Functional modulation of enterocytes by gram-positive 
and gram-negative microorganisms. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2004; 
286:G613. 

 Holt, S. Natural Ways to Digestive Health: interfaces between conventional and 
alternative medicine, M Evans and Company, Inc, New York 2000. 

 
 O'Hara, AM, O'Regan, P, Fanning, A, et al. Functional modulation of human 

intestinal epithelial cell responses by Bifidobacterium infantis and Lactobacillus 
salivarius. Immunology 2006; 118:202. 

 Lastovica, AJ, Skirrow, MB. Clinical significance of Campylobacter and related 
species other than Campylobacter jejuni and C. coli. Campylobacter, 2nd ed, ASM 
Press 2000. p. 89 

 Friedman, CR, Neimann, J, Wegener, HC, Tauxe, RV. Epidemiology of 
Campylobacter jejuni infections in the United States and other industrialized 
nations. In: Campylobacter, 2nd edition, Nachamkin, I, Blaser, MJ (Eds), Am Soc 
Microbiol, Washington DC 2000. p.121. 

 Wei, SC, Hung, CC, Chen, MY, et al. Endoscopy in acquired immunodeficiency 
syndrome patients with diarrhea and negative stool studies. Gastrointest Endosc 
2000; 51:427. 

 Dieterich, DT, Rahmin, M. Cytomegalovirus colitis in AIDS: presentation in 44 
patients and a review of the literature. J Acquir Immune Defic Syndr 1991; 4:S29. 

 Johnson, KE, Thorpe, CM, Sears, CL. The emerging clinical importance of non-
O157 Shiga toxin-producing Escherichia coli. Clin Infect Dis 2006; 43:1587. 

 Friedrich, AW, Zhang, W, Bielaszewska, M, et al. Prevalence, virulence, and 
clinical significance of Shiga toxin-negative variants of enterohemorrhagic 
Escherichia coli O157 infection in humans. Clin Infect Dis 2007; 45:39. 
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Предмет Антимикробно лекување во единици за интензивна нега  
Одговорен 
наставник 

Проф.д-р Звонко Миленковиќ – Катедра по инфектологија  
zvonmil@yahoo.com  

Број на часови - 
теорија 30 

Број на часови - 
вежби 60 

Број на часови - 
престој 180 

Вкупен број 
часови 270  

Број на кредити 9 
Време  2 семестар 

Место  Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – 
Медицински факултет Скопје, Водњанска 17  

Стекнување на 
специфични и 
општи 
компетентности  

Можности за следење на научната литература. Упатеност за 
препознавање на состојбите на критично болен пациент во 
инфектологијата кои имаат потреба од третман во единиците за 
интензивно лекување. Способност за критичко следење на клиничките 
иследувања. Проценка за потреба и ефикасност на антимикробното 
лекување. Упатеност во спроведување на дијагностичко тераписки 
протокол во единица за интензивно лекување.     

Содржина 

Дефинирање на состојбата критично болен пациент во инфектоло-
гијата. Скорови за проценка на состојбите кои треба да се лекуваат во 
единиците за интензивна нега. Употреба на антибиотиците во 
единиците за интензивно лекување. Проблем на резистенција на 
причинителите на инфекциите во единиците за интензивно лекување и 
нега и факторите кои тоа го потпомагаат. Важност на оптималниот 
избор на антибиотиците врз исходот од лекувањето. Деескалација и 
ротација на антибиотиците при лекувањето на болничките инфекции.  
Важност на фармакокинетските и фармакодинамските односи за 
исходот од лекувањето. Воспалителна реакција и влијание врз 
фармакокинетиката на антибиотиците. Хемопрофилакса во единиците 
за интензивно лекување. Проценка на вредноста и позицијата на 
различните антибиотици. Клинички испитувања во единиците за 
интензивно лекување – дали има доволно докази за ефикасноста на 
одделните антибиотици? Антимикробно лекување на сепсата. 
Антимикробно лекување на болничката пневмонија. Терапија на 
воспалителните процеси на централниот нервен систем. Место на 
мерките за спречување на ширење на инфекции, изолација и лична 
заштитна опрема во единица за интензивно лекување во 
инфектологијата. Вирусни инфекции во единиците за интензивно 
лекување. Примена на антивирусните лекови во единиците за 
интензивно лекување.          

Литература Дополнително ќе биде доставена  

Начин на 
проверка 

Завршен семинар: критичка анализа на одбран научен труд од областа 
на предметот  
Усен испит  
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Предмет Бактериски и вирусни инфекции на централниот нервен систем 

Одговорен наставник Проф.д-р Звонко Миленковиќ – Катедра по инфектологија  
zvonmil@yahoo.com  

Број на часови - 
теорија 30 

Број на часови - 
вежби 60 

Број на часови - 
престој 180 

Вкупен број часови 270  
Број на кредити 9 
Време  2. семестар 

Место  Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни 
состојби – Медицински факултет Скопје, Водњанска 17  

Стекнување на 
специфични и општи 
компетентности  

Можности за следење на научната литература. Упатеност за препо-
знавање на клиничките синдроми со засегање на централниот нер-
вен систем и состојбите на критично болен пациент кои имаат по-
треба од третман во единиците за интензивно лекување. Способ-
ност за критичко следење на клиничките иследувања. Проценка за 
потреба и ефикасност на антимикробното лекување. Упатеност во 
спроведување на дијагностичко тераписки протокол кај пациентите 
со засегање на централниот нервен систем.     

Содржина 

Дефинирање на клиничките синдроми со засегање на централниот 
нервен систем, паралитична болест и нарушена состојба на свест. 
Проценка на етиолошките агенси кои се инволвирани во настанува-
њето на инфекциите на централниот нервен систем во нашата сре-
дина. Скорови за проценка на исходот и состојбите кои треба да се 
лекуваат во единиците за интензивна нега. Критичка примена на  
антибиотиците при лекувањето на болните со бактериски менинги-
тиси. Емпириски избор на антибиотици во склад со ставовите кои 
базираат на докази и модифицирачки фактори. Глобален проблем 
на резистенција на причинителите на инфекциите на централниот 
нервен систем и во единиците за интензивно лекување и нега и 
факторите кои тоа го потпомагаат. Важност на фармакокинетските и 
фармакодинамските односи за исходот од лекувањето. Воспали-
телна реакција и влијание врз фармакокинетиката на антибиотици-
те. Можности за хемиопрофилакса на инфекциите на централниот 
нервен систем и улога на вакцинопрофилаксата.  Проценка на вре-
дноста и позицијата на различните антибиотици. Значење, место и 
улога на постапките поврзани со мерките базирани на патогенетс-
киот третман во намалувањето на смртноста од бактериските ме-
нингитиси. Улога на маркерите на системската и локална инфлама-
ција. Клинички испитувања кај пациентите со нарушена свест, пара-
литична болест и менингеален синдром со силно нарушена општа 
состојба. Дијагностички потешкотии поврзани со бактериските и 
особено небактериските инфекции на централниот нервен систем. 
Можности за лекување на компликациите и особено секвелите. 
Место на мерките за спречување на ширење на инфекции, изола-
ција и лична заштитна опрема во единица за интензивно лекување 
во инфектологијата.  

Литература Дополнително ќе биде доставена  

Начин на проверка 
Завршен семинар: критичка анализа на одбран научен труд од 
областа на предметот  
Усен испит  
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Предмет Физикални модалитети во лекување на болка 
Одговорен 
наставник: 

Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова - Катедра по физикална 
медицина и рехабилитација 

Останати предав.  
Бр. час. - теорија: 30 
Бр. час. - вежби  30 
Бр. час. – 
индивид. раб. 60 

Вкупен број час.: 120 
Број на кредити 9 
Време: II семестар 

Место: Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје, наставна 
база на Медицинскиот факултет во Скопје 

Стекнување на 
спесифични и 
општи 
компетентности: 

Студентот ќе се стекне со знаења и вештини во третманот на болката 
со помош на физикалните модалитети   

Садржина: 

Теоретска настава (30 часа - 1 кредит) Број часови 
Предавање 

Невроанатомски и неврофизиолошки основи на 
болката 

1 

Патогенеза на болка 1 
Акутна и хронична болка 2 
Евалуација на болка 1 
Чести хронични болни синдроми 
 

3 

Основи на физиолошкото и терапиското дејство на 
физикалните агенси во третман на болката 

2 

Галванотерапија 2 
Електрофореза со лекови 1 
Дијадинамски струи 1 
Интерферентни струи 1 
Транскутана електрична нервна стимулација (ТЕНС) 2 
Ласеротерапија 2 
Сонотерапија  2 
Ултрасонофореза 1 
Термотерапија 2 
Спинална тракција 2 
Клиничка проценка на пациент при правење на 
програма за физикален третман кај различни 
заболувања и болни состојби 

1 

Примена на физикални агенси во лекување на болни 
состојби на мускулоскелетен систем 

1 

Примена на физикални агенси во лекување на болни 
со ревматолошки заболувања 

1 

Примена на физикални агенси во лекување на болни 
со невралгија и невропатска болка 

1 

 
Практична настава (30 часа - 2 кредита) Број часови 

(демонстрација/вежби) 
Практична примена на изучуваните 
физикалните агенси кај пациенти со 
нарушувања на мускулоскелетен систем, 
ревматолошки заболувања, со невропатска 
болка 

30 часа 

 
Индивидуална работа (60 часа - 6 кредита)  
- Семинари 
- Евалуација на научна литература 
- Дискусии 
- Консултации 

60 часа 
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Литература: 
 

- Basford J.R., Fiaka-Moser V.: The Physical Agents. Physical medicine and 
rehabilitation secrets. Second edition. Hanley&Belfus, INC, Phyladelphia, 
2002, 513-522. 
- Basford J.R.: Therapeutic physical agents. In Physical Medicine & 
Rehabilitation: Principles and Practice, 4th Edition, Eds. DeLisa JA; J.B. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005; 251-270. 
- Boswell M.V., Cole B.E.: Weiner’s pain management. A practical guide for 
clinicians, Seventh edition. Taylor and Francis, 2006. 
- Braddom R.L.: Physical medicine and rehabilitation. Second edition. W.B. 
Saunders Company. Philadelphia. 2000. 
- DeLisa JA et al: Physical Medicine & Rehabilitation: Principles and 
Practice, 4th Edition,Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 
- Jaji} I. i sur: Fizikalna medicina i op}a rehabilitacija, Ur. Jaji} I., Medicinska 
naklada, Zagreb, 2000. 
- Hayes K.W.: Manual for Physical Agents. Fourth edition, Ed. Hayes K.W., 
Appleton&Lange, Norwalk,Connecticut, 1993. 
- Gorman P.H., Shealy N, Liss S. et al..: Electrotherapy. Physical medicine 
and rehabilitation secrets. Second edition. Hanley&Belfus, INC, 
Phyladelphia, 2002, 523-527. 
- Marcus D.A.: Chronic pain. A prymary care guide to practical management. 
Humana Press, 2005. 
- Mihajlovi} V.:  Fizikalna terapija. Tre}e izdawe, Obodsko Slovo, Rijeka 
Crnojevi}a, 2002. 
- Mihajlovi} V., Siva~ki-@itnik S.: Fizikalni modaliteti u kontroli bola.7. 
Kongres fizijatara Srbije, Baneoclimatologia, Okt, 2007, vol 31, Suplement.2, 
83-96.  
- Николиќ-Димитрова Ериета: “Основи на физикална терапија”, 
Ласерџет, Скопје, 2009.  
- Pape K.E., Chipmam M.L.: Electrotherapy in rehabilitation. In Physical 
Medicine & Rehabilitation: Principles and Practice, 4th Edition, Eds. DeLisa 
JA;  Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005; 435-464. 
- Partridge C.: Recent advances in Physiotherapy. John Wiley &Sons, Ltd, 
2007. 
- Plaja J. Practical guide for electrotherapy. Carin-Electromedicarin, Bracelona, 
1999. 
-  Раскова М., Кирова И., Дикова Р., Николова П., Раиновска С., 
Часовникарова В.: Физикална терапиа, обша и специална част, АРСО, 
Софија, 2002. 
- Spies C.D., Rehberg B., Schug S.A., Jaehnichen G., Harper S.J.: Pocet 
guide pain management, Springer, 2008. 
- Тројачанец З.: Биостимулирачки ласери во медицината. НИГП “Европа 
92”, Кочани, 1995. 
- Watson T.: Electrotherapy, 2008 
- Weber D.C., Brown A.: Physical agents modalities. In Physical Medicine 
and Rehabilitation. Second edition., Eds. Braddom R.L., W.B.Saunders 
Company, Philadelphia, 2000, 440-458. 
 

Начин на проверка: Усмен испит 
 

Предмет Airway – дишен пат 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
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Изведува Катедра по анестезија со реанимација и интензивно лекување 
Одговорен наставник Науч.сор.Билјана Ширгоска 

Адреса: Универзитетска Клиника за уво, нос и грло, Водњанска 17, 1000, 
Скопјеb_shirgoska@yahoo.com   

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Airway 
– дишен пат 

Учебни цели 
Запознавање со анатомија, физиологија, патофизиологија на 
заболувањата, хируршки третман на дишниот пат и 
анестезиолошките карактеристики 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Анатомија на горен дишен пат 
 Анатомија на долен дишен пат 
 Конгенитални малформации на дишните патишта  
 Физиологија на дишните патишта 
 Функционални испитувања на дишните патишта 
 Патофизиологија на дишните патишта 
 Физика на гасови 
 Интернистички заболувања на дишните патишта 
 Хируршки заболувања на горниот дишен пат 
 Хируршки заболувања на долниот дишен пат 
 Хируршки третман на горен дишен пат 
 Хируршки третман на долен дишен пат 
 Анестезиолошки карактеристики на третман на горен дишен 

пат 
 Анестезиолошки карактеристики на третман на долен дишен 

пат 
 Средства за третман на дишен пат во тек на општа 

анестезија 
 Фибероптичка интубација  
 Акутна обструкција во тек на општа анестезија на горен 

дишен пат и нејзин третман 
 Акутна обструкција во тек на општа анестезија на долен 

дишен пат и третман 
 Хронична обструкција на горен дишен пат: тумори на горен 

дишен пат и лекување 
 Анестезиолошки карактеристики при оперативен третман на 

долни дишни патишта 
 Физикален третман на дишните патишта постоперативно 
 Третман на дишните патишта во Единица за Интензивно 

Лекување 
 АРДС (акутен респираторен дистрес синдром) 
 Режими на вентилација во Единица за Интензивно 

Лекување 
 Критериуми за поставување на пациентот на механичка 

вентилација 
 Критериуми за одвикнување на пациентот од механичка 

вентилација 
 Кардиопулмонална реанимација и дишен пат кај возрасни 
 Кардиопулмонална реанимација и дишен пат кај деца 
 Алгоритми за акутно воспоставување на дишен пат при итни 

состојби во медицината 
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 Третман на дишен пат при акцидентални состојби на терен 
   Индивидуална работа 

 Пребарување на соодветна литература 
 Изработка на семинарски труд на докторантот 

Практична настава 
 Третман на дишен пат во операциона сала 
 Третман на дишен пат во Единица за Интензивно лекување 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојна евалуација и 
решавање на зададена ситуација кога треба да се обезбеди дишен 
пат на пациентот/настраданиот 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање:  
 Да се обездеди знаење за третирање на дишниот пат кај 

настрадани лица при определени акцидентални сосотојби 
 Да се усовршат вештини за воспоставување на дишен пат 

кај пациенти со хируршко заболување во операционите 
Сали 

 Да се применат досегашните алгоритми за акутен третман 
на дишните патиштаи  да се добијат сознанија за нови 
алгоритми    

 
Клучни вештини:  
Докторантот ќе се оспособи за: 

 практична примена на вештините за третман на дишните 
патишта   

 изработка на научен труд од оваа и сродни области  
  изведување на научно-истражувачка дејност од оваа 

област 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни: 
1.” Срцево, белодробно, мозочно оживување” Проф.Шољакова и 
група автори (др.Билјана Ширгоска) 2006  
Дополнителни: 
1. Miller RD. Miller's Anaesthesia. last edition. Chucrhill Livingstone 
2. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Handbook of CLinical 
anesthesia. last edition. JB Lippincott Company. 
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Предмет Механичка вентилација кај критични болни - 
современ пристап  ЕКТС   5 

Код ИП 
Изведува Катедрата по анестезиологија со реаниматологија 
Автор  Виш науч. сор. Д-р Мирјана Шошолчева 

Други предавачи Проф. Др. Трајанка Трајковска, Проф. Др. Зорка Николова, Проф. др. 
Марија Шољакова, Доц. др. Виктор Камиловски 

Адреса за 
комуникација  

Универзитетска Клиника за Хируршки болести “Св. Наум Охридски” 
e-mail: sosolceva@hotmail.com 

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, механичка вентилација, 
критични болни 

Учебни цели 

Докторантот ќе се стекне со знаење за современите методи на 
лечење на респираторната инсуфициенција кај критичните болни во 
единиците за интензивно лекување. Ке се здобие со знаење и 
вештини за примена на вентилаторните протективни стратегии кај 
пациентите со Акутен Респираторен Дистрес Синдром, Акутно 
Белодробно Оштетување и Вентилатор Индуцирано Белодробно 
Отетување. 

Организација 

Теоретска настава:    12 
Практична настава:   10 
Семинари:  8 
Индивидуално учење:  30 
Вкупно: 60  -  5 кредити 

Време  II семестар 
Место Универзитетска Клиника за Хируршки болести “Св. Наум Охридски” 

Кратка содржина 
(извадок) 

Патофизиологијата на респираторната инсуфициенција. Работата на 
механичките вентилатори и модусите на вентилација. Влијанија на 
модусите на вентилација на кардиоваскуларниот систем, 
Интерреакции: срце - бели дробови. Мониторинг на пореметувањата 
и толкување на пореметувањата на белодробната механика во 
акутната респираторна инсуфициенција. Волумтраума и баротраума 
- причини, третман, последици. Клинички приоди за вентилација на 
АРДС. Основни механизми на рецруитмент маневрите за ВИЛИ. 
Значењето на белодробната комплијанса и притисоците во дишните 
патишта (највисокиот притисок, средниот и позитивниот притисок на 
крајот на издишувањето) на алвеолокапиларната мембрана. 
Системски последици на баротраумата. 
Проценка на глобалниот белодробен волумен - Кривата 
притисок/волумен во акутното белодробно оштетување. Физиолошки 
фактори кои предизвикуваат вентилатор индуцирано белодробно 
оштетување. Ателектраума, Биотраума. Вентилаторни стратегии и 
БАЛ цитокини. Важни аспекти од АРДС нет студијата. Рецдруитмент 
маневри: мерење, техники. Современа радиолошка дијагностика. 
Хемодинамски менаџмент при рецруитемнт техниките. Значење на 
проне позицијата и Високо фреквентната осцилаторна вентилација. 
 

Методи на учење 
Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  
Завршен семинар (ќе се обезбеди литература) со критичка анализа 
на одбран научен труд од подрачјето на предметот. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

 

Испитување 
студенти Усмен и писмен испити 

Учебни помагала 
1. Sorbo L.D. and Slutsky A. Year in review 2007: Critical Care-
respirology. Critical Care 2008, 12:231 (doi:10.1186/cc6953),  
2. Neil R. MacIntyre, Richard D. Branson - Saunders Elsevier (2009) -
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Mechanical ventilation - Book 
3. Sindee Kalminson Karpel, Neil Rodia - Mosby (2006) Mechanical 
ventilatio: Physiological and Clinical aplication - Book 
4. Martin J. Tobin - Medical - McGraw-Hill Medical Publishing 
Division (2006) - Hardback. Principles and practise of mechanical 
ventilation - Book 
5. Iain Mackenzie - Medical - Cambridge University Press (2008) - 
Hardback. Core topics in mechanical ventilation - Book 
6. Gattinoni. Mechanical Ventilation. Brussels ISICEM - sessions (2005-
2009, Books) 
 

 

Предмет 
Дијагноза на мозочна смрт, поддршка на 
органи и менаџмент на органска 
трансплантација 

ЕКТС   5 

Код ИП 
Изведува Катедрата по анестезиологија со реаниматологија 
Автор  Виш науч. сор. Д-р Мирјана Шошолчева 

Други предавачи Проф. др. Трајанка Трајковска, Проф. др. Марија Шољакова, Проф. 
др. Слободан Ристовски, Доц. др. Виктор Камиловски 

Адреса за 
комуникација  

Универзитетска Клиника за Хируршки болести “Св. Наум Охридски” 
e-mail: sosolceva@hotmail.com 

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, мозочна смрт, поддршка на 
органи, оргнаска трансплантација 

Учебни цели 

Докторантите темелно ке се запознаат со сите аспекти на 
дијагнозата на мозочна смрт,  со критерумите и стандардите за 
утврдување на мозочна смрт,  ќе знаат да ги решаваат етичките 
дилеми со фамилијата и да применат дејствија согласно правната 
легислатива во доменот на органската трансплантација. Освен тоа 
ќе научат вештини за поддршка и потпора на потенцијалните донори 
до процесот на органска трансплантација. На крај ќе ги знаат сите 
организациски аспекти поврзани со органската трансплантација. 
 

Организација 

Теоретска настава:    18 
Практична настава:   2 
Семинари:  10 
Индивидуално учење:  30 
Вкупно: 60  -  5 кредити 

Време  II семестар 
Место Универзитетска Клиника за Хируршки болести “Св. Наум Охридски” 

Кратка содржина 
(извадок) 

Проблем на дефиницијата за мозочна смрт,  
Историја на утврдувањето на критериумите за мозочна смрт,  
Современи стандарди за дијагноза на мозочна смрт,  
Одредување на иреверзибилна кома,  
Механизам на мозочна смрт, 
Клинички (невролошки) тестови за утврдување на кома, 
Невролошки состојби кои имитираат кома, 
Валидни потврдни тестови за мозочна смрт, 
Ресуститација и поддршка на органите на потенцијалниот донор 
(оптимизирање на мултиорганската функција), 
Менаџмент на органска трансплантација,  
Проценка на ургентен примател,  
Национален регистар на собирање на органи, донорска мрежа, 
координација и регионална поврзаност, широка едукација.  

Методи на учење 
Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  
Завршен семинар (ќе се обезбеди литература) со критичка анализа 
на одбран научен труд од подрачјето на предметот. 

Специфични  
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препораки за 
наставата  
Испитување 
студенти Усмен и писмен испити 

Учебни помагала 

 Uniform Determination of death Act, 12 Uniform Laws Annotated     
(U.L.A.) 589 (West 1993 and West Supp. 1997) 

 Wijdics EF. Determinig brain death in adults. Neurology 1995; 
45:1003-11 

 Sweet WH: Brain death . N Engl J med 1978; 299:410-412 
 Bernat JL ., Culver CM., Gert B: On the definition and criteria of 

death. Ann Intern Med 1981; 94:389-394 
 Gidelines for the determination of death. Report of the medical 

consultanst on the diagnosis of death to the President's 
Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and 
Biomedical and Behavioral Research. JAMA 1981; 246: 2184-
2186 

 Kurthen M., Moskopp D., Linke DB., Reuter BM. The locked-in 
syndrome and the behaviorist epistemology of other minds. 
Theoret Med, 1991; 12: 69-79 

 Kurthen M., Linke DB., Moskopp D. Teilnhirtod und Ethik. Ethik 
Med, 1989; 1: 134-142 

  Pallis C. From brain death to brain stem death. Br. Med J, 1982; 
285: 1487-1490 

 A definition of irreversible coma: report of the Ad Hoc Committee 
of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain 
Death. JAMA 1968; 205:337-40 

 President's Commission for the Study of Ethical Problems in 
Medicine and Biomedical and Behavioral Research. Defining 
death: a report on the medical, legal and ethical issues in the 
determination of death. Washington, D.C.: Government Printing 
Office, 1981 

 The quaity standrads subcommittee of the American Academy of 
Neurology. Practice parameters for determining brain death in 
adults (summary statement). Neurology 1995; 45: 1012-4 

 Wijdicks EFM, ed. Brain death. Philadelphia: Lippincott 
Williams&Wilkins, 2001 

 Black PM. Conceptual and practical issues in the declaration of 
brain death by brain criteria. Neurosurg Clin North Am 1991; 2: 
493-501 

 American Academy of pediatrics Task Force on Brain death in 
Children. Report of special task force: guidelines for the 
determination of brain death in children. Pediatrics 1987; 80: 298-
300 

 Ross SE., Nathan H., O'Malley KF.: Impact of a required request 
law on vital organ donation. J Trauma 1990, 38: 820-824 

 Ali MJ. : Esseential of organ donor problems and their 
management Anesth Clinics NA 1994, 12: 655-6761 

 Ali MJ, Wood G., Gelb AW: Essential of organ donor problems 
and their managagement: a four year review of a canadian 
transplantat center. Can J Anesth 1992, 39:A125 

 Baines LS., Joseph JT., Jindal RM.: A public form to promote 
organ donation amongst Asians: the Scottish initiative. Transplant 
Int. 2002; 15: 124-131 

 Callender CO., Hall MB., Branch D.: An assessment of the 
effectiveness of the Motte model for increasing donation rates 
and preventing the need for transplantation-adult findings: 
program years 1998 and 1999. Semin nephrol. 2001; 21: 419-
428 

 Fijter JW., Mallat MJK, Doxiadis IN.: Increased immunogenicity 
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and cause of graft loss of old donor kidneys. J Am Soc Nephrol. 
2001; 12: 1538-1546 

 Relly PM., Sing RF., Grossman MD., et al. the cost of altruism: 
patient charges for organ donation.  J Trauma 1995, 39: 1213 

 Lazar MN., Shemie S., Webster GC., Dickens BM. : Bioethics for 
clinicians: 24 Brain death. CMAJ 2001; 20; 164 (6): 833-836 

 Baumann A., et al. : Ethics review: End of life legislation – the 
French model. Critical care 2009; 13: 204 (doi:10.1186/cc7148) 

 Sosolceva M. : Brain death and organ donor management. 
Postgraduated Course, FEAA, November, 2009, Pristina, Book of 
Lecturers 

  
 

Предмет Анестезија на кардијален болен за 
некардијална хирургија ЕКТС   5 

Код ИП 
Изведува Катедрата по анестезиологија со реаниматологија 
Автор  Проф д-р Трајанка Трајковска 
Други предавачи  

Адреса за 
комуникација  

УКАРИЛ- Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 
Водњанска 17, 1000 Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, анестезија, кардијален болен, 
некардијална хирургија 

Учебни цели 
Докторантот ќе се стекне со знаење за современите методи на 
комплетното анестезиолошко водење на кардијален болен при 
некардијални операции 

Организација 

Теоретска настава:    12 
Практична настава:   10 
Семинари:  8 
Индивидуално учење:  30 
Вкупно: 60  -  5 кредити 

Време  II семестар 

Место УКАРИЛ- Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 

Кратка содржина 
(извадок) 

Kардиоваскуларна проценка при несрцева операција 
Вовед,  
Значење на проблемот,  
Проектирано значење на проблемот -  влијание на стареењето на 
популацијата 

Предоперативна проценка 
Клучни детерминанти на клиничкиот тек и прогноза при 
несрцева операција 
 Клиничка состојба на пациентот (клинички фактори на ризик)  
 Функционален капацитет на пациентот  
 Специфичен  ризик кој го носи операцијата  

Предоперативна проценка 
Клинички и параклинички иследувања 

Анамнеза и клинички преглед 
Електрокардиографија 
Биомаркери 
Ехокардиографија 
Неинвазивно тестирање 
Селективна ангиокардиографија 

Стратегии за редукција на ризикот 
     Фармаколошки третман 
     Реваскуларизација 
Бета блокатори и несрцева операција 
     Вистини и заблуди 
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Болести кои бартаат специфичен пристап 
     Валвуларни болести 

 Аортна стеноза/инсуфициенција 
 Митрална стеноза/инсуфициенција 
 Механичка простетична валвула 
ЛК дисфункција – срцева слабост 
Коронарна артериска болест 
Артериска хипертензија 
Аритмии 
Хронични бубрежни болести 
Цереброваскуларна болест 
Хронична белодробна болест 

Периоперативен мониторинг 
 Електрокардиографија                             
 Трансезофагеална ехокардиографија                  
 Десносрцева катетеризација     
 Пореметување на метаболизмот на шеќери како ризик 

фактор      
- Анестезија кај пациенти со КВЗ 

 Анестезиолошки размислувања за водење на анестезија за 
кардијален пациент за некардијална хирургија 

 Анестезиолошко менаџирање 
 Неураксијални техники 
 Постоперативен третман на болка 

 

Методи на учење 
Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  
Завршен семинар (ќе се обезбеди литература) со критичка анализа 
на одбран научен труд од подрачјето на предметот. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

 

Испитување 
студенти Усмен и писмен испити 

Учебни помагала Авторизирани предавања 
Посочена литература од интернет 

 

Предмет Влијание на анестезијата врз 
физиологијата на телесните течности ЕКТС   8 

Код ИП 
Изведува Катедрата по анестезиологија со реаниматологија 

Автор  Проф д-р Марија Шољакова 
e-mail: msoljakova@yahoo.com 

Други предавачи Проф. д-р Трајнака Трајковска, Проф. д-р Јордан Нојков 

Адреса за 
комуникација  

УКАРИЛ- Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 
Водњанска 17, 1000 Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, анестезија, телесни течности 

Учебни цели 
Докторантот ќе се стекне со знаење за влијанието на анестезијата 
врз повеќе органи и системи, врз метаболизмот и телесните 
течности 

Организација 

Теоретска настава:    12 
Практична настава:   10 
Семинари:  8 
Индивидуално учење:  40 
Вкупно: 70  -  8 кредити 

Време  II семестар 

Место УКАРИЛ- Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

360 

Кратка содржина 
(извадок) 

Влијание на анестезијата врз физиологијата на телесните 
течности 
 

Наслов                      Број на часови         Наставник 
1.Респирација и анаестезија    10      Проф. Др. М. Шољакова 
1.1.Механика на дишењето и анестезија  
   1.2.Функционална шема на вентилацијата во состојба на 
анестезија и терминални состојби 
   1.3. Клиничка физиологија на вештачка вентилација на белите 
дробови 
   1.4. Клиничка физиологија на  хипоксија и хипероксија 
   1.5.Спирометрија, гасен статус и анестезија- физиолошка 
поврзаност на белите дробови и другите системи  
   1.6. Други функции на белите дробови не поврзани со дишењето: 
    Проф. Др. Т.Трајковска 
   1.7. Физиолошки  механизми на оневозможено дишење- 
површински притисок и сурфактант  
   1.8. Ефекти на анестетиците врз дренажните системи на белите 
дробови 
   1.9. Регулација на дишењето во состојба на анестезија со не-
белодробна патологија  
   1.10. Клиничка физиологија на белите дробови при разни 
терминални состојби  
 
2.Кардиоциркулаторниот систем и анестезија      5                                 
Проф.Др.Ј.Нојков 
   2.1. Функционална шема на нарушувањата на циркулацијата при 
анестезија 
   2.2.Макроциркулација- Целокупен крвен волумен, мерење, важност 
во анестезиологијата и реанимацијата  
   2.3. Реологија на крвта во услови на анестезија, ИППВ, оперативна 
траума-микроциркулација, перфузија на ткивата и органски причини 
за нарушување 
   2.4.  Ефекти на анестетиците врз циркулацијата 
   2.5. Клиничка физиологија на хиповолемија 
 
3. Други системи и анестезија   10   Проф.Др.Ј.Нојков 
   3.1. Клиничка физиологија на бубрежна функција и анаестезија              
   3.2.ГИТ и постагресивни реакции 
   3.3. Клиничка физиологија и биохемиски промени при ГИТ 
хирургија 
   3.4. Клиничка физиологија  на повраќање, регургитација и 
аспирација  
   3.5. Клиничка физиологија  на нарушување во коагулацијата   
  3.6. Клиничка физиологија  на  овер-трансфузија 
   3.7. Клиничка физиологија  на интраваскуларна хемолиза 
   3.8. Анестезиолошки пристап при патологија на крвта 
   3.9. Клиничка физиологија  на постоперативен тромбемболизам 
   3.10. Клиничка физиологија  на постоперативна болка 
 
4. Метаболизмот и хормони и анаестезија   5   Проф. Др. М. 
Шољакова 
4.1. Оксидоредуктивните процеси во услови на анестезија и при  
терминални  состојби 
   4.2. Продукти на метаболизмот и анестезија- енергетски баланс 
   4.3. Симпатикоадреналкен одговор на хирургија 
   4.4. Ефекти  на анестезијата врз ендокриниот одговор 
   4.5. Активни полипептиди, кинини, простагландини  
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Методи на учење 
Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  
Завршен семинар (ќе се обезбеди литература) со критичка анализа 
на одбран научен труд од подрачјето на предметот. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

 

Испитување 
студенти Усмен и писмен испит 

Учебни помагала 

Zilber AP, Clinical physiology for anesthesiologists, Sofija,1990 
Harting V. Contemporary infusion therapy, J.A. Bern, 1992 
Gamulin S. Pathophysiology, J.Zagreb,1990 
Ganong WF, Medical Physiology, PHI.London, 1993  
Шољакова и сор, Ансетезиологија со реанимација, 2007 
Шољакова и сор Срце, циркулација, анестезија: 2006; Ед. 1-ва; Алма, 
Скопје:135-147 (ISBN 9989-2018-7-0) 
Шољакова и сор Анестезија -респирација, торакс, 2005, 2 ед., Алма, 
Скопје:133-145(ISBN 9989-2018-5-4) 
Шољакова М. и сор.: Анестезија, организација,пациент и операција, 
2004, 1 Ед., Алма, Скопје:9-18 (ISBN 9989-2018-3-8) 

 
Предмет Морфолошки промени на критичен болен  ЕКТС   5 
Код ИП 
Изведува Катедрата по анестезиологија со реаниматологија 

Автор  Проф д-р Зорка Николова Тодорова 
 

Други предавачи  

Адреса за 
комуникација  

УКАРИЛ- Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 
Водњанска 17, 1000 Скопје 

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, морфолошки промени, критичен 
болен 

Учебни цели 

Наставата ќе се одржува во вид на предавања, семинари и 
практично. Методот на учење се предвидува да е слушање, 
демонстрација, практично изведување и здобивање на вештини и 
дискусија консултации со изведувачите на наставата. 
Запознавање со интензивната медицина, критичен болен, и 
вештините потребни за нивно третирање и лекување. Студентите се 
запознаваат со принципите на нега и интензивен третман на 
критичен болен, како и со вештините кои се користа во интензивната 
медицина. 
 

Организација 

Теоретска настава:    12 
Практична настава:   10 
Семинари:  8 
Индивидуално учење: 20 
Вкупно: 50  -  5 кредити 

Време  II семестар 

Место УКАРИЛ- Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување 

Кратка содржина 
(извадок) 

Критчни состојби предизвикани од растројства на циркулацијата 
Критчни состојби со нарушување на хомеостазата на телесните 
течност Критчни состојби и нарушување во свеста и Критчни 
состојби предизвикани од од траума, воспаление или неоплазми на 
органите. Критчни состојби и користење на инвазивен мониторинг и 
терапија со пласирање на централни венски патишта, портови. 
Интензивна медицина 
Организација на единица за интензивна нега; 
Мониторинг на виталните параметри;  
Морфологија на критчни состојби како последица на хипооксија 
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Морфологија на растројства на циркулацијата  
Морфологија на на хомеостазата на телесните течност  
Морфологија на состојби и нарушување во свеста  
Морфологија на растројства на дигестивниот систем  кај критичен 
болен.  
Морфологија на критчни состојби предизвикани од траума;  
Морфологија на повреда на главата  
Морфологија на повреда на граден кош;  
Морфологија на абдоминални итности;  
Морфологија на кардијак арест кај родилки; 
Морфологија на интоксикации,  
Морфологија на опекотини, термални екстреми,  
Морфологија на давење, удар од електрична струја;  
Морфологија на артифициелна вентилација;  
 

Методи на учење 
Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  
Завршен семинар (ќе се обезбеди литература) со критичка анализа 
на одбран научен труд од подрачјето на предметот. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

 

Испитување 
студенти Усмен и писмен испит 

Учебни помагала Авторизирани предавања 
Дополнително ќе биде посочена литературе од интернет 

 
Предмет Терапија на акутна и хронична болка ЕКТС   5 
Код ИП 
Изведува Катедрата по анестезиологија со реаниматологија 

Автор  Проф д-р Јордан Нојков 
 

Други предавачи  
Адреса за 
комуникација  Клиника за Ортопедски болести, Оддел  за анестезија и реанимација  

Клучни зборови Докторски студии, изборен предмет, терапија, акутна, хронична 
болка 

Учебни цели 

Наставата ќе се одржува во вид на предавања, семинари и 
практично. Методот на учење се предвидува да е слушање, 
демонстрација, практично изведување и здобивање на вештини и 
дискусија консултации со изведувачите на наставата. 
Запознавање со патофизиолошките механизми на настанување на 
болката, видови на болка, како и тераписките модалитети на 
намалување и спречување на болката 
 

Организација 

Теоретска настава:    12 
Практична настава:   10 
Семинари:  8 
Индивидуално учење: 20 
Вкупно: 50  -  5 кредити 

Време  II семестар 
Место Клиника за Ортопедски болести, Оддел  за анестезија и реанимација 

Кратка содржина 
(извадок) 

Дефиниција и клинички импликации на болката 
Клинички докажани медијатори на болка 
Патишта на болка  
Болка - поле за научно истражување 
Евалуација на болката на болката 
Соматска, невропатска и психогена болка 
Аналгетици и други помошни лекови кои се користатво третманот на 
болката 
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Хронична болка- причини и реперкусии врз организмот 
Техники на третирање на хроничната болка 
Почести видови на хронични болни синдроми (болка во крстот, 
мигрена, дијабетична невропатија, херпес зостер)   
Канцерска болка (специфичности итретман) 
Користење на регионална аналгезија за терапија на акутната болка 
Невроаксијални блокови при терапија на хронична болка- начин на 
апликација, аналгетски режими 
Периферни нервни блокови- индикација начин на изведување 
Аналгетските режими при палијативната грижа 
 

Методи на учење 
Следење на теориската настава, практични вежби, припрема на 
семинарски трудови  
Завршен семинар (ќе се обезбеди литература) со критичка анализа 
на одбран научен труд од подрачјето на предметот. 

Специфични 
препораки за 
наставата  

 

Испитување 
студенти Усмен и писмен испит 

Учебни помагала Авторизирани предавања 
Дополнително ќе биде посочена литература од интернет 

 
Предмет Лиезон-Консултативна психијатрија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Весна Пејоска Геразова 
 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Лиезон-
Консултативна психијатрија 

Учебни цели Запознавање со консултативната психијатрија, цели, и задачи. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Залагање за холистички пристап во медицината кој се темели 

на тројството тело, психа и средина 
 Анализа на елементите со кои соматската болест влијае на 

психата 
 Однесување во болеста, реакција на болеста и однос кон 

болеста 
 Влијание на болеста на семејството на пациентот 
 Соматопсихички проблеми во одделни гранки од медицината: 

Офталмологија, оториноларингологија, кардиологија, 
гинекологија, дерматовенерологија, онкологија, 
урогрнитален систем, хирургија, локомоторен систем, 
педијатрија и инфективни болести 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
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 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 
Практична настава 

 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска 
пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, практична работа ,. 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Вклучување на психијатријата во третман на 
психосоматските и соматопсихичките растројства 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од Лиезон-Консултативна психијатрија во својата стручна 
и научна работа 

Оценување 

  
 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Основна литература  
- Авторизирани предавања  
Дополнителни 

 
 
Предмет Суицидологија 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Весна Пејоска Геразова 
 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
Суицидологија 

Учебни цели Да се добијат научни и продлабочени сознанија од областа на 
суицидологијата 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Историјат на суицидологијата 

o Теориски концепти 
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o Пристапи кон суицидалниот акт (социолошки и психодинамски 
пристап) 

o Суицидални причини (ризик фактори) 
o Профилот на адултен  и адолесцентен суицидант  
o Функција на самоубиствата 
o Степени на процесот на самоубиство 
o Суицидална криза 
o Суицидално однесување 
o Суицидално животно сценарио, психодинамика и функција на 

суицидалното однесување, пресуицидален синдром, проценка на 
суицидален ризик 

o Тераписки пристап на суицидално однесување и обид за 
самоубиство 

o Примарна, секундарна и терцијална превенција 
Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска 

пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна 
изработка на семинарски труд, практична работа ,. 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Вклучување на психијатријата во третман на 
психосоматските и соматопсихичките растројства 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
познавањата од областа на суицидологијата во својата стручна и 
научна работа 

Оценување 

  
 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Чадловски, Г. и соработници: Психијатрија том  2, Просветно дело 
Скопје, 2004  
- Авторизирани предавања  
Дополнителни 
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Предмет Стрес, траума и невротски состојби 
Студиска прогр. Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 130 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен наст. Проф. д-р Антони Новотни  

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, стрес, 
траума, невротски состојби 

Учебни цели Запознавање со консултативната психијатрија, цели, и задачи. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
o Основни принципи на дијагностика и третман на стресот, 

траумата и со стрес поврзаните состојби,  
o Скрининг инструменти и дијагностички постапки;  
o Теории на стрес и траума;  
o Фази на стрес; Одговор на стрес;  
o Соочување со стрес и траума;  
o Феноменолошки  аспекти на растројствата поврзани со стрес 

според МКБ-10 класификацијата;  
o Невротски растројства и третман;  
o Реакции на тежок стрес и траума во развојниот период, Физичка, 

емоционална и сексуална злоупотреба и запоставување на 
децата – превенција и рана интервенција. 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска 

пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 70 часа  

Методи на учење Предавања, видео проекции, вежби, истражувачки активности, 
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Предвидени 
учебни резултати 

Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и практични 
знаења од областа на стресот, траумата и со стрес поврзаните состојби 
како и терапевтските пристапи и третмани засновани на медицина 
базирана на докази 
 

Оценување 

 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
Чадловски, Г. и сор. : Психијатрија  Том I; Просветно дело: Скопје, 
2004;  
Чадловски, Г. и сор.: Психијатрија  Том II; Просветно дело: Скопје, 
2004;  
Чадловски, Г. и сор.: Медицинска психологија; Просветно дело: Скопје, 
2004;   
Kaplan H, Sadock B.: Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol.1. 
Baltimore: Wiliams, Wilkins, 1989 
Дополнителни 
Чадловски, Г. : Психијатриско-дијагностички тераписки прирачник, 
Просветно дело: Скопје, 2000 

 
Предмет Судска психијатрија 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 130 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Антони Новотни  

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, судска 
психијатрија 

Учебни цели Запознавање и изработка на експертизи од областа 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
1./ Правни основи на судската психијатрија 
Кривичен закон (кривична постапка)  
Малолетничко законодавство 
Казнено-процесно право 
Граѓанско право 
Граѓанско-процесно право 
Прекршочно право 
Социјално право 
Присилни мерки 
2./ Судско-психијатриска психопатологија 
Основни пристапи во психопатологијата на современата судска 
психијатрија  
Растројства на одредени психички функции и нивна судско-
психијатриска релевантност 
Современи психијатриски класификации и нивно значење во судско-
психијатриските експертизи и третман 
Судско-психијатриско значење на одредени дијагностички категории 
Психопатолошки специфики на одредени сторители на кривични дела 
3.Судско-психијатриско вештачење и проценка 
4.Судска психијатрија во развојниот период 
5.Терапија во судската психијатрија 
6.Медицинска етика и деонтологија 
7.Судска психијатрија во рамките на правниот систем 
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 Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска 

пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 70 часа  

Методи на учење Предавања, видео проекции, вежби, истражувачки активности, 
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Предвидени 
учебни резултати 

Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и практични 
знаења од областа на судската психијатрија  

Оценување 

  
 
 
Вид на активности 

Бодови 

минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Љ.Новотни , Судска психијатрија, НИП Студентски збор, 
Скопје, 1998 
Чадловски, Г. Криминологија и психијатрија, Софија, Богданци, 
2006;  
 Капамаџија Б.: Форензична психијатрија, Дневник, Нови Сад, 
Медицинска књига Београд-Загреб, 1989 

Дополнителни 
Чадловски, Г. и соработници: Психијатрија  Том II; Просветно 
дело: Скопје, 2004;  
Чадловски, Г. и соработници: Медицинска психологија; 
Просветно дело: Скопје, 2004;   

 
Предмет Детска и адолесцентна психопатологија 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 130 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Марија Ралева 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, детска 
психијатрија, адолесцентна психопатологија 
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Учебни цели 
Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и практични 
знаења од областа на развојната психопатологија како и терапевтските 
пристапи и третмани засновани на медицина базирана на докази. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Основни принципи на развојно психопатолошкиот пристап во 
дијагностика и третман на развојните проблеми, Скрининг 
инструменти и дијагностички постапки; Теории на развојот; 
Развојни и нормативни кризи, Феноменолошки  аспекти на 
растројствата во развојниот период според МКБ-10 
класификацијата во компарација со ДСМ-4 класификацијата; 
Емоционални и бихејвиорални проблеми на менталната 
ретардација; Первазивни растројства; Психотични и афективни 
растројства во развојниот период; Развојни дисхармонии, 
Растројства во исхрната и спиењето; Растројства во 
однесувањето и емоциите; Реакции на тежок стрес и траума во 
развојниот период, Злоупотреба и запоставување на децата - 
превенција и рана интервенција.   

 Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска 

пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 70 часа  

Методи на учење Предавања, видео проекции, вежби, индивидуална работа, групна 
работа, самостојно учење. 

Предвидени 
учебни резултати 

Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и 
практични знаења за детската и 
адолесцентнатапсихопатологија  

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Копачев, Д.: Невропсихологија-општ и специјален дел, скрипта, 
Скопје, 1999;  
Ралева, М.: Адолесценција, криза семејство, Магор:Скопје, 2006;  
Тадић, Н.: Психијатрија дечјег и адолесцентног доба, Медицинска 
књига: Београд***;  
Чадловски, Г. : Психијатриско-дијагностички тераписки прирачник, 
Просветно дело: Скопје, 2000;  
Деушиќ-Поповиќ, С.: Поремећаји менталног здравља деце и 
омладине, ИМЗ, Београд, 2000; 

Дополнителни 
Nikolic, S., i Marangunic, M., Djecja i adolescentna psihijatrija, Skolska 
Knjiga: Zagreb, 2004;  
Developmental psychopathology and family process, Guilford Press;  
William M. Klykylo and Jerald Kay, Clinical Child Psychiatry, Wiley: 2005   
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Предмет Клиничка психофармакотерапија 
Студиска 
програма Докторски студии 

Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 130 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник Доц. д-р Бранислав Стефановски 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
психофармаци, 

Учебни цели 
Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и практични знаења од 
областа на психофармакотерапијата во психијатријата како и терапевтските 
пристапи и третмани засновани на медицина базирана на докази. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Историски осврт 
 Анксиолитици 
 Антидепресиви 
 Антипсихотици 
 Психостабилизатори 
 Холинестеразни инхибитори 
 Антихолинергици 
 Интеракции 
 Дозирање 
 Несакани дејства 
 Третман на несакани дејствa 

 Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 70 часа  

Методи на учење Предавања, видео проекции, вежби, индивидуална работа, групна 
работа, самостојно учење. 

Предвидени 
учебни резултати 

Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и 
клинички знаења за психофармаците, и третман на поедини 
состојби со истите 
 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
Чадловски, Г.: Клиничка психофармакологија; :Софија, Скопје, 2003;  
Дополнителни 
Чадловски, Г. и сор. : Психијатрија  Том I i II; Просветно дело: Скопје, 
2004;    

 
Предмет Психобиологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 60 
Кредити 4.5 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник Доц. д-р Бранислав Стефановски 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
психобиологија 
 

Учебни цели 
Студентите на докторските студии да стекнат теоретски знаења од 
областа на психијатријата од аспект на биолошка подлога на 
психијатриските растројства 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Невробиолошки основи 
 Невротрансмисија на сигнал 
 Улога на хипоталамус 
 ХХН-оска 
 Психобиологија на  

- емоции 
- сексуалност 
- учење 
- сон 

 Биолошки корелати на 
- афективните растројства 
- шизофренија 
- анксиозност 
- растроствата на личноста 
- анорексија и булимија 
- деменции  

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Организација Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 

Методи на учење Предавања, индивидуална работа, 

Предвидени учебни 
резултати 

Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и 
клинички знаења за биолошките корелати на психичките 
процеси и растројства 

Оценување   
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Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Чадловски, Г. : Психобиологија; Просветно дело: Скопје, 2005 ;  
Дополнителни 
Nancy Andreasen.; Brave New Brain, Oxford University Press 2001  
Lynne McTaggart; The Field. HarperCollins Publishers 2002 

 
Предмет Бихејвиорални  синдроми 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 130 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Викторија Вујовиќ 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет,  
бихејвиорални, синдроми 

Учебни цели 
Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и практични 
знаења од областа на растројствата на  исхрануванјето , спиенјето и 
сексуалните дисфункции , како и терапевтските пристапи и третмани 
зaсновани на медицина базирана на докази. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Растројства во исхрануванјето 
-Анорексија нервоза 
-Булимија нервоза 
-Прекумерно земанје на храна придрузено со други психолошки 
растројства 
Неоргански растројства на спиењето 
-Дисомнии 
-Инсомнија 
-Хиперсомнија 
-Парасомнии 
Сексуални дисфункционалности 
-недостиг на сексуална желба 
Сексуална аверзија 
Неуспесен генитален одговор 
-оргазмична дисфункција 
Предвремена ејакулација 
Прекумерен сексуален порив 
Ментални растројства поврзани со генеративната фаза на 
жената 
-предменструален и менструален синдром 
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-ментални растројства за време на бременоста 
Постпартални растројства 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Примена на стекнати знаења во секојдневната психијатриска 

пракса 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 70 часа  

Методи на учење Предавања, видео проекции, вежби, истражувачки активности, 
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење. 

Предвидени учебни 
резултати 

Студентите на докторските студии да стекнат теоретски и практични 
знаења од областа на  бихејвиоралните синдроми како и 
терапевтските пристапи и третмани засновани на медицина базирана 
на докази 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Чадловски, Г. и сор. : Психијатрија  Том I; Просветно дело: Скопје, 
2004;  
Чадловски, Г. и сор.: Психијатрија  Том II; Просветно дело: Скопје, 
2004;  
Чадловски, Г. и сор.: Медицинска психологија; Просветно дело: 
Скопје, 2004;   
Kaplan H, Sadock B.: Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol.1. 
Baltimore: Wiliams, Wilkins, 1989 
- Авторизирани предавања и докторски дисертации: Геразова -
Пејовска В,Ралева М,Новотни А,Стефановски Б,Вујовиќ В,.Боневски 
Д, Стефановски С Мицев М  Новотни Љ..Мицев В ,Арсова Хаџи-
Ангелковска С 
 Дополнителна Чадловски, Г. : Психијатриско-дијагностички 
тераписки прирачник, Просветно дело: Скопје, 2000 

 

Предмет Основи на  индивидуалните и групните психотерапевтски 
правци 

Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 100 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
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Изведува Катедра за Психијатрија со медицинска психологија 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Викторија Вујовиќ 
 

Адреса: Клиника за психијатрија, Медицински факултет-Скопје 
Водњанска бб, тел: +3892 3147302 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, Лиезон-
Консултативна психијатрија 

Учебни цели 

. Програмата за е конципирана да овозможи теоретска и 
практична компететност на кандидатите од повеќе сегменти на оваа 
област запознавајќи ги со: 

 историјата и развојот на оваа гранка на психијатријата,  
,  
  базично запознавање со индивидуалните и групните 

психотераписки правци  
  запознавање со индикации за групна и индивидуална 

психотерапија 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Евалуација на научна литература Спектарот на психотераписки 
техниќи, може да се постави на еден континиум, почнувајќи од 
психоанализата на едниот крај, како најдлабока и најсеопфатна 
психотераписка процедура, потоа преку психоаналитичката 
психотерапија, кратката динамска психотерапија, па се до 
супортивната психотерапија, која се наоѓа на другиот крај на 
континиумот. 
Актуелна и практично апликабилна е бихејвиор психотерапијата и 
когнитивно бихевиоралната терапија. 
Групните психотераписки правци  се однесуваат на третман на 
повеќе клиенти под водство на терапевт, кој ја охрабрува 
интеракцијата на истите.Групите можат да бидат организирани 
според заеднички тип на проблем или според еден тип на 
клиенти.Најчесто применувани групни психотераписки правци се: 
Групна аналитичка психотерапија на неурози 
Семејна психотерапија и терапија на парови,Гешталт 
терапија,Трансакциона анализа,Аналитичка и Моренова 
психодрама,Групна анализа на соништа. 
   
 Индивидуална работа 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава (Работилници) 
Психотерапија на опсесивно-компулсивните неврози 
Психотерапија на сексуалните дисфункционалности 
Психотерапија на гранични состојби 
Психотерапија на психосоматски растројства 
Психотерапија на афективни растројства   
Психотерапија на дисоцијативни растројства 
Психотерапија на психози 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 20 часа 
Практична настава: 50часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, практична работа 
,работилници.. 

 
Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање:  
 научните методи за истражување и имплементација на 

терапевтските методи од областа на психотерапијата.  
 особено ќе  бидат запознаени со групните психотерапевтски 
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пристапи во третманот на менталните заболувања во теоретски 
и практичен смисол  

 ќе овозможи разбирање на психотерапискиот пристап на 
менталните заболувања  

 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
Минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 
 

  

 
Учебни помагала 

 Основни:  
Основна литература  
Чадловски, Г. и сор. : Психијатрија  Том I; Просветно дело: Скопје, 
2004;  
Чадловски, Г. и сор.: Психијатрија  Том II; Просветно дело: Скопје, 
2004;  
Чадловски, Г. и сор.: Медицинска психологија; Просветно дело: 
Скопје, 2004;   
Kaplan H, Sadock B.: Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol.1. 
Baltimore: Wiliams, Wilkins, 1989 
- Авторизирани предавања Геразова -ПејовскаВ,Ралева М,Новотни 
А,Стефановски Б,Вујовиќ В,.Боневски Д, Стефановски С Мицев М  
Новотни Љ..Мицев В 
Дополнителни :литература од областа на психотерапијата:дела-
Фројд З,Јунг К ,Адлер А,Настовиќ 
И,Морено,МицевМ,МицевВ,Џокиќ З 

 
 

Предмет Хемостазеологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 8 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по трансфузиологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Миленка Благоевска 

Адреса: 
Републички завод за трансфузија- Скопје, Водњанска бр. 17, 1000, 
Скопје 
тел.:+389 23226923 (локал. 111); факс.: +389 2 3119 227 
e-mail: svekrva1999@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
хемостаза, тромбоза, фибринолиза 

Учебни цели Запознавање со хемостатските механизми; тромботички и 
хеморагички заболувања, нивна превенција и терапија 
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Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
Хемостаза 

 Хемостатски дисбаланс при синдром на хепатална 
инсуфициенција. 

 Хемостатски дисбаланс: превенција и третман кај болни со: 
Diabetes mellitus, CVI, HBI, TE, фебрилни состојби 

 Хиперкоагулабилна состојба кај пациентки со орални 
контрацептиви 

 Стечена активиран протеин C резистенција (APCR) 
асоцирана со орални контрацептиви и бременост 

 Теми во врска со генетски наследни тромбофилични 
болести: конгенитален дефицит на AT, Protein C, Protein S, 
мутација на F.V Leiden, мутација на протромбин (20210) 

 Нарушувања на фибринолизата, врзани со хроничните 
болести: Diabetes mellitus, CVI, HBI, TE, фебрилни состојби 

 Антифосфолипиден синдром - дијагноза и третман кај 
бремени жени и различни заболувања 

 
Агрегација на тромбоцити 
 

 Нарушувања на тромбоцитната агрегација и склоност кон 
крварења за време на општа анестезија. 

 Агрегација на тромбоцити во дијагностика на со Heparin 
индуцирана тромбоцитопенија (HIT) кај болни со 
тромбoемболизам  

 Агрегација на тромбоцити кај болни со метаболен синдром 
 Ефекти на антиагреганси врз агрегацијата на тромбоцити кај 

болни со хронична срцева слабост (CHD) и 
цереброваскуларен инсулт (CVI)  

 Агрегација на тромбоцити кај болни со атријален флатер под 
орална антикоагулантна терапија и антиагреганси. 

 
Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2) за хемофилија (вродена, стекната) и Von-

Willebrand Disease (VWD) - дијагностика и третман  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Изведување на тестови за хемостаза, агрегација, 

молекулатни дефекти, АФА, дефицити на: AT, Protein C, 
Protein S 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  
 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно изведување на 
лабор. Анализи 
 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за хемостатските 
механизми и нивните нарушувања кај различни клинички состојби и 
синдроми, при употреба на разни лекови, за вродените и стекнати 
нарушувања на одредени коагулациски фактори  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
здобиените познавања од хемостазеологијата во изработка на 
научен труд од оваа  област, како и да изведува научно-
истражувачка работа од истата. 
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Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

 Основни:  
1. Colman WR., Marder JV., Clowes WA., James NG., Goldhaber ZS. 
Haemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. 5th 
Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2006 
2. Key N., Makris M., O'Shonessy D. Practicle Hemostasis and 
Thrombosis. Wiley-Blackwell, 2009 
3. Blick L.R. Disorders of Thrombosis and Hemostasis Clinical And 
Laboratory Practice. Lippincott Williams & Wilkins, 3th Edition, 2002 
 
Дополнителни: 
1. Goodnight S.H., Hathway E.W., Goodnight S. Disorders of 
Haemostasis And Thrombosis: A Clinical Guide. Mcgraw-Hill Professional 
Publishing, 2001 
2. High A., High E.K. Molecular Basis of Thrombosis And Haemostasis. 
Informa Healthcare 1995 
3. Костовска С., Физиологија и патологија на хемостазата, 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 2003  
4. Тодоровска Е. Корелација меѓу липидниот статус и параметрите на 
фибринолитичкиот систем, Докторска дисертација, 2009 
 

 
Предмет Трансфузиска медицина 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 8 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по трансфузиологија 
Одговорен 
наставник Проф. д-р Миленка Благоевска 

Адреса: 
Републички завод за трансфузија- Скопје, Водњанска бр. 17, 1000, 
Скопје 
тел.:+389 23226923 (л. 111);  факс.: +389 2 3119 227 
e-mail: svekrva1999@yahoo.com. 

Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, аферези 
имунохематологија, трансфузиска медицина, компонентна терапија, 
хемовигилност 

Учебни цели 

Запознавање со принципите на имунохематологијата, рационален 
пристап во лекувањето на болни со компоненти и продукти од крвта, 
заместители, прибирање на матични клетки и други компоненти со 
клеточен сепаратор, трансфузиска терапија при хеморагиска 
дијатеза, пре и перитрансплантациско трансфузиско лекување 

Кратка содржина  
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(извадок) Теоретска настава: 
 Компонентна терапија (крв и крвни деривати) во клиничката 

практика 
 Несакани ефекти од трансфузија и компликации при 

лекување со крв и крвни деривати 
 Хемовигилност 
 Имунохематолошка дијагноза во бременост и новородено; 

третман на хемолитичка болест на фетусот и новороденото 
(ХБФН) 

 Педијатриска трансфузија 
 Постапки за прибирање на матични клетки за терапевтски 

цели со клеточен сепаратор 
 Имуномодулаторни ефекти на тераписка примена на 

трансфузија 
 Масивна трансфузија и трансфузиска терапија при 

хеморагиска дијатеза 
 Алтернативни заместители на еритроцити 
 Автологна трансфузија и фармаколошки пристап кон 

крварење 
 Аферези - тераписка примена 
 Пре и перитрансплантационо трансфузиско лекување 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2) за компонентна терапија и хемовигилност, 

педијатриска трансфузија 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Имунохематолошка дијагноза на трудници, фетусот и 

новороденото 
 Постапки за прибирање на матични клетки и други 

компоненти 

Организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална работа: 30 часа 
Практична настава: 10 часа  

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно изведување на 
лабораториски анализи и постапки за прибирање на крв и 
компоненти 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење за лабораториска и 
клиничка трансфузиска медицина преку следење на употребата на 
сигурна крв/компоненти/продукти, несдакани реакции, специјални 
видови дарувања, безкрвно лекување, трансфузиска поддршка при 
органска трансплантација 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
здобиените познавања од трансфузиската медицина во изработка на 
научен труд од оваа  област, како и да изведува научно-
истражувачка работа од истата. 
 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 
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Учебни помагала 

 Основни:  
 Daniels G, Bromilow I. Essential Guide to Blood Groups. Blackwell 

publishing, 1st ed. 2007; 1-5. 
 Mollison PL., Engelfriet CP., Contreras M. Blood Immunology of red 

cells. In Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. Blackwell Science, 
London, 1997. 

 Klein H., Anstee DJ. Mollison’s Blood Transfusion in Clinical 
Medicine, 11th ed. Oxford: Blackwell Science, 2005 

 Roback JD., Combs MR., Grossman BJ., Hillyer CD ed. Identification 
of antibodies to red cell antigens. In: AABB Technical manual. 16th ed. 
American Association of Blood Banks, Bethesda, Maryland 2008.  

 Лисичков Т и сор. Трансфузиона терапија, Немезида ЕООД, ISBN 
954-9615-25-1, Sofija, 2001 

 Балинт Б. Трансфузиологија, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2004  

 
Дополнителни: 
 

 Waters JH. Blood Management: Option for better patient care. 
American Association of Blood Banks, Bethesda, Maryland 2008. 

 Guide to the Preparation, Use and Quality assurance of Blood 
Components Chapter A Quality system in Blood Transfusion 
Services. Council of Europe, 12th Ed. 2006. 

 SJ. Srzentic, DK. Veljkovic. Imunobioloski i klinicki znacaj krvnih 
grupa. Intra. Net Communication,  Beograd, 2009 

 Благоевска М. Актуелности во трансфузиологијата, 
Македонска ризница, 1997 

 Благоевска М. Клиничка трансфузиологија во Хематологија 
од Стојчевски и сор., 2004   

 Waters J. Blood Management: Options for Better Patients Care, 
AABB Press, 2008 

 
 

предмет Гинекологија и акушерство 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 85 
кредити 9 
Вид на предмет изборен 
предуслови Положени сите испити од прва година 
изведува Катедра за Гинекологија и акушерство 
Одговорен наставник Проф. д-р Весна Антовска 

Адреса: 
Гинеколошко-акушерска клиника, Медицински факултет-Скопје, 
Водњанска 13 Скопје, тел. 3147453  
e-mail: vantovska@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
гинекологија и акушерство 

Учебни цели Запознавање со нозолошките единици од областа на гинекологија и 
акушерство 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Перинатологија 
 Хумана репродукција 
 Гинеколошка онкологија 
 Урогинекологија 
 Пубертет И адолесценција 
 Менопауза И сениум 
 Имагинг методи во гинекологија и акушерство 
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Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литературе 
 Семинари (2) за ултразвук во гинекологија и акушерство 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

гинекологија И акушерство 

Организација 
Теоретска настава: 35 часа 
Индивидуална настава: 25 часа 
Практична настава: 25 часа 

Методи на учење 

 Интерактивни предавања,  
 следење на научна литература 
  самостојна изработка на семинарски труд,  
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

гинекологија И акушерство 

Предвидени учебни 
цели 

Знаење и разбирање: да се обезбеди теоретско знаење од областа 
на гинекологија и акушерство 
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавања од гинекологијата И акушерството, како  и да 
развие хируршка култура со запознавање со хируршките принципи, 
како И запознавање со текот на најчестите хируршки интервенции 
од оваа област. Истовремено ќе се оспособи за изработка на научен 
труд И изведување на научно-истражувачка работа од оваа област. 

 
 
оценување 

Вид на активности                бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
12 
12 
24 
60 

20 
20 
20 
40 
100 

Учебни помагала 

1.Attlas of Procedures in Gynecologic Oncology, Second Edition by Douglas 
A|.Levine 
2.Principales and Practice of gynecologic Oncology (Hoskins) by Richard 
R.Barakat 
3.Berek and Kacjer`s Gynecologic Oncology by Jonathan S Berek 
4.Comprehensive Gynecology by Mishell/Herbst- 
5.TeLinde`s Operative Gynecology) by John A.Rock  
6.Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies by Steven G.Gabbe 
7.Williams Obstetrics:23 rd Edition by Charles R.B. Backmann  
8.Diagnostic Imaging: Obstetrics by Paula Woodward  
9.Ultrasound and Fetal Syndromes by Beryl R.Benacerraf 
10.Creasy and Resnik`s maternal-Fetal medicine by Robert Creasy 
11.The  Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility by Speroff 
12.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
13.Diagnostic Imaging: Gynecology by Hedvig Hricak  
14.Diagnostic Imaging: Ultrasound by Anil Ahuja 
15.Diagnostic Imaging: Emergency by R.Brooke 
16.Urogynecology and Reconstructive Pelvic surgery be Mark D.Walters  
17.Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic Surgery by Michael S.Baggish 
18.Ostergard`s Urogynecology and Pelvic Floor Dysfunction-Alfred Bent 
(eds) 
19.Urodynamics Made Easy by Cristopher R.Chapple 
20.Urogynecology and female Pelvic reconstructive Surgery by Sam Siddighi 
21.Urogynecology: Evidence-Based Clinical Practice by Kate Moore 
22.Office Urogynecology (Practical Pathways Series) by Anne Weber 
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предмет Урогинекологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 220 
кредити 9 
Вид на предмет изборен 
предуслови Положени сите испити од прва година 
изведува Катедра по гинекологија и акушерство 
Одговорни 
наставници Проф. д-р Васил Илиев 

Наставници кои 
учествуваат во 
наставата 

Проф. д-р Весна Антовска 

Адреса: 

Проф.д-р Весна Антовска:Гинеколошко-акушерска клиника, 
Медицински факултет-Скопје, Водњанска 13 Скопје, тел.3147453  
e-mail: vantovska@yahoo.com 
Проф.д-р Васил Илиев: Гинеколошко-акушерска клиника, 
Медицински факултет-Скопје, Водњанска 13 Скопје, тел.3147435  
e-mail:v.iliev@on.net..mk 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, методолошки предмет, 
урогинекологија 

Учебни цели Запознавање со нозолошките единици од областа на 
урогинекологија 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Пелвична анатомија со ембриологија и хистологија 
 Генитален пролапс: класификација, етиологија, клиничка 

слика, дијагноза 
 Уринарна инконтиненција: класификација, етиологија, 

клиничка слика, дијагноза 
 Ректален пролапс 
 Уродинамски иследувања 
 Имагинг методи за дијагноза на гениталниот  пролапс и 

уринарната инконтиненција 
 Хируршки третман на гениталниот пролапс 
 Хируршки третман на уринарната инконтиненција 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

урогинекологија 

организација 
Теоретска настава: 95 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 65 часа 

Методи на учење 

 Интерактивни предавања,  
 следење на научна литература 
  самостојна изработка на семинарски труд,  
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

урогинекологија 
Предвидени учебни 
цели 

Знаење и разбирање: да се обезбеди теоретско знаење од областа 
на урогинекологија  
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Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавања од урогинекологијата, како  и да развие 
хируршка култура со запознавање со хируршките принципи, како И 
запознавање со текот на најчестите хируршки интервенции од оваа 
област. Истовремено ќе се оспособи за изработка на научен труд И 
изведување на научно-истражувачка работа од оваа област. 

 
 
оценување 

Вид на  
активности 

               бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
12 
12 
24 
60 

20 
20 
20 
40 
100 

Учебни помагала 

1.Comprehensive Gynecology by Mishell/Herbst- 
2.TeLinde`s Operative Gynecology) by John A.Rock  
3.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
4.Diagnostic Imaging: Gynecology by Hedvig Hricak  
5.Diagnostic Imaging: Ultrasound by Anil Ahuja 
6.Diagnostic Imaging: Emergency by R.Brooke 
7.Urogynecology and Reconstructive Pelvic surgery be Mark D.Walters  
8.Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic Surgery by Michael S.Baggish 
9.Ostergard`s Urogynecology and Pelvic Floor Dysfunction-Alfred Bent (eds) 
10.Urodynamics Made Easy by Cristopher R.Chapple 
11.Urogynecology and female Pelvic reconstructive Surgery by Sam Siddighi 
12.Urogynecology: Evidence-Based Clinical Practice by Kate Moore 
13.Office Urogynecology (Practical Pathways Series) by Anne Weber 

 
 
 

предмет Хумана репродукција 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2  
Вкупно часови 220 
кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
предуслови Положени испити од прва година 
изведува Катедра по гинекологија и акушерство 
Одговорен наставник Проф. д-р Славејко Сапунов 
Наставници кои 
учествуваат во 
наставата 

Проф. д-р Глигор Димитров  

Адреса: 

Проф.д-р Славејко Сапунов:Гинеколошко-акушерска клиника, 
Медицински факултет-Скопје, Водњанска 13 Скопје, тел.3147447  
e-mail: dr_sapunov@yahoo.com 
Проф.д-р Глигор Димитров: Гинеколошко-акушерска клиника, 
Медицински факултет-Скопје, Водњанска 13 Скопје, тел.3147437  
 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, методолошки предмет, 
хумана репродукција 

Учебни цели Запознавање со нозолошките единици од областа на хумана 
репродукција 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Тубарен стерилитет и  минимално инвазивни интервенции 
 Ановулаторен синдром 
 Вродени аномалии на гениталниот тракт 
 Хиперпролактинемија/галактореа синдром 
 Примарна аменореа и генетски промени 
 Машки стерилитет 
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 Асистирана репродукција 
Индивидуална работа 

 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на хуманата 

репродукција 

Организација 
Теоретска настава: 95 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 65 часа 

Методи на учење 

 Интерактивни предавања,  
 следење на научна литература 
  самостојна изработка на семинарски труд,  
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на хунманата 

репродукција 

Предвидени учебни 
цели 

Знаење и разбирање: да се обезбеди теоретско знаење од областа на 
хуманата репродукција  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавања од хуманата репродукција, како  и да развие 
хируршка култура со запознавање со хируршките принципи, како и 
запознавање со текот на најчестите хируршки интервенции од оваа 
област. Истовремено ќе се оспособи за изработка на научен труд И 
изведување на научно-истражувачка работа од оваа област. 
 

 
 
Оценување 

Вид на активности                бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
12 
12 
24 
60 

20 
20 
20 
40 
100 

Учебни помагала 

1.Comprehensive Gynecology by Mishell/Herbst- 
2.TeLinde`s Operative Gynecology) by John A.Rock  
3.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
4.Diagnostic Imaging: Gynecology by Hedvig Hricak  
5.Diagnostic Imaging: Ultrasound by Anil Ahuja 
6.Diagnostic Imaging: Emergency by R.Brooke 
7.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
8.The  Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility by Speroff 
 

 
 

предмет Перинатологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 220 
кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
предуслови Положени испити од прва година 
изведува Катедра по гинекологија и акушерство 
Одговорен наставник Проф. д-р Гордана Адамова 

Адреса: 
Проф.д-р Гордана Адамова:Гинеколошко-акушерска клиника, 
Медицински факултет-Скопје, Водњанска 13 Скопје, тел.3147436  
e-mail: gadamova@hotmail.com 
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Клучни зборови 
Медицински факултет, докторски студии, методолошки предмет, 
перинатологија 
 

Учебни цели Запознавање со нозолошките единици од областа на перинатологија 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Преконцепциско советување 
 Следење на прва половина на нормална бременост 
 Следење на втора половина на нормална бременост 
 Следење на прва половина на ризична бременост 
 Следење на втора половина на ризична бременост 
 Имагинг методи во перинатологијата 
 Дијагностички И тераписки процедури во бременост 
 Оперативно завршување на раѓањето 
 Дијагностички итераписки процедури во раниот неонатален 

период 
 Нормален И патолошки пуерпериум 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

перинатологијата 

Оорганизација 
Теоретска настава: 95 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 65 часа 
 

Методи на учење 

 Интерактивни предавања,  
 следење на научна литература 
  самостојна изработка на семинарски труд,  
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

перинатологијата 

Предвидени учебни 
цели 

Знаење и разбирање: да се обезбеди теоретско знаење од областа 
на перинатологијата  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавања од перинатологијата, како  И да развие 
хируршка култура со запознавање со хируршките принципи од 
областа на акушерството И запознавање со текот на најчестите 
хируршки интервенции од оваа област. Истовремено ќе се оспособи 
за изработка на научен труд и изведување на научно-истражувачка 
работа од оваа област. 

 
 
Оценување 

Вид на активности                бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
12 
12 
24 
60 

20 
20 
20 
40 
100 

Учебни помагала 

1.Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies by Steven G.Gabbe 
2.Williams Obstetrics:23 rd Edition by Charles R.B. Backmann  
3.Diagnostic Imaging: Obstetrics by Paula Woodward  
4.Ultrasound and Fetal Syndromes by Beryl R.Benacerraf 
5.Creasy and Resnik`s maternal-Fetal medicine by Robert Creasy 
6.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
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предмет Imaging методи во гинекологија и акушерство 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 220 
кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
предуслови Положени испити од прва година 
изведува Катедра по гинекологија И акушерство 
Одговорен наставник Проф. д-р Славејко Сапунов 
наставници кои 
учествуваат во 
наставата 

Проф. д-р Весна Антовска 
Проф. д-р Гордана Адамова  

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, методолошки предмет, 
Imaging методи во гинекологија и акушерство  

Учебни цели Запознавање со нозолошките единици од областа на Имагинг 
методи во гинекологија и акушерство  

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Дијагностички ултразвук во гинекологијата 
 Дијагностички ултразвук во перинатологијата 
 Интервентен ултразвук во гинекологијата 
 Интервентен ултразвук во перинатологијата 
 Имагинг методи во урогинекологијата 
 Имагинг методи во хуманата репродукција 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

интервентниот ултразвук во гинекологија И акушерство  

организација 
Теоретска настава: 95 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 65 часа 

Методи на учење 

 Интерактивни предавања,  
 следење на научна литература 
  самостојна изработка на семинарски труд,  
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на 

интервентен ултразвук 

Предвидени учебни 
цели 

Знаење и разбирање: да се обезбеди теоретско знаење од областа 
на перинатологијата  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавања од интервентниот ултразвук, како  И да 
развие хируршка култура со запознавање со хируршките принципи. 
Истовремено ќе се оспособи за изработка на научен труд И 
изведување на научно-истражувачка работа од оваа област. 

 
 
оценување 

Вид на  
активности 

               бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 

12 
12 

20 
20 
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Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
24 
60 

20 
40 
100 

Учебни помагала 

 
 8.Diagnostic Imaging: Obstetrics by Paula Woodward  
 9.Ultrasound and Fetal Syndromes by Beryl R.Benacerraf 
 10.Creasy and Resnik`s maternal-Fetal medicine by Robert 

Creasy 
 11.The  Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility by 

Speroff 
 12.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter 

Callen 
 13.Diagnostic Imaging: Gynecology by Hedvig Hricak  
 14.Diagnostic Imaging: Ultrasound by Anil Ahuja 
 15.Diagnostic Imaging: Emergency by R.Brooke 

 
 
 

предмет  Детска гинекологија и гинекологија на менопаузалната возраст 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 220 
кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
предуслови нема 
изведува Катедра по гинекологија и аушерство 
Одговорен наставник Проф. д-р Весна Антовска  
наставници кои 
учествуваат во 
наставата 

Проф. д-р Васил Илиев 
Проф. д-р Славејко Сапунов   

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, методолошки предмет, 
Детска гинекологија и гинекологија на менопаузалната возраст   

Учебни цели Запознавање со нозолошките единици од областа на Детска 
гинекологија И гинекологија на менопаузалната возраст   

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Бенигни заболувања во детска и адолесцентна возраст 
 Онколошки заболувања во детска и адолесцентна возраст 
 Примарна аменореа и интерсексуализам 
 Вродени аномалии на гениталниот тракт 
 Остеопороза и менопауза 
 Патолошки климактериум и посткастрационен синдром 
 Хормонска заместувачка терапија 
 Бенигни и малигни промени во постменопаузата  
 Сениум и дегенеративни промени во сениум 
 Промени во тазовата статика и уринарна инконтиненција 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа) 

Практична настава 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-Скопје 
 Учество во хируршки интервенции од областа на интервентниот 

ултразвук во гинекологија и акушерство  

организација 
Теоретска настава: 95 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 65 часа 

Методи на учење  Интерактивни предавања,  
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 следење на научна литература 
  самостојна изработка на семинарски труд,  
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при ГАК-

Скопје 
 Учество во дијагностички и тераписки процедури во детска и 

адолесцентна возраст и во постменопауза и сениум 

Предвидени учебни 
цели 

Знаење и разбирање: да се обезбеди теоретско знаење од областа 
на Детска гинекологија и гинекологија на менопаузалната возраст  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги примени 
стекнатите познавања од пбласта на Детска гинекологија и 
гинекологија на менопаузалната возраст. Истовремено ќе се 
оспособи за изработка на научен труд и изведување на научно-
истражувачка работа од оваа област. 

 
 
оценување 

Вид на активности                бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
12 
12 
24 
60 

20 
20 
20 
40 
100 

Учебни помагала 

1.Comprehensive Gynecology by Mishell/Herbst- 
2.TeLinde`s Operative Gynecology) by John A.Rock  
3.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
4.Diagnostic Imaging: Gynecology by Hedvig Hricak  
5.Diagnostic Imaging: Ultrasound by Anil Ahuja 
6.Diagnostic Imaging: Emergency by R.Brooke 
7.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology by Peter Callen 
8.The  Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility by Speroff 
 

 
 

предмет БОЛЕСТИ НА ДВИЖЕЊЕТО 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 120 
кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
предуслови Положени испити од прва година 
изведува Катедра по неврологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Вера Петрова 

Адреса Клиника за неврологија , Водњанска 17, Скопје 
Тел. 02.3111 904 

Клучни зборови докторски  студии за медицина, изборен предмет,  неврологија, болести 
на движењето 

Учебни цели 

 Да научат за сите видови на нарушувања во движењето 
 Да научат за патофизиолошките механизми и клиничките 

манифестации на Паркинсоновата болест како и современата 
терапија 

 Да научат за патофизиологијата, клиничките манифестации и 
терапијата кај Хантингтоновата и Сиденхајмовата хореа 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
 АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА БАЗАЛНИ ГАНГЛИИ 
 ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊАТА 
- нарушен тонус 
- тремор 
- хиперкинезии 
- хореатични движења 
- хемибализам 
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- атетози 
- дистонија 
- оробукални дискинезии 
 
 ЕСЕНЦИЈАЛЕН (БЕНИГЕН) ТРЕМОР 

         - диференцијална дијагнопза 
 

 ПАРКИНСОНИЗАМ 
      - Паркинсонвоа болест (ПБ) 
      - Паркинсонови синдроми 
      - клиника и клиничка слабост кај ПБ 
      - Компликации при долготрајна терапија 
      - Третман со лекови на ПБ 
      - Менаџмент на ПБ 
      - Менаџирање на немоторните симптоми на ПБ 
      - Современи трендови  во Европа за менаџирање    кај ПБ 
      - Хируршки третман на ПБ 
      - Идни третмани на ПБ 
       

 ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ (ВБ) 
        - Вовед 
        - Етиологија на ВБ 
        - Клинички форми на ВБ 
       - Дијагноза и диференцијална дијагноза  
       - Третманна  
 

 ХАТИНГТОНОВА БОЛЕСТ 
 СИДЕНХАЈМОВА ХОРЕА  

 

организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 30 часа 

Методи на учење 

Условни критериуми: Доктроантот  е потребно редовно да ја 
посетува теоретската настава и праксата за да пристапи на 
континуирана проверка. Проверката на знаење е писмена и 
сеизведува по завршувањето на предавањата на секој од сегментите 
посебно. Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на 
праксата и се состои во проверка на практичните знаења,  и оценка 
на однесувањето и ангажманот на студентот. Оценката за 
целокупниот испит се добива според табелата наоценки, а врз 
основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, 
вклучувајки ги и континуираните проверки и практичниот дел на 
испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од 
континуираните проверки и практичниот испит, во спротивно, се 
јавува на комплетен завршен испит. 
 Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и /или практичен. 

Се состои од континуираните проверки и/или практичниот дел на 
испитот на кој што студентот не освоил минимум бодови 

Предвидени учебни 
резултати 

Совладување на дијагностичките методи за препознавање на 
различните видови на нарушувања во движењето. 
Студентот ќе биде способен да ги интерпретира резултатите добиени со 
дијагностичките методи, да постави соответна терапија, да ја прати 
клиничката слика и модифицира терапијата по потреба. 
 

 
 
оценување 

Вид на активности                бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 

12 
12 
12 
24 

20 
20 
20 
40 
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вкупно 60 100 

Учебни помагала 

 
Основни : Авторизирани предавања од катедрата 
                   Неврологија-група автори Скопје 2002 год 
Монографија Проф. В. Петрова и Проф. Л. Илиевска: ЕВОЦИРАНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ ВО КЛИНИЧКА  
НЕВРОЛОГИЈА 

 
предмет ВИЗУЕЛНИ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
семестар 2 
Вкупно часови 120 
кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
предуслови Положени испити од прва година 
изведува Катедра по неврологија 
Одговорен наставник Проф. д-р Вера Петрова 

Адреса Клиника за неврологија , Водњанска 17, Скопје 
Тел. 02.3111 904 

Клучни зборови докторски  студии за медицина, изборен предмет,  визуелни евоцирани 
потенцијалигија 

Учебни цели 

 
 Да научат за основите за клиничката неврофизиологија; 
 Да научат за методите за регистрација и интерпретација на 

визуелните  евоцирани потенцијали (ВЕП) и  клиничката 
апликација при  невролошки нарушувања и нивните функионални 
растројства; 

Да научат за методите за регистрација и интерпретација на визуелните 
евоцирани потенцијали( ВЕП) и нивната клиничка апликација во 
неврологијата, офталмологијата и други сродни дисциплини; 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

 
1.ОПШТИ  НАЧЕЛА ЗА ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И КЛИНИЧКО 
ЗНАЧЕЊЕ НА ВЕП 

- вовед 
- регистрација 
- методологија ан ВЕП 
- клинички сигнификантни абнромалности 
       2. ВЕП КАЈ ВОЗРАСНИ ГРУПИ 
- вовед 
- техника на стимулација и регистравија 
- клинички сигнификантни абнромалности 
     3. КЛИНИЧКИ КОРЕЛАЦИИ 
   - клинички информации 
- технички податоци 
- клиничка корелација и интерпретација  на резултатите 
     4. ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
     5. ВЕП КАЈ МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА 
     6. ВЕП КАЈ АМБЛИОПИЈА 
     7. ВЕП КАЈ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТЃ 
     8. ВЕП КАЈ МЕТАБОЛНИ НАРУШУВАЊА 
     9. ВЕП КАЈ ОПТИЧКИ НЕВРИТ    
 

организација 
Теоретска настава: 30 часа 
Индивидуална настава: 60 часа 
Практична настава: 30часа 
 

Методи на учење  
Условни критериуми: Доктроантот  е потребно редовно да ја 
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посетува теоретската настава и праксата за да пристапи на 
континуирана проверка. Проверката на знаење е писмена и 
сеизведува по завршувањето на предавањата на секој од сегментите 
посебно. Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на 
праксата и се состои во проверка на практичните знаења,  и оценка 
на однесувањето и ангажманот на студентот. Оценката за 
целокупниот испит се добива според табелата наоценки, а врз 
основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, 
вклучувајки ги и континуираните проверки и практичниот дел на 
испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од 
континуираните проверки и практичниот испит, во спротивно, се 
јавува на комплетен завршен испит. 
 Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и /или практичен. 

Се состои од континуираните проверки и/или практичниот дел на 
испитот на кој што студентот не освоил минимум бодови 

 
 

Предвидени учебни 
резултати 

 
Совладување на основните техники при добивање и регистрација на 
евоцираните потенцијали од сите сензорни системи и нивната 
интерператција во анализата на функционалните растроство во 
трансмисијата преку соматосензорните, визуелните и аудитивните 
патишта од периферијата до кортикалните центри; 
Докторантот ќе биде способен да ги интерпретира резултатите добиени 
со помош на електроенцефалографијата во функционалните растројства 
на мозокот; 
Докторантот ќе биде способен да ги интерператира резултатите добиени 
со помош на електромиграфските испитувања во клиничката пракса 
 

 
 
оценување 

Вид на активности                бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 
Практична настава 
Индивидуална работа 
Семинарски труд 
вкупно 

12 
12 
12 
24 
60 

20 
20 
20 
40 
100 

Учебни помагала 

Основни : Авторизирани предавања од катедрата 
                   Неврологија-група автори Скопје 2002 год 
Монографија Проф. В. Петрова и Проф. Л. Илиевска: ЕВОЦИРАНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ ВО КЛИНИЧКА  
НЕВРОЛОГИЈА 

 
Предмет Клиничка неврофизиологија 
Студиска програма   Докторски студии 
Код  
Студиска година 
Семестар 
Вкупно часови 
Кредити 
Вид на предмет 
Предуслови : 
 
Изведува : 
Одговорен наставник 

: 
 
Адреса : 

втора 
2 
90 
9 
Изборен 
Исполнет услов за запишување на втора година 
 
Катедра по неврологија 
Проф. д-р Лилјана Илиевска ; Проф. д-р Вера Петрова; Проф. д-р 
Дијана Никодиевиќ 
Клиника за неврологија , Воднанска 17, Скопје 
Тел. 02.3147 333 ;  email : Ilievska_L@yahoo.com 

Клучни зборови : постдипломски студии за медицина, изборни предмети, неврологија 

Учебни цели :  Да научат за основите за клиничката неврофизиологија; 
 Да научат за методите за регистрација и интерпретација на 
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соматосензорните евоцирани потенцијали (СЕП) и  клиничката 
апликација при  невролошки нарушувања и нивните функионални 
растројства; 

 Да научат за методите за регистрација и интерпретација на 
визуелните евоцирани потенцијали( ВЕП) и нивната клиничка 
апликација во неврологијата, офталмологијата и други сродни 
дисциплини; 

 Да научат за добивањето на аудитивните евоцирани 
потенцијали, потенцијалите на мозочното стебло и нивната 
интерпретација во клиничката пракса во неврологијата и 
аудилогијата; 

 Да научат за електроенцефалографијата (ЕЕГ) и нејзината 
клиничка апликација во невролошката пракса; 

 Да научат за електромиографијата(ЕМГ), методите на 
регистрација и интерператција на резултатите во клиничката 
пракса 

 
 

Кратка содржина   
 

 СОМАТОСЕНЗОРНИ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ( СЕП)... 5 часа : 
- Техники на стимулација 
- Регистрација 
- Анализа и клиничка интерпретација  

 ВИЗУЕЛНИ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  
( ВЕП ) ......    ....                 .     5 часа 

- Техники на стимулација 
- Регистрација  
- Интерпретација на резултатите 

 ПОТЕНЦИЈАЛИ НА МОЗОЧНО СТЕБЛО 
(  БАЕП )  ................................ 5 часа 

- Техника на стимулација 
- Регистрација 
- Интерператација и анализа на резултатите 

 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈА ......5 часа 
- Метод на регистрација 
- Интерператација на резултати 

        5.   ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЈА .....                5 часа 
                      -     Метод на регистрација 
                      -     Интерпретација на резултатите 

Предвидени учебни 
резултати 
 

Совладување на основните техники при добивање и регистрација на 
евоцираните потенцијали од сите сензорни системи и нивната 
интерператција во анализата на функционалните растроство во 
трансмисијата преку соматосензорните, визуелните и аудитивните 
патишта од периферијата до кортикалните центри; 
Студентот ќе биде способен да ги интерпретира резултатите добиени со 
помош на електроенцефалографијата во функционалните растројства на 
мозокот; 
Студентот ќе биде способен да ги интерператира резултатите добиени 
со помош на електромиграфските испитувања во клиничката пракса 
 

Специфични 
препораки за настава 

Студентот е задолжителен активно да ги следи сите предвидени 
активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на 
знаењата за да се добие потпис. 
Бодирање на активностите на студентот: 

Вид на активност Бодови 
    
Теоретска настава     5-10 
Пракса 6-12  
Континуир. проверка 9-18  
Пракичен испит 15-20   
Вкупно 60-100 

 присуство на теоретска настава: 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

392 

51-60%  -  5 бода 
61-70%  -  6 бода 
71-80%  -  7 бода 
81-90%  -  8 бода 
91-100% -  10 бода 
 
 Практична настава (90 часа): секој час носи по 0,07 бода 

(присуство 0,03 бода, активност 0,04 бода) 
Условни критериуми: Студентот е потребно редовно да ја посетува 
теоретската настава и праксата за да пристапи на континуирана 
проверка. Проверката на знаење е писмена и сеизведува по 
завршувањето на предавањата на секој од сегментите посебно. 
Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на праксата 
и се состои во проверка на практичните знаења,  и оценка на 
однесувањето и ангажманот на студентот. Оценката за целокупниот 
испит се добива според табелата наоценки, а врз основа на збирот 
на бодовите добиени од сите активности, вклучувајки ги и 
континуираните проверки и практичниот дел на испитот. Студентот е 
должен да освои минимум бодови (60%) од континуираните проверки 
и практичниот испит, во спротивно, се јавува на комплетен завршен 
испит. 
Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и /или практичен. Се 
состои од континуираните проверки и/или практичниот дел на 
испитот на кој што студентот неосвоил минимум бодови 

Учебни помагала : 

Основни : Авторизирани предавања од катедрата 
                   Неврологија-група автори Скопје 2002 год 
Монографија Проф. В. Петрова и Проф. Л. Илиевска: ЕВОЦИРАНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ ВО КЛИНИЧКА  
НЕВРОЛОГИЈА 
Монографија Проф. Р. Љапчев: ЕЛЕКТРОМИОГРА- ФИЈА  
 

 
 
Насока Клиничка медицина 
Предмет Цереброваскуларни болести 

Акредитација: 
ЕКТС 6: Изборен  предмет - се вреднува со 6 ЕКТС кредити за студентите 
на докторските студии од областа на медицинските науки - клиничка 
медицина.  

Изведува Катедра по Неврологија,  Медицински факултет, Скопје 
Автор  Проф. д-р Сашо Стојчев 

Наставници Доц. д-р Анита Арсовска 
 

Помошни  
наставници  

Адреса за 
комуникација  

Проф. д-р Сашо Стојчев 
Градска општа болница ,,8-ми Септември”   
Тел.: +389-2-3283-002; +389-2-3283-017  
e-mail: sashost56@yahoo.com  

Број на активни 
часови: 

105 часа 
(1) Теоетска настава:  15 часа 
(2) Практична настава: 40 часа 
(3) Семинари: 10 часа 
(4) Индивидуално учење: 40 часа 

Опис на предметот: 
Запознавање со епидемиолошките аспекти, анатомските и 
патофизиолошките  механизми и клиничкиот тек, како и дијагнозата, 
прогнозата, терапијата и исходот на цереброваскуларните заболувања 

Содржина  на 
предметот 
 

Теоретска настава: 
 Епидемиологија на цереброваскуларните заболувања (ЦВЗ) 
 Анатомско-патофизиолошки механизми 
 Фактори на ризик за ЦВЗ 
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 Поделба на ЦВЗ 
 Превенција на ЦВЗ 
 Клиничка слика на ЦВЗ 
 Дијагнозстички процедури (imaging техники) 
 Терапија на ЦВЗ (аспекти на тромболитична терапија) 
 Секундарна превенција 
 Прогноза и рехабилитација 
 

   Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари (2)  за тераписки пристап кај болни со ЦВЗ од различна 

етиологија кои се хоспитализирани на Клиниката за неврологија 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот  (семинарска работа) 

Практична настава 
 Водење на болни со ЦВЗ во период од 3 до 6 месеци (минимум 20 

болни) 
 Приказ на случаи од посебен интерес 

 
Едукациони цели: 
Знаења 
 

Да се обездеди знаење и вештина за адекватно препознавање, етиолошка 
процена, современа дијагностика, третман и превенција на болни со ЦВЗ 

Едукациони цели: 
Вештини 

Студентот ќе биде оспособен да ги примени познавањата од областа на 
ЦВЗ во лекувањето на болни со ЦВЗ, но и во континуирано следење на 
нови достигнувања во светската литература од оваа област 

Формат на 
наставата: 
 

1. Теоретска настава 
a.  Комбинирана ex cathedra и интерактивна настава   

2. Практична настава 
a. Работа самостојно 
b. Дискусија по обработка на случаи 
 

3. Семинар 
a. Самостојна изработка на семинарска тема за проценка на 

етиологија, стадиум, фактори на прогресија и терапија на болен 
со ЦВЗ 

 

Простор: 
 

1. Теориски часови - било кој амфитеатар соодветно опремен за 
предавање со аудио-визуелна презентација и бибилотеката на 
Клиника за неврологија 

2. Практични вежби - хоспитализирани болни на Клиниката за 
неврологија и Градската општа болница „8-ми Септември „  

 

Испити:.  
 

Вид на активности Бодови 
минимум максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

Литература 

1. Adams RD, Victor M. Principles of Neurology. McGraw-Hill Book C.1989 
2. Поповски А. Апоплексија и биометеорологија. Студентски Збор, Скопје, 1989 
3. Fisher M. Bogousslavsky J. Current Review of Cerebrovascular Disease. Third 

Edition. Butterworth Heinemann, 1999 
4. Rolak LA. Neurology Secrets. Hanley & Belfus, Inc. Philadelphia, 1998 
5. Central Nervous System Clinical Algorithms, British Medical Journal, 1989 
6. Wahlgren NG. Ahmed N, Haerdemark HG. Update on stroke therapy, Karolinska 

Stroke Update, Stockholm, 2002 
 
Дополнителна литература ќе биде посочена од интернет  
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Предмет Дијагностички модалитети во абдоминална радиологија 
Студиска програма Докторски студии  
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
      Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслов Положени испити од прва година 
Изведува ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија, Катедра по радиологија 
Одговорен 
наставник 

Проф. д-р Климе Ѓорески. Проф.д-р.А.Глигориевски, Проф. Д-
р.Василчо Спиров 

Адреса: Клиника за радиологија, ул. Белградска бб, Скопје 
Тел. +389-2-3147-732, е-маил: acegoreski@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии,  изборен предмет, дијагностички 
модалитети во абдоминална радиологија 

Учебни цели 
Да се обезбеди знаење за припрема, подготовка, начин на изведување и 
дијагностички модалитети  во абдоминална радиологија, технички аспекти, 
начин на изведување, индикации И интерпретации 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Вовед во класична радиологија на абдомен и ГИТ 
 РТГ анатомија на абдоминални органи 
 Класични РТГ методи на иследување на  абдомен И ГИТ- фаринкс, 

езофагус, гастродуоденум, јејунум И илеум, интестинум красум, 
хепар И панкреас  

 Начин на изведување, припрема, подготовка, техники и индикации 
 РТГ езофагогастродуоденографија , тенкоцревна пасажа, 

иригиграфија- моноконтрастни И двојноконтрастни , ентеролиза.  
 Имиџинг модалитети на абдомен: УЗ,КТ И МРИ, стандардни И 

модифицирани техники 
 Контрастни иследувања на хепатобилијарен тракт, примарни, 

секундарни,ЕРЦП, МРЦП 
 Интервентен и терапевстски УЗ и КТ во абдоминална радиологија 

Индивидуална работа: 
 Евалуација на научна литература 
 Практична едукација на апаратура 
 Работилници за класични , имиџинг и виртуелни радиолошки 

методи во абдоминална радиологија 
 Консултации 
 Краток пишан труд од докторантот ( семинарска работа) 

Практична настава: 
Практичната настава се изведува на Клиниката за радиологија на 
апаратите за дигестивна дијагностика, УЗ, КТ и МР дијагностика, под 
мониторинг на радиолошки технолог и радиолог-тутор 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Практична настава: 15 часа 
Индивидуална работа:40 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, вежби, работилници, проекти, семинари , 
практични примери на апарат, директен тренинг на методите 

Предвидени учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење од содржината преку 
теоретска и практична настава за виртуелните радиолошки методи, 
припрема, изведување и индикации , како И самостојност 
 
Клучни вештини: Докторантот да биде запознаен со дијагностички 
модалитети во абдоминална радиологија ,подетално за техники на 
изведување , медицински индикации . И интерпретација 
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Специфични 
препораки за 
наставата 
 
 
 
 
 
 
 

Знаење и разбирање:Докторантот е задолжен активно да ги следи сите 
предвидени активности, вклучително и учеството во самите дијагностички 
модалитети во абдоминална радиологија  при изведување и 
интерпретација на наоди . 
 
Клучни вештини:Докторантот ке биде оспособен да ги примени 
познавањата од  дијагностичките  модалитети во абдоминална 
радиологија,  од класичен и имиџинг тип ,  неопходни ви изработка на 
научен труд од посочената областа , како и да изведува научно-
истражувачка работа од сегментите на ГИТ и перенхимните абдоминални 
органи  

    Оценување: 

Бодирање на активностите на докторантот : 
 

Вид на активност Бодови 
 минимум Максимум  

Теоретска настава* 12 20 
Практична настава** 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно: 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни: 
 Авторизирани предавања од Проф. Д-р Ѓорески, Проф.Д-

р.Глигориевски. Проф.Д-р.Спиров 
 Абдоминална радиологија -Плавшиќ 
  Abdominal radiology:Saton 
 Abdominal radiology: Federle 

 
 

Предмет Имиџинг дијагностика на хепар и панкреас 
Студиска програма Докторски студии  
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
      Кредити 7 
Вид на предмет Изборен 
Предуслов Положени испити од прва година 
Изведува ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија, Катедра по радиологија 
Одговорен 
наставник Проф. Д-р Климе Ѓорески, Проф.Д-р.А.Глигориевски 

Адреса: Клиника за радиологија, ул. Белградска бб, Скопје 
Тел. +389-2-3147-732, e-mail: acegoreski@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии,  изборен предмет, имиџинг 
дијагностика на хепар и панкреас 

Учебни цели 
Да се обезбеди знаење за имиџинг дијагностика на хепар И панкреас, 
класични методи , имиџинг: УЗ, КТ, МРИ,подготовка, начин на 
изведување и дијагностички можности, технички аспекти, индикации И 
витуелни модалитети. 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Вовед во  радиологијата не хепар И панкреас 
 Класични дијагностички методи 
 Имиџинг анатомија на хепар , панкреас И изводните канали 
 Начин на изведување, припрема, подготовка, техники и 

индикации 
 Холангиографски методи  
 УЗ,КТ И МР на хепар И панкреас 
 ЕРЦП И  МРЦП 
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 Интервентни И терапевтски имиџинг методи на хепар И 
панкреас 

 Имиџинг слика на патологија на хепар и панкреас преку 
класични и имиџинг модалитети 

 Индивидуална работа: 
 Евалуација на научна литература 
 Работилница за класична и имиџинг дијагностика на хепар и 

панкреас 
 Консултации 
 Краток пишан труд од докторантот ( семинарска работа) 

Практична настава: 
Практичната настава се изведува на Клиниката за радиологија на 
апаратите заУЗ,  КТ и МР дијагностика, под мониторинг на 
радиолошки технолог и радиолог-тутор како и на класичната 
апаратура за дигестивна радиологија 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Практична настава: 15 часа 
Индивидуална работа:40 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, вежби, работилници, проекти, семинари , 
практични примери на апарат 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење од содржината преку 
теоретска и практична настава за имиџинг дијагностичките методи на 
хепар И панкреас, припрема, изведување и индикации , како И 
самостојност во изведување 
 
Клучни вештини: Докторантот да биде запознаен со имиџинг 
дијагностичките методи, подетално за техника, медицински индикации 
. начин на добивање на слика И интерпретација , мануелни вештини 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Знаење и разбирање:Докторантот е задолжен активно да ги следи 
сите предвидени активности, вклучително и учеството во самите 
методи при изведување имиџинг дијагностичките методи и 
интерпретација на наоди . 
 
Клучни вештини:Докторантот ке биде оспособен да ги примени 
познавањата од  имиџинг дијагностичките методи така и во изработка 
на научен труд од оваа и сродни на неа области , како и да изведува 
научно-истражувачка работа од оваа област. 

    Оценување: 

Бодирање на активностите на докторантот : 
 

Вид на активност Бодови 
 минимум Максимум  

Теоретска настава* 12 20 
Практична настава** 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно: 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни: 
 Авторизирани предавања од Проф. Д-р Ѓорески и 

Проф.Глигориевски 
 Абдоминална радиологија -Плавшиќ 
 Abdominal radiology: Federle 
 Abdominal radiology:Saton 

 
 

Предмет Виртуелни радиолошки методи 
Студиска програма Докторски студии  
Код  
Студиска година 1 
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Семестар 2 
Вкупно часови 40 
      Кредити 3 
Вид на предмет Изборен 
Предуслов Нема 
Изведува ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија, Катедра по радиологија 
Одговорен 
наставник Проф. Д-р Климе Ѓорески, Проф.Д-р.А.Глигориевски 

Адреса: Клиника за радиологија, ул. Белградска бб, Скопје 
Тел. +389-2-3147-732, е-маил: acegoreski@yahoo.com 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии,  изборен предмет, виртуелни 
радиолошки методи 

Учебни цели 
Да се обезбеди знаење за припрема, ,подготовка, начин на 
изведување и дијагностички можности, технички аспекти, индикации на 
виртуелните радиолошки методи. 
 

Кратка содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
 Вовед во  виртуелните радиолошки методи 
 Виртуелни дијагностички методи 
 Компарација со слични дијагностички методи 
 Начин на изведување, припрема, подготовка, техники и 

индикации 
 Виртуелна колоноскопија 
 Виртуелна бронхоскопија 
 Виртуелна МРЦП 
 Виртуелна урографија 
 Виртуелни МР и КТ ангиографии 
 Виртуелна миелографија 

Индивидуална работа: 
 Евалуација на научна литература 
 Работилници  
 Консултации 
 Краток пишан труд од докторантот ( семинарска работа) 

Практична настава: 
Практичната настава се изведува на Клиниката за радиологија на 
апаратите за радиолошка дијагностика, под мониторинг на 
радиолошки технолог и радиолог-тутор  

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Практична настава: 15 часа 
Индивидуална работа:10 часа 

Методи на учење Интерактивни предавања, вежби, работилници, проекти, семинари , 
практични примери на апарат 

Предвидени 
учебни резултати 

Знаење и разбирање: Да се обезбеди знаење од содржината преку 
теоретска и практична настава за виртуелните радиолошки методи , 
припрема, изведување и индикации , како И самостојност во 
изведување 
 
Клучни вештини: Докторантот да биде запознаен со виртуелните 
радиолошки методи  , подетално за техника, медицински индикации . 
начин на добивање на слика И интерпретација , мануелни вештини 

 
 
Специфични 
препораки за 
наставата 
 
 
 
 

Знаење и разбирање:Докторантот е задолжен активно да ги следи 
сите предвидени активности, вклучително и учеството во самите 
методи при изведување виртуелните радиолошки  методи и 
интерпретација на наоди . 
 
Клучни вештини:Докторантот ке биде оспособен да ги примени 
познавањата од  метод виртуелните радиолошки методи истотака и во 
изработка на научен труд од оваа и сродни на неа области , како и да 
изведува научно-истражувачка работа од оваа област. 
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    Оценување: 

Бодирање на активностите на докторантот : 
 

Вид на активност Бодови 
 минимум Максимум  

Теоретска настава* 12 20 
Практична настава** 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
Вкупно: 60 100 

 

Учебни помагала 

Основни: 
 Авторизирани предавања од Проф. Д-р Ѓорески и 

Проф.Глигориевски 
 Abdominal radiology: Federle 
 МРЦП , виртуелна колоноскопија-интегрален текст и 

електронска форма 
 
 

Предмет Предоперативен стејџинг на колоректалниот карцином  
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година  1 
Семестар 2 
Вкупно часови 70 
Кредити 6 
Вид на предметот Изборен 
Предуслови Положени испити од прва година 
Изведува Катедра по радиологија 
Одговорен наставник Проф д-р Василчо Спиоров 
Останати предавачи Нема 

Адреса 
Универзитетска клиника за радиологија, Медицински факултет - 
Скопје Белградска б.б. тел. +389 2 3115069  
e-mail:vspirov@yahoo.com 
 

Клучни зборови Медицински факултет, докторски студии, изборен предмет, 
предоперативен стејџинг, колоректален карцином   

Учебни цели 
Запознавање на студентите со главните карактеристики на 
колоректалниот карцином и можностите кои ги нудат радиолошките 
и нерадиолошките испитувања во одредување на степенот на 
напреднатост на карциномот според ТНМ класификацијата.  

Кратка содржина  
       (извадок) 

Теоретска настава: 
 Главни карактеристики на колоректалниот карцином 
 Методи за дијагностицирање на колоректалниот карцином  
 Цели на класификација на колоректалниот карцином 
 Класификаци на колоректалниот карцином користени во 

минатото 
 ТНМ класификација 
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 Можности на ултразвучната сонографија во предоперативниот 
стејџинг на колоректалниот карцином 

 Можности на компјутеризираната томографија во 
предоперативниот стејџинг на колоректалниот карцином 

 Можности на магнетната резонанца во предоперативниот 
стејџинг на колоректалниот карцином 

 Испитувања кои се користат во детекција на далечни метастази 
кај колоректалниот карцином 

 Улога на флуородеоксиглукоза-позитрон емисиона томографија 
во детекција на далечните метастази 

 Нерадиолошки методи вклучени во стејџингот на 
колоректалниот карцином 
 

  Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинар за дијагностицирање на колоректален карцином 
 Семинар за нерадиолошки испитувања во предоперативен 

стејџинг на колоректалниот карцином 
 Консултации 
 Мал пишан труд од докторантот (семинарска работа)) 

Практична настава 
 Изведување на радиолошки испитувања кои најчесто се 

употребуваат во одредување на степенот на напренатост на 
колоректалинот карцином (КТ, МРИ, ултрасонографија) на 
Универзитетката Клиника за Радиологија.  

 Одредување на степенот на напреднатост на 
колоректалинот карцином врз основа на добиени 
резулатати од претходни испитување и ординирње на нови 
испитувања доколку претходните испитувања биле инсу-
фициентни. 

Организација 
Теоретска настава: 15 часа 
Индивидуална работа: 40 часа 
Практична настава: 15 часа 

Методи на учење 
Интерактивни предавања, следење на научна литература, 
самостојна изработка на семинарски труд, самостојно одредување 
на предоперативен стејџинг на колоректален карцином  

Предвидени учебни 
резултати 
 

Знаење и разбирање Да се стекнат со теоретски и практични 
познавања за можностите кои ги нудат радиолошките и 
нерадиолошките методи поединечно во одредување на степенот на 
напреднатост на колоректалниот карцином во предоперативната 
фаза.  
Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да го определи 
степенот на напреднатост на колоректалниот карцином во 
предоперативниот период во соодветна финансиска и временска 
рамка без притоа да се наруши квалитетот на добиениот резултат. 

Оценување 

  

Вид на активности Бодови 
Минимум Максимум 

Теоретска настава 12 20 
Практична настава 12 20 
Индивидуална работа 12 20 
Семинарски труд 24 40 
   
Вкупно 60 100 

 

 
Учебни помагала 

Основни  
 Robbins Basic Pathology: Robbins et al, 7th edition by Saunders 

2003 
 Радиотераписка Онкологија: Наталија Ангеловска и др.; 
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Универзитет “Св Кирил и Методиј”, 2002. 
 Radiologija probavnog kanala; Plavšić B. Školska knjika; Zagreb 

1989 
 Diseases of the abdomen and Pelvis: Ј. Hodler et al, 1st edition 

by Springer 2006 
 
Дополнителни 

 Colorectal Cancer: Gina Brown, 1st edition, Cambridge 
University Press; 2008 

 Methods of Cancer Diagnosis, Therapy and Prognosis: M.A. 
Hayat, 1st edition, Springer 2009 

 Dynamic Radiology of the Abdomen: Morton A. Meyers, 5th 
edition, Springer, 2000 

 
 

Предмет Педијатриска дерматолологија 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 90 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по дерматовенерологија 
Одговорен наставник Проф.д-р Нада Петрова 
Останати предавачи Проф.д-р Александар Анчевски, Проф.д-р Љубица Павлова. 

Адреса 
Универзитетска Клиника за дерматологија, Медицински факултет-
Скопје. Водњанска 17. 
e-mail: petrova10@yahoo.com 

Клучни зборови Медицинскни факултет, докторски студии, изборен предмет, 
дерматологија, педијатриска дерматологија. 

Учебни цели 
Запознавање со физиолошките специфики на детската кожа. 
Препознавање на патолошките промени со посебен осврт на 
генодерматозите. 

Организација 
Теоретска настава – 30 часа (1 кредит) 
Практична настава – 30 часа (2 кредити) 
Индивидуална работа (6 кредити) 

Кратка содржина 
(извадок) 

1. Ембриогенеза на кожа 
2. Дерматолошки критериуми за зрелост на плодот 
3. Физиологија и имунологија на детска кожа 
4. Генодерматози 
5. Инфламаторни дерматози во детска возраст 
6. Тераписки принципи во детската дерматологија 

Методи на учење 

Теоретска настава 
Предавања, интерактивна настава, групна работа. 
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научната 
литература, консултации по сегменти од посебен интерес, 
семинарска работа. 
Практична настава 
Анализа на случаи од посебен интерес, учество во работата на 
детскиот оддел, алерголошки тестирања кај деца 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените 
активности со коишто освојува бодови како дел од завршното 
оценување. 

 Следењето на наставата е задолжително 
 Изготвувањето на семинарската работа и нејзино 

презнентирање е задолжително 
Бодување на активноста  

Вид на Бодови 
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активност минимум максимум 
Теоретска 
настава 

9 15 

семинари 3 5 
Континуирана 
проверка (1) 

24 40 

Завршен 
испит – усмен 
дел 

24 40 

вкупно 60 100 
 

Проверка на знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една, усмена. 
Завршен испит: на овој испит студентот пристапува, откако ќе ги 
стекне потребните бодови од континуираното отценување. 
Критериуми за формирање на завршната оцена 

Бодови Оцена  
До 59 5 (F) 
60-68 6 (E) 
69-76 7 (D) 
77-84 8 (C) 
85-92 9 (B) 
93-100 10 (A) 

 

Учебни помагала 

 Учебник по дерматовенерологија од група аврори 
 Handbook of Pediatric Dermatology. Susan B. Mallory, Peggy 

Chern, Alanna F. Bree, Informa Healthcare 2005 
 Handbook of Paediatric Dermatology. Julian L. Verbov Taylor & 

Francis, Inc, 2000 
Дополнителната литература ќе се презентира на првите 
предавања. 

Предмет Кожни манифестации кај системските болести 
Студиска програма Докторски студии 
Код ИП 
Студиска година 1 
Семестар 2 
Вкупно часови 90 
Кредити 9 
Вид на предмет Изборен 
Предуслови Завршени испити од прва година 
Изведува Катедра по дерматовенерологија 
Одговорен наставник Проф.д-р Нада Петрова 
Останати предавачи Проф.д-р Александар Анчевски, Проф.д-р Љубица Павлова. 

Адреса 
Универзитетска Клиника за дерматологија, Медицински факултет-
Скопје. Водњанска 17. 
e-mail: petrova10@yahoo.com 

Клучни зборови Медицнискни факултет, докторски студии, изборен предмет, 
дерматологија, кожни манифестации кај системските болести 

Учебни цели 
Запознавање со специфичните и неспецифичните манифестации 
на кожа кај болестите на сврзно тково (системски болести) со 
посебен осврт на системскиот еритемски лупус.  

Организација 
Теоретска настава – 30 часа (1 кредит) 
Практична настава – 30 часа (2 кредити) 
Индивидуална работа (6 кредити) 

Кратка содржина 
(извадок) 

Морфологија и имунологија на сврзното ткиво 
Системски еритемски лупус – етиопатогенеза 
Системски еритемски лупус– клиничко-хистопатолошки 
карактеристики на лупус-специфичните и лупус-неспецифичните 
кутани промени. 
Кожни манифестации кај дерматомиозитот  
Кожни манифестации кај системската склеродермија 
Кожни манифестации кај Sy.Sjogren 
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Кожни манифестации кај Sy.Sharp  

Методи на учење 

Теоретска настава 
Предавања, интерактивна настава, групна работа. 
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научната 
литература, консултации по сегменти од посебен интерес, 
семинарска работа. 
Практична настава 
Анализа на случаи од посебен интерес, хистопатолошка анализа на 
кожни промени кај системските болести.  

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи предвидените 
активности со коишто освојува бодови како дел од завршното 
оценување. 

 Следењето на наставата е задолжително 
 Изготвувањето на семинарската работа и нејзино 

презнентирање е задолжително 
Бодување на активноста  

Вид на 
активност 

Бодови 
минимум максимум 

Теоретска 
настава 

9 15 

семинари 3 5 
Континуирана 
проверка (1) 

24 40 

Завршен 
испит – усмен 
дел 

24 40 

вкупно 60 100 
 

Проверка на знаењата 

Континуирана проверка на знаењата: една, усмена 
Завршен испит: на овој испит студентот пристапува, откако ќе ги 
стекне потребните бодови од континуираното отценување. 
Критериуми за формирање на завршната оцена 

Бодови Оцена  
До 59 5 (F) 
60-68 6 (E) 
69-76 7 (D) 
77-84 8 (C) 
85-92 9 (B) 
93-100 10 (A) 

 

Учебни помагала 

Dubois' Lupus Erythematosus, 7 th Edition, Daniel J. Wallace 2007 
The skin in systemic autoimmune disease. Piercarlo PS. Elsevier 2006 
Skin Signs of Systemic Disease. Irwin BravermanW.B. Saunders 
Company 1998 
Дополнителната литература ќе се презентира на првите 
предавања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА 
 

403 

 
 
Динамика на студирање и обврски на студентите 
 
Програмата на докторските студии по медицина е организирана во три години, односно 6 
семестри. Студентот е обврзан да се придржува до пропишаните пропозиции во текот на 
студирањето кои овозможуваат усогласен ритам и услови за завршување на студиите во 
предвидениот рок.  
Задолжителните предмети со кои кандидатот се стекнува со генерички знаења, како и 
задолжителните предмети од полето и областа на истражувањето се предвидени да се слушаат и 
полагаат во текот на првиот и вториот семестар. Изборниот, односно изборните предмети се по 
избор на кандидатот, во зависност од потесното поле на истражувањето, предвидени се во 
вториот семестар, а кандидатот има право и можност, во договор со менторот, да направи избор и 
комбинација на предмети (на пр. предмет од потесната област на изработка на докторската 
дисертација и уште еден до два сродни предмети, што се вкупно ќе носи минимум 9 ЕКТС-
кредити). 
Во научноистражувачката работа кандидатот се вклучува уште во текот на првата година, дури 
уште во текот и на првиот семестар. Планот и организацијата на научноистражувачката работа 
кандидатот ги прави во непосредна соработка со менторот (и коменторот, доколку го има). 

 
 Условувачки критериуми во текот на студиите 

 
Основен критериум кој треба да го задоволи секоја докторска дисертација е да е 

заснована на самостојни и оригинални истражувања. Претходно совладаните методологии и 
вештини за научна работа, се документираат со in extenso публикувани трудови во меѓународни и 
домашни рецензирани списанија.  

Услов за запишување на втора година: ислушани испити од прва година. 
Поднесување пријава за изработка на докторска дисертација: по остварени 42 ЕКТС-

кредити од избраните предмети и најмалку 4 ЕКТС-кредити од докторски семинари и годишна 
конференција (вкупно 46 ЕКТС), студентот може да поднесе пријава за изработка на докторска 
дисертација до наставно-научниот совет 

Поднесување изработена докторска дисертација: кандидатот стекнува право да ја 
предаде изработената докторска дисертација по остварени 60 кредити од обуката за стекнување 
генерички знаења и вештини за истражување и објваени најмалку 2 печатени труда во списание со 
меѓународен уредувачки одбор или зборник на трудови од собир на меѓународна научна 
конференција. 

Во прилог на трудовите, докторантот  треба да приложи комплетна литература која се 
однесува на содржината од темата, цели, методи, резултати, дискусија и заклучоци.  

Докторската дисертација се пишува на македонски јазик, а резиме во обем до две 
страници, на еден од светските јазици. 
 
 

 Оцена на докторските тези 
 
 Оцената на докторски тези ќе ја врши Комисија за оцена на пријавена докторска тема 
составена од три члена со наставно-научно, односно научно звање, а комисијата се избира на 
предлог на Советот на студиската програма. Најмалку два члена се од соодветната научна 
област.   

Комисија за оцена на готова докторска дисертација избира Советот на студиската 
програма. Таа е составена од 5 члена со наставно-научно односно научно звање, од кои најмалку 
3 се признати стручњаци од научното поле од кое е изработена доктроската дисертација. 
Комисијата е должна најдоцна во рок од три месеци да поднесе извештај за оценката на 
докторската дисертација до Наставно-научниот совет. 

Комисијата за одбрана на докторската дисертација е исто така составена од 5 члена, од 
кои најмалку 3 се од соответната научна област од која е темата на докторската дисертација. 
Подетални информации околу комисиите и извештаите за оцена на докторски теми и дисертации 
се дадени во Правилникот за докторски студии (член 50, член 61 и член 69)..  

Студентот е должен во рок од 6 години, пресметувајќи од денот на почетокот на 
семестарот во кој запишал докторски студии, да ги положи сите испити и другите обврски утврдни 
со студиската програма и со Правилникот, да ја пријави и да ја одбрани докторската дисертација. 

 Комуникација со другите школи за докторски студии 
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Студентите можат да одбираат изборни предмети (во комбинација со изборниот предмет  
кој е од потесната област на научното истражување) и од другите модули кои се вклучени во 
студиската програма по медицина. 
 Студентите можат да изберат изборен предмет и од Студиската програма по јавно 
здравство. 
 Студентите можат да избираат различни облици на соработка со факултетите при 
Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, како и со факултетите вон Македонија доколку 
постои институционална поврзаност, заеднички проекти или стипендии за кои може да 
аплицираат. 

 Критериуми и услови за пренос на ЕКТС бодовите 
Според Правилникот за докторски студии, пренос на ЕКТС бодови е предвиден за 

кандидатите со завршени магистерски студии и одбранета магистерска теза (60 ЕКТС бодови), при 
Меидицинскиот факултет и сродните факултети  на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, 
а за оние кои немаат одбранета теза, а ги имаат ислушано и положено сите предвидени предмети 
од вториот циклус на студии, за бројот на кредитите кои ќе се признаат ќе одлучува Советот на 
студиската програма. 
 За сите останати можни облици на соработка со други факултети и универзитети кои не се 
предвидени со уредби, за пренос на ЕКТС бодови ќе одлучува Советот на студиската програма, 
односно Стручниот совет на Школата за докторски студии.  
 Ако студентот од било кои причини ги прекинал докторските студии на Медицинскиот 
факултет, може на лично барање да добие потврда за ислушаните предмети, положените испити 
и останатите исполнети студиски обврски, како и стекнатите ЕКТС бодови. Тоа ќе им овозможи на 
студентите преод на соответни докторски студии во земјата и во странство. 

 Следење на квалитетот на студиската програма 
За да се обезбеди висок квалитет на изведување на наставата од студиската програма на 

докторските студии по медицина, потребно е да се проверува нејзиниот квалитет. Проценката на 
квалитетот на студиите ќе се изведува на два начина: студентите ги оценуваат наставниците, и 
наставниците ги оценуваат студентите. На крајот на секоја година од студирањето, студентите 
одговараат на анонимни прашалници за општиот квалитет на студиите, како и за наставата која ја 
изведуваат поединечните наставници, како и менторот. На крајот на секоја година и менторот ги 
оценува своите кандидати 
 
 
 

4. Образложение за реализација на студиската програма по медицина 
 

1. Место за реализација на студиската програма 
Студиската програма по медицина ќе се реализира во постоечките капацитети со кои располга 
Медицинскиот факултет во кои истовремено се врши високообразовна, научноистражувачка и 
здравствена дејност, како и на универзитетските клиники и наставните бази при Медицинскиот 
факултет (види Прилог 1 и Прилог 1а). Дел од наставата предвидена за предметите за 
стекнување на генерички знаења ќе се одвива во просториите на УКИМ. 
 
2. Материјални, технички и информациски услови за изведување на наставата 
Просторот и опремата за изведување на наставата во сите видови предвидени со студиската 
програма се дадени во Прилог 1 и Прилог 1а 
 
3. Обезбеденост на кадри за реализација на студиската програма 
Наставниците и соработниците кои се вклучени во наставата на студиската програма се 
дадени на табелите 9, 10, 11 и 12, на стр. 18-26 од овој документ. 
Во Прилог 2, дадена е посебна листа со кратките курикулуми на сите наставници кои се  
ментори во студиската програма.  
 
4. Финансиска конструкција на студиите и извор на финансиски средства за 

остварување на студиската програма 
Согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
трет циклус студии на Универзитетот  “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, средствата за 
реализација на докторските студии ќе се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, 
со школарина и други давачки на студентите на докторските студии, на начин и во постапка 
утврдени со закон. Средствата за реализација на докторските студии можат да се 
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обезбедуваат во соработка со други универзитети, правни и физички лица од земјата и 
странство. 
Вкупните средства предвидени за одвивање на докторските студии по медицина ќе изнесуваат 
5000 евра за три години, односно 3000 евра за две години за оние на кои им се признаваат 60 
ЕКТС (односно првите два семестри), а кои имаат завршено магистерски студии. Со овие 
средства не се предвидени трошоците за изработка на научноистражувачкиот проект ( опрема, 
реагенси, лабораториски животни и слично). 
 

 
5. Оптимален број на запишани студенти со оглед на просторот, опремата и бројот на 

наставен кадар 
 

Со оглед на досегашната пракса на запишување студенти на последипломски студии во текот 
на една година, а земајќи предвид дека ќе има значителен број на студенти со веќе завршени 
магистерски студии на кои ќе им се признаат 60 кредити и ќе се вклучат директно во втората 
година на докторските студии, оптималниот број на студенти кои би се запишале на 
докторските студии по медицина (независно дали тоа ќе биде прв семестар, или директно 
втора година) би изнесувал околу 80.  
Според бројот на расположливи ментори кои можат истовремено да бидат ментори на вкупно 
три кандидати, максималниот број на студенти би бил околу 200. 


