
1. Наслов на наставниот предмет ХРУРГИЈА-КЛИНИЧКА ПРАКСА 
2. Код  ОМ- 621 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Хирургија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Шеста/XI - 
XII 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

14 

8. Наставник Раководител на катедрата Проф.д-р Миле 
Петровски 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по Хирургија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Добиени кредити (положен испит) од 
Хирургија 

10. Цели на предметната програма: 
Запознавање со дијагностичките и тераписките процедури од областа на 
клиничка хирургија  

11. Содржина на предметната програма:  
 Пополнување на хируршка историја  
 Особеност на земање на анамнеза на секој оддел 
 Особеност на клиничкиот преглед на одделите за: 

 Абдоминална хирургија 
 Детска хирургија 
 Тораковаскуларна хирургија 
 Урологија 
 Трауматологија 
 Неврохирургија 
 Пластична хирургија 
 Интензивна нега (КАРИЛ) 

 Учество во секојдневната работа во амбулантите 
 Учество во секојдневната работа на хируршките одделенија: 

 Третман на пациент во бесознание 
 Реанимација на пациент во бесознание (вентилаторна и срцева 

ресуститација) 
 Прва помош при крварење 
 Прва помош при скршеници и исчашувања 
 Техники на имобилизација( транспортна и трајна) 
 Преврска на рани 
 Третман на  рани и нивна сутура 
 Инцизија на абсцес 
 Локален третман на изгореници 
 Давање на парентерална терапија и интравенски инфузии 



 Инвестигација на простата со ректално туше 
 Пласирање на назогастрична сонда 
 Ендотрахеална интубација 
 Види пласирање на трахеостомиска канила 
 Пласирање на уринарен катетер 
 Асистира при торакална пункција 
 Види поставање на торакална дренажа 
 Асистира при репозиција на кила 
 Пунктира зглоб 
 Асистира при репозиција на скршеница 
 Дава локална анаестезија 
 Учествува при препарирање на вена 
 Асистира при базични операции (херниопластика,   

          операција на жолчно кесе,операција на слепо црево) 
 Инвестигации на големи зглобови 
 Други поситни интервенции 

 
Клиничката пракса ќе се организира вотек на 4 работни недели со полно работно 
време од 8 часа. Ќе бидат организирани  2 турнуси во тек на XI и XII семестар. Во 
тек на турнусот се менуваат одделите и менторите. Секојдневните активности на 
студентот ќе се бележат во посебен “дневник на активности” кои ќе бидат 
верифицирани со потпис на менторот. 

12. Методи на учење:  
 Учество на стручните состаноци на клиниката 
 Учество на утрински визити 
 Учество во секојдневната работа на одделенијата при клиниката за Хирургија 
 Учество во хируршки интервенции од областа на хирургијата 

13. Вкупен расположив фонд на време 420 часови 
14. Распределба на распложивото време 320 часови вежби 

100 часови домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Вежби 

(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

320 часови 
 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Домашно учење 100 часови   

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Студентот е задолжен да присуствува и активно да учествува во  

праксата во тек на 4 недели  (20 работни дена по 8 часа) 
                           
                                                          мин. – макс. 
Пракса *        бодови                      60   -   100  
  
*присуство: 2,5 бода, активност (вештини):  2,5 бода 



18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

Студентот треба да освои минимум 60 бода.  
Оценувањето на студентот е описно (положил)                                                                                 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис и да освои минмум бодови за 
положување студентот е потребно да ја посетува 
праксата и да ги совлада сите активности и вештини 
предвидени со предметната програма 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Лин С. Бакли 
Питер Г. 
Шилаги 
 

Бејтсов прирачник 
за клинички 
прегледи и земање 
историја – проект 
на владата на РМ 

Академски 
печат, 10 
издание 

2012 

 


