
1. Наслов на наставниот предмет 
(изборен предмет) 

ПОДГОТОВКА И ОДГОВОР НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА КРИЗНИ 
СОСТОЈБИ 

2. Код  ОМ-И-23 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по хигиена 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус (прв циклус) 

6. Академска година/семестар Втора/IV 
 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник проф. д-р Михаил Кочубовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од предметот Хигиена 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
 Студентот да се запознае  и да научи  за  здравствените ризици при појава 

на кризни/вонредни состојби. 
 Студентот да ги усвои принципите на управување во подготовката на 

здравствениот систем за правилен и навремен одговор при појава на 
кризни/вонредни состојби вофункција на превенција на штетните 
последици по здравјето на населението 

11. Содржина на предметната програма:  
 Хигиена во вонредни услови: брза детекција и остранување на  ризиците од различни 
медиуми од животнатасрединa, 

 Предизвици и улоги на здравството за управување во вонредни состојби, 

 Процес на планирање на програми за подготовка и одговор на здравството при кризни 
состојби, 

 Пред-болнички подготовки за вонредни состојби (триажа, медицинска евакуација, итна 
медицинска служба и др., 

 Подготовка на болниците за одговор при кризни состојби, 

 Процена на штетите и анализа на потребите, брза проценка на здравствените потреби, 

 Комуникација со ризик, 

 Здравствена екологија при катастрофи (водоснабдување, санитација, отпад, сместување, 
фактори на животната средина, стандарди на SPHERE), 

 Хемиски инциденти и нови закани, 

 Процес на опоравување и реконструкција. 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари, самостојно учење 



од книги, компјутерски асистирано учење, нагледно учење и практични примери 
од пракса со приказ на филм и фотографии за справување со пожар и болни и 
повредени во сообраќајна несреќа и нивно правилно и навремено триажирање и 
пружање на медицинска помош 

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови 
14. Распределба на располживото време 15 часови предавања, вежби, самостојни 

задачи 
15 часови  домашно учење  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-
теоретска настава 

5  часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
семинари,  
тимска работа) 

5 часови  

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 
16.2 Самостојни задачи 5 часови 
16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Завршен испит Усмен дел                         бодови     мин        макс 

                                                               15           25 
17.2 Семинарски 

работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

Семинарска                     бодови     мин        макс 
работа                                                   25           35 

17.3 Активно учество на 
настава – тероретска и 
практична 

Теоретска настава         бодови     мин        макс 
                                                           10           20 
Практична настава                          10           20       

18. Критериуми за 
оценување  

Изборен предмет – 0ценувањето е положил/не положил 
 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и да освои минимум 
бодови 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
подготви семинарсктруд, а потоа пристапува на завршен 
испит. 
 
Оценката за предметот се формира според  сите 
активности учество на наставата, семинарската тема и 
завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставникот кој учествува во изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 



1 Ѓорѓев Д, 
Кочубовски М, 
Кендровски В, 
Ристовска Г. 

Хигиена и 
здравствена 
екологија 

Медицински 
факултет, 
Републички 
завод за 
здравствена 
заштита 

2008 

2 Кочубовски М.  План за 
подготовка и 
одговор на 
здравствениот 
систем при 
вонредни/кризни 
остојби во РМ 

Министерство за 
здравство 

2009 

3 Кочубовски М. План за одговор 
при 
вонредни/кризни 
остојби на ниво на 
ЈЗУ 
Универзитетска 
Клиника по 
хируршки болести 
„Св.Наум 
Охридски“-Скопје 

Министерство за 
здравство 

2013 

4 IASC Inter-Agency 
Contingency 
planning guidelines 
for humanitarian 
assistance 

Inter-Agency 
Standing 
Committee – 
IASC 

2007 

5 WHO Manual for the 
health care of 
children in 
humanitarian 
emergencies 

WHO 2008 

22.2 

Дополнителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Кочубовски М. Интерен сет од 
презентации во 
Power Point и 
видео клипови   

интерно 2013 

 


