
1. Наслов на наставниот предмет ХИРУРГИЈА 

2. Код ДФ -225 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

физиотерапевт 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра по хирургија 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Втора/IV 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

2 

8. Наставник Доц.д-р Боро Џонов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување на втора 

година 

10. Цели на предметната програма: 

Студентот да се стекне со теоретски познавања за превенција, дијагноза и третман на 

хируршките болести и повреди 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава: 

• Политрауматизам 

• Фрактури 

• Повреди на горни и долни екстремитети 

• Повреди на рбетен столб и карлица 

• Дегенеративни болести на рбетен столб 

• Невротрауматологија Повреди на поглавината и черепот 

• Васкуларна неврохирургија 

• Акутни и хронични артериски оклузии 

• Длабоки венски тромбози 

• Повреди на граден кош и заболувања на плеурата 

• Рани и кожни дефекти, изгореници и смрзнатици 

• Општа хирургија 
• Акутен абдомен, заболувања на апендикс, жолчно кесе и жолчни патишта, желудник 

и дуоденум 

 

Практична настава: 
трауматизиран пациент, покитрауматизиран пациент, имобилизација, повреди на 
екстремитети, рбетен столб, карлица, граден кош (клинички преглед, дијагноза, 
третман)(, хируршки интервенции во торакална хирургија, акутни состојби во 
дигестивна хирургија 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време 80 часа 

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

30 часа 

15.2. Вежби, 

Семинари 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување    бодови 

17.1 Континуирани проверки мин.-макс. 

40-65 бода 



17.2 Завршен испит Неопходно е редовно посетување на теоретската 

и практичната настава за да се јави на 

континуирана проверка. Проверката на знаења е 

писмена. Оценката за целокупниот испит се 

добива според табелата за оценки, врз основа на 
збирот на бодовите добиени за сите активности, 

  вклучувајќи ја и континуираната проверка. Доколку не освои 

доволен број бодови на 

континуираната проверка, оди на завршен испит во испитната 

сесија 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена) 

**присуство на практична настава- секоја вежба носи по 2 

бода присуство 1 бод 

активност 1 бод 

17.4 Активно учество *присуство на теоретска настава 51-60% 8 бода 

61-70% 9.5 бода 

71-80% 12 бода 

81-90% 13 бода 

91-100% 15 бода 

Крит
ериу

ми за 

оцен
увањ

е 
(бодо

ви/оц

енка) 

до 59 бода 5 (пет) F 

 од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

 од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

 од 77 до 84 бода 8 (осум) C 



 од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

 од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Студентот е задолжен активно да ги следи сите 

предвидени активности, вклучително и учеството во 

континуираните проверки на знаењето за да добие 
потпис. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања од предавачите. 

22.2. 
Дополнителна литература 

1.  

 


