
1. Наслов на наставниот предмет ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 
2. Код  МЕД-411 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Интерна медицина 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус  

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Четврта/VII 
Четврта/VIII 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

21 

8. Наставник Раководителот на катедрата Проф. д-р Соња 
Генадиева Ставриќ 
*наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по Интерна медицина 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполнет услов за VII семестар 

10. Цели на предметната програма: 
 Студентот да ги научи и совлада вештините во рамките на рационалната 

дијагностика и современото лекување втемелено на  етиопатогенезата на 
болестите и постулатите на клиничката фармакологија. 

 Студентот да се оспособи рационално клинички да проценува и лекува 
болести на срцето  и крвните садови, белите дробови, ендокрините жлезди, 
нефролошки, хематолошки ревматолошки и токсиколошки болести и 
нарушувања. 

 Современото клиничко проценување ќе се темели на рационална дијагноза, 
особено на клинички преглед, а подоцна на целните испитувања 
(лабараториски). 

 Современото рационално лекување ќе се заснова на последните терапевтски 
сознанија и медицината базирана на докази. 

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (160 часа) 
 Болести и нарушувања на кардиоваскуларниот систем 
 Болести и нарушувања на бели дробовиa  
 Болести и нарушувања настроентерохепатален систем 
 Болести и нарушувања на уринарен систем 
 Болести и нарушувања на зглобови и сврзни ткива 
 Болести и нарушувања на ендокрини жлезди и метаболизам 
 Болести и нарушувања на хематолошки систем 
 Токсиколошки болести и нарушувања 

 
Практична настава (195 часа) 
Совладување на клинички вештини и практична примена на стекнатото теоретско 
знаење 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, семинари,практична настава 
 

13. Вкупен расположив фонд на време Теоретска настава: 73 часа 
Семинари: 87 часа 
Вежби: 195 часа 



14. Распределба на распложивото време  
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-

теоретска настава 
160 часа 

15.2. Вежби,  
Семинари 

195 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  
16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење 355 часа 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    
17.1 Континуирани 

проверки  
                                                       мин.-макс. 
Континуирани проверки  4  бодови 8.8-16 
Ги покриваат сите области од интерната медицина во 
различни комбинации во зависност од групата во која 
студентите слушаат и тековниот распоред. 
Студентите од еден колоквиум можат да добијат :   
1.1-2.0 бода                                 

17.2 Завршен испит Практичен дел* бодови 16 – 26 
 Устен дел ** бодови 24.2 – 40 
 Практичен дел*(според каталог на вештини) – 
преглед на пациент, диф.дгн. терапија  
Устен дел (интегративен) – прашања на кои се 
испрашува интегративното знаење кое е битно за 
разбирање на целината на предметот и медицинската 
практика  

17.3 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: усмена)  

                                                                мин.-макс. 
 

17.4 Активно учество                                                            мин.-макс. 
Теоретска настава*               бодови 1 - 3  
Практична настава**          бодови 10 - 15 
*Присуство на теоретска настава : 30% - 1 бод; 31% - 
60% - 2 бода; 61% - 100% - 3; **Практична настава 
(50 вежби со траење од 4 часа ) присуство : 0,1 бод, 
колоквирање на вежба 0,2 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

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 

Присуство на теортеска и практична нсатава и положени 
колоквиуми 

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 
1. Учебник по Интерна Медицина од Катедрата по Интерна Медицина – во 

процес на издавање 

22.2. 

Дополнителна литература 
1. Љубица Георгиевска Исмаил, Лидија Попоска, Иван Трајков, Никола 

Ѓоргов. 
  Електрокардиографија. Скопје : (COIBSS. MK-ID71834122): 2008. 
∙ Ристо Гроздановски, Нинослав Ивановски, хронична бубрежна болест – 
превенција, клиника и терапија. Скопје : (COBISS.MK-ID73515018): 
2008. 
∙ Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jameson, Loscalzo. HARRISON’S 
PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE, 19-th Edition. 
∙ Lee Goldman, Andrew I., Sc Hafer, Cecil Goldman’s Medicine, 
Internacional Edition.  

 


