
1. Наслов на наставниот предмет УРГЕНТНА МЕДИЦИНА СО 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАЦИЈА 

2. Код  ДРТ-316 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

радиолошки технолог 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 

Катедра по интерна медицина, Катедра по 

педијатрија, Катедра по хирургија, Катедра 

по гинекологија,Катедра по анестезиологија 

со реанимација 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 
Прв циклус 

6. 

 

Академска година/семестар 

 

Трета/V 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

3.5 

8. Наставник Проф. д-р Даниела Чапароска и Проф. д- р 

Мирјана Шошолчева и соработниците 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Исполнет услов за запишување во трета 

година 

10. Цели на предметната програма: 
Судентите да ги научат основите за препознавање на ургентните 
состојби во медицината 
Студентите да се запознаат со основните анестезиолошки постапки кај 
децата и возрасните 
Студентите да ги научат принципите на нега во ургентни ситуации и ќе ги совладаат 

вештините на неопходните терапевтски постапки во рамки на нивните професионални 

ингеренции. 
Студентите да знаат да ги применуваат алгоритмите за реанимација издадени од АХА 

(американска асоцијација за срце) и ЕРК (европски ресусцитационен совет) 
Студентите да знаат да ги применуваат алгоритмите за реанимација на децата 

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава 
                                    Ургентна медицина (20 часа) 
На студентите им се презентира преглед од теоретските основи 

од ургентната медицина: 

1. општа медицина (анафилаксија, колапс) 
2. интензивна медицина (кардиологија, ендокринологија, 
3. пулмологија, ГИТ, токсикологија) 
4. ургентни состојби во педијатрија 
5. ургентни хируршки состојби 
6. ургентни гинеколошки состојби 
                            Анестезиологија со реанимација (10 часа) 
1. Основи на анестезиологија (техники, контрола, медикаменти,инфузиона 
терапија, специјална анестезија, компликации) 
2. Припрема за операција и анестезија 
3. Постоперативна проценка на состојбата на болниот 
4. Оксигенотерапија и машини за вештачко дишење 
5. Основи на проценка и третман на болка 
6. Концепти на напреднато одржување во живот кај возрасни и деца 
7. Реанимација на новороден и донече 
8. Алгоритми за реанимација издадени од АХА (американска асоцијација за срце) 
и ЕРК (европски ресусцитационен совет) 
Пракса (30 часа): 
Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија на интензивно 



Лекување,  и  во КАРИЛ под водство на ментор-професор и мед.сестра одговорна за тој 
оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на 
здравствената нега во текот на полно работно време, при што води дневник за 
своите активности. 

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

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 

14. Распределба на распложивото време 30 часови предавања, вежби и семинари 
30 вежби 

15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2. Вежби,  
Семинари 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 
16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  
17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                               мин.-макс. 

Континуирана проверка  

на знаењата - 1 (писмено)                   45-70 

                                                    

17.2 Завршен испит Завршен испит                      5 - 10 
 

Комплетен завршен испит: претставува 

комбинација на тестот од неположена 

континуирана  проверка и завршниот испит.  
 

           Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)  

                                                             мин.-макс. 
                                               бодови       1-2                    

17.4 Активно учество                                                             мин.-макс. 
Теоретска настава                бодови      7.5-10 
Практична настава               бодови      7.5-10 

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 
За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 

бодови од посета на теоретска и практична настава, како  

и од учество во семинари. 
Оценката за предметот се формира според табелата на 

оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 

активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Студентска анонимна евалуација за предметот, 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата. 

22. Литература           Авторизирани предавања од катедрите 

 


