
1. Наслов на наставниот предмет СЕМЕЈНА  МЕДИЦИНА-КЛИНИЧКА 
ПРАКСА 

2. Код МЕД- 616 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор  на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по  Семејна медицина 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Шеста/XI
- XII 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедрата Проф. д-р Горан 
Петровски 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по  Семејна медицина 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Добиени кредити (положен испит) од  Семејна 
медицина 

10. Цели на  предметната програма: 
Запознавање со организација на работата во амбуланта и интегрирање на 
стекнатите знаења и вештини користејќи ги основните принципи на семејната 
медицина во решавање на проблемите поради кои пациентите доаѓаат на преглед 
во амбуланта. 

11. Содржина на  предметната програма: 
Студентот на крај од турнусот ќе: 

 ја опише положбата на примарната здравствена заштита во нашиот 
здравствен систем 

 опише кои состојби се решаваат  на примарна здравствена заштита 
 назначи соодветни дијагностички процедури и третмани согласно 

инциденцата и преваленцата на заболувањата 
 ги објасни спецификите на односот доктор пациент уникатни за семејната 

медицина 
 изведе консултација 
 се запознае со водење на хронично болен пациент 
 изведе  консултација и предложи иницијална терапија за акутна болест 
 решава случаеви каде постои клиничка  несигурност 
 дискутира со едукаторот за етичките аспекти во  семејната медицина 
 демонстрира емпатија и почит кон пациентот 
 изведе промоција на здравје и превенција од  болести кај пациентите 

 
Клиничката пракса ќе се организира во тек на 1 работна недела со полно работно 
време од 8 часа во амбуланта под надзор на едукатор. Ќе бидат организирани 4 
турнуси во тек на XI и XII семестар. Секојдневните активности на студентот ќе се 
бележат во посебен “дневник на активности” кои ќе бидат верифицирани со 
потпис  на едукаторот. 



12. Методи на учење: 
 Учество во секојдневната работа во ординацијата под  менторство. 
 Во тек на престојот потребно е самостојно да ги изведе следните 

клинички вештини: мерење на крвен притисок, одредување на ИТМ, 
изведување и толкување на ЕКГ, одредување на кардиоваксуларен 
ризик, клинички преглед на дојка како скрининг. 

 Обработка на случај од пракса и подготовка на  презентација. 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на распложивото време  
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Работа 

амбуланта, 
тимска работа 

в
о 

40 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Домашно учење 20 часови 

17. Начин на 
оценување 

    бодови 

17.1 Задолжително присуство и активно учество во работата во тек на 1 недела 
(5 работни денови по 8 часа) 
                                                        Мин – макс. 
Пракса * бодови 80   -  100 

 
*присуство: 20 бода, активност (вештини):10-50 (10 бода по вештина), 

презентација на случај 10-30 бода 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценка) 

Студентот треба да освои минимум 80 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 и да  подготви 
случај. 

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 Роберт Е. Ракел Учебник по 
семејна медицина 

Табрнакул, 
Скопје 

2011 

 
22.2 

Доплнителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1     
 


