
1. Наслов на наставниот предмет ХИРУРГИЈА-КЛИНИЧКА ПРАКСА 
2. Код  МЕД- 621 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Хирургија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Шеста/XI - 
XII 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

14 

8. Наставник Раководител на катедрата Доц.д-р Боро Џонов 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по Хирургија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Добиени кредити (положен испит) од Хирургија 

10. Цели на предметната програма: 
Запознавање со дијагностичките и тераписките процедури од областа на клиничка 
хирургија 

11. Содржина на предметната програма:  
 Popolnuvawe na hirur{ka istorija  
 Osobenost na zemawe na anamneza na sekoj oddel 
 Osobenost na klini~kiot pregled na oddelite za: 

 Abdominalna hirurgija 
 Detska hirurgija 
 Torakovaskularna hirurgija 
 Urologija 
 Traumatologija 
 Nevrohirurgija 
 Plasti~na hirurgija 
 Intenzivna nega (KARIL) 

 U~estvo vo sekojdnevnata rabota vo ambulantite 
 U~estvo vo sekojdnevnata rabota na hirur{kite 

oddelenija: 
 Tretman na pacient vo besoznanie 
 Reanimacija na pacient vo besoznanie (ventilatorna i 

srceva resustitacija) 
 Prva pomo{ pri krvarewe 
 Prva pomo{ pri skr{enici i is~a{uvawa 
 Tehniki na imobilizacija( transportna i trajna) 
 Prevrska na rani 
 Tretman na  rani i nivna sutura 
 Incizija na absces 
 Lokalen tretman na izgorenici 
 Davawe na parenteralna terapija i intravenski 

infuzii 



 Investigacija na prostata so rektalno tu{e 
 Plasirawe na nazogastri~na sonda 
 Endotrahealna intubacija 
 Vidi plasirawe na traheostomiska kanila 
 Plasirawe na urinaren kateter 
 Asistira pri torakalna punkcija 
 Vidi postavawe na torakalna drena`a 
 Asistira pri repozicija na kila 
 Punktira zglob 
 Asistira pri repozicija na skr{enica 
 Dava lokalna anaestezija 
 U~estvuva pri preparirawe na vena 
 Asistira pri bazi~ni operacii (hernioplastika,   

          operacija na `ol~no kese,operacija na slepo 
crevo) 

 Investigacii na golemi zglobovi 
 Drugi positni intervencii 

Клиничката пракса ќе се организира вотек на 4 работни недели со полно работно 
време од 8 часа. Ќе бидат организирани  2 турнуси во тек на XI и XII семестар. Во тек 
на турнусот се менуваат одделите и менторите. Секојдневните активности на 
студентот ќе се бележат во посебен “дневник на активности” кои ќе бидат 
верифицирани со потпис на менторот. 

12. Методи на учење:  
 U~estvo na stru~nite sostanoci na klinikata 
 U~estvo na utrinski viziti 
 U~estvo vo sekojdnevnata rabota na oddelenijata pri 

klinikata za Hirurgija 
 U~estvo vo hirur{ki intervencii od oblasta na hirurgijata 

13. Вкупен расположив фонд на време 420 часови 
14. Распределба на распложивото време 320 часови вежби 

100 часови домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Вежби (лабораториски, 

клинички),  
семинари,  
тимска работа 

320 часови 
 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Домашно учење 100 часови   

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Studentot e zadol`en da prisustvuva i aktivno da 

u~estvuva vo  
praksata vo tek na 4 недели  (20 работни dena po 8 ~asa) 
                                                           
мin. – мaks. 
Praksa *        бodovi                      60   -   100  
 *prisustvo: 2,5 bodа, aktivnost (вештини):  2,5 bodа 



18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

Студентот треба да освои минимум 60 бода.  
Ocenuvaweto na studentot e opisno 
(polo`il)                                                                                 

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 

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 Лин С. 
Бакли 
Питер Г. 
Шилаги 

Бејтсов прирачник за 
клинички прегледи и земање 
историја – проект на владата 
на РМ 

Академск
и печат, 
10 
издание 

2012 

 


