
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1. КОМУНИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
2. КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА СТАПАЛО
3. АНАТОМСКИ АСПЕКТИ НА ДЕГЕРАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ НА 
'РБЕТНИОТ СТОЛБ
4. ЕВОЛУЦИСКА ГЕНЕТИКА НА ЧОВЕКОТ
5. ХУМАНА АНТРОПОЛОГИЈА
6. КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАЛФОРМАЦИИ
7. ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ
8. КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТНИОТ ЛАК
9. ЕНЗИМИ- МАРКЕРИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ПРОГНОЗА НА ЗАБОЛУВАЊА
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10. ПЕРОКСИЗОМАЛНИ ДИСФУНКЦИИ И ПЕРОКСИЗОМАЛНА 
ПРОЛИФЕРАЦИЈА
11. ЛИПОПРОТЕИНИ -  РИЗИК ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА АТЕРОСКЛЕРОЗА
12. УРИНА, ПРОТЕИНУРИЈА И ХЕМАТУРИЈА ВО ЛЕКАРСКАТА ПРАКСА
13. ПАТОБИОХЕМИЈА НА СУБЦЕЛУЛАРНИ ОРГАНЕЛИ
14. МОРФОФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СПЕРМАТОЗОИДИТЕ
15. ОСНОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА
16. ФИЗИОЛОГИЈА НА СПОРТОТ
17. НУТРИТИВНА АНТРОПОЛОГИЈА
18. ФИЗИОЛОГИЈА ВО ХИПОБАРИЈА И ХИПЕРБАРИЈА
19. ФИЗИОЛОГИЈА НА СПИЕЊЕТО
20. ПОДГОТОВКА И ОДГОВОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА 
КРИЗНИ СОСТОЈБИ
21. ПРОЦЕНА НА ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОЛОШКИ РИЗИЦИ И 
ОПТОВАРЕНОСТ СО БОЛЕСТИ
22. БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЈЕТО
23. НАУЧЕН ТРУД: ДА СЕ НАПИШЕ И ДА СЕ ОБЈАВИ
24. КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА
25. МИКРОБИОЛОШКА ДИЈАГНОЗА НА УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ
26. ГИСТ (гастро-интестинални стромални тумори)
27. ПАТОЛОГИЈА НА СКЕЛЕТЕН СИСТЕМ
28. НЕОПЛАЗМИ АСОЦИРАНИ СО ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУСНА 
ИНФЕКЦИЈА: ОД ПАТОГЕНЕЗА ДО ПРЕВЕНЦИЈА
29. ОПШТА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НА ХОМЕОСТАЗАТА
30. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ
31. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НА ВОСПАЛЕНИЕ
32. ЕНДОКРИНА ДИСРЕГУЛАЦИЈА, БИОМАРКЕРИ И ТЕХНИКИ НА 
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА СРЦЕВА СЛАБОСТ
33. СОВРЕМЕНИ ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА - ОД ИДЕА ДО 
НАУЧЕН ТРУД
34. АПЛИКАЦИЈА НА МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ВРЕМЕ НА 
ПРЕЖИВУВАЊЕ-ОПСТ АИУВАЊЕ
35. ЕПИДЕМИОЛОГИЈАТА И ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕНАЏМЕНТ 
(МЕНАЏЕРСКА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)
36. ЕВАЛУАЦИЈА НА ИНФОРМЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 
ДЕМОГРАФСКАТА И ВИТАЛНАТА СТАТИСТИКА АПЛИЦИРАНИ ВО 
ЕПИДЕИОЛОШКИ СТУДИИ
37. ПРИМЕНА НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ И СТАТИСТИЧКИТЕ МЕТОДИ 
ВО РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВА КЛИНИЧКАТА 
МЕДИЦИНА
38. ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
39. ВИРУСНИ ОСИПИ КАЈ ТРУДНИЦА И НОВОРОДЕНО
40. ЕМЕРГЕНТНИ ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ И 
ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ
41. ПРОБИОТИЦИ И ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
42. ПРЕВЕНЦИЈА НА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ
43. ГЛАВОБОЛКИ, МИГРЕНИ И ДРУГИ БОЛНИ СИНДРОМИ
44. ЕКСТРАПИРАМИДНИ ЗАБОЛУВАЊА
45. ЕПИЛЕПТИЧНИ СИНДРОМИ-ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И ПРОГНОЗА
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46. СОВРЕМЕН ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП ВО МЕНАЏИРАЊЕТО НА 
ЕПИЛЕПСИИТЕ
47. ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА: ЕТИОЛОГИЈА, 
ПАТОФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ, ФАКТОРИ НА РИЗИК, 
КЛАСИФИКАЦИЈА, СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН
48. ЦИТОСТАТСКА ТЕРАПИЈА КАЈ СОЛИДНИТЕ ТУМОРИ
49. ВРОДЕНИ И НАСЛЕДНИ БОЛЕСТИ
50. ПРЕВЕНЦИЈА НА БОЛЕСТИ ШТО СЕ ПРЕНЕСУВААТ СО ВЕКТОРИ
51. ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА
52. АЛЕРГОЛОГИЈА
53. ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛЕГАЛНИ И ИЛЕГАЛНИ СУПСТАНЦИ И 
СРЕДСТВА
54. КУТАНИ ПРОМЕНИ КАЈ СИСТЕМСКИТЕ БОЛЕСТИ
55. ОЦЕНКА НА ЗДРАВЈЕ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ВО 
ЗАЕДНИЦАТА
56. ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА
57. КЛИНИЧКА СУДСКА МЕДИЦИНА
58. ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО НА НАСТАПУВАЊЕ НА СМРТТА
59. ГЕНЕТИКА ВО СОВРЕМЕНА МЕДИЦИНСКА ПРАКСА
60. СОМНЕНИЕ ЗА МАЛИГНА БОЛЕСТ ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ-ДИЈАГНОЗА 
И ТРЕТМАН
61. ХИДРО-ЕЛЕКТРОЛИТНИ И АЦИДОБАЗНИ НАРУШУВАЊА ВО 
ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ
62. НАРУШУВАЊА НА СЕКСУАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА
63. ПСИХОСОМАТСКИ БОЛЕСТИ
64. ЗАБОЛУВАЊА НА ДОЈКАТА
65. ОСНОВИ НА ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА (I и II)
66. ХИРУРГИЈА НА РАЧЕН ЗГЛОБ И ШАКА
67. УЛКУСНА БОЛЕСТА НА ЖЕЛУДНИК И ДУОДЕНУМ
68. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН 
СИСТЕМ
69. ЛАСЕРСКИ ТЕХНИКИ ВО ТРЕТМАНОТ НА ГЛАУКОМОТ
70. ВЕРТИГО -  КЛИНИЧКА ПРАКСА И ЕГЗАМИНАЦИЈА
71. ВРАТ -  Дијагностика, евалуација и третман
72. ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ
73. КЛИНИКО ИСЛЕДУВАЊЕ НА ОНКОЛОШКИ БОЛЕН
74. ИМИЏИНГ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА
75. ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА
76. МЕДИЦИНА ВО УСЛОВИ НА КАТАСТРОФА
77. МЕНАЏМЕНТ НА РЕСПИРАТОРНИОТ ТРАКТ
78. КОМПЛЕМЕНТАРНА МЕДИЦИНА
79. ФИЗИКАЛНИ АГЕНСИ ВО ТРЕТМАН НА БОЛКА
80. ЕРГОНОМИЈА
81. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И БОЛЕСТИ ВО ВРСКА СО РАБОТАТА. 
КАДЕЕ ГРАНИЦАТА?
82. АНАЛИЗА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО
83. БАЛНЕОКЛИМАТОТЕРАПИЈА
84. КИНЕЗИТЕРАПИЈА
85. ФИЗИОЛОГИЈА НА ФЕТУС
86. РАЗВОЈНИТЕ ГЕНИ ВО ЕТИОЛОГИЈАТА НА 
МУЛТИМАЛФОРМАТИВНИ СИНДРОМИ
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87. СПОРТСКИ ПОВРЕДИ НА КОЛЕНО
88. ВРОДЕНИ ДЕФОРМИТЕТИ НА СТАПАЛО
89. АДЈУВАНТНИ МЕТОДИ ВО ПАТОЛОГИЈАТА: ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА И 
ИМУНОХИСТОХЕМИЈА
90. КУЛТУРОЛОШКИ И СТРУКТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИ
91. ХЕМОСТАЗА
92. ИМОНОХЕМАТОЛОГИЈА
93. АНГИОЛОГИЈА и ТРОМБОЛОГИЈА
94. КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА ‘РБЕТНИОТ СТОЛБ
95. ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ
96. ПРАВО И ЈАВНО ЗДРАВСТВО
97. ЗДРАВЈЕ НА МИГРАНТИ
98. МЕДИЦИНСКА КРИМИНАЛИСТИКА
99. ФОРЕНЗИЧНА ДНК ТЕХНОЛОГИЈА
100. ЕПИЛЕПСИИ: ЕТИОЛОГИЈА, ПАТОФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ, 
КЛАСИФИКАЦИЈА, СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН
101. МАЛИГНИ ЛИМФОМИ- СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН
102. АБДОМИНАЛНА ЕХОТОМОГРАФИЈА
103. ТРУЕЊА СО ЛЕКОВИ
104. КВАНТНА И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА
105. КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ
106. АНТЕНАТАЛНИ КОНТРОЛИ ВО БРЕМЕНОСТ
107. ДИСФУНКЦИОНАЛНИ КРВАВЕЊА
108. КОНТРАЦЕПТИВНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА
109. МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ ЗА СКРИНИНГ НА ЦЕРВИКАЛНИОТ 
КАРЦИНОМ
110. ОСНОВНИ ИСЛЕДУВАЊА НА ПАРОВИ СО ИНФЕРТИЛИТЕТ
111. ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРЦИНОМ НА ГРЛО НА МАТКАТА
112. ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ ПРЕДИКЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА
113. ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА
114. РАНО ОТКРИВАЊЕ НА ТУМОРИ НА ОВАРИУМ
115. УЛОГА НА ЕНДОСКОПСКАТА ХИРУРГИЈА ВО ИНФЕРТИЛИТЕТОТ
116. УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО АКУШЕРСТВО
117. УРОГИНЕКО Л ОГИ ЈА
118. ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА СЕКУ1КЅ 1УТЕК1
119. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА СО ОРАЛНА МЕДИЦИНА
120. РАСТРОЈСТВА НА СПИЕЊЕ И НЕСОНИЦА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1. Наслов на наставниот предмет КОМУНИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИСКИ 
ВЕШТИНИ

2. Код МЕД-И-1
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет Катедра по 
Психијатрија и медицинска психологиј а
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6. Академска година/семестар Прва / II 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Раководител на катедра Проф. д-р Марија 
Ралева,
Наставата ја изведуваат , проф. д-р Викторија 
Вуј овиќ и научен соработник д-р Мира 
Полазаревска

9. Предуслови за запишување на 
предметот нема

Степен на образование (прв Интегриран циклус

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Комуникациски вештини
* Конфликти и нивно разрешување____________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

Комуникациј а помеѓу докторот и пациентот : Преглед 
Вештини на поставување на прашања, вештини на слушање 
Невербално однесување.Вештини на одговарање.
Споделување информации - Модели и методи.Вештини за градење на 
врската.
Вештини на советување. Вештини на убедување.
Разубедување на лицата кои без причини се грижат за здравјето 
(хипохондри).
Разговор со родителите. Работа со постари лица.
Соопштување на прогнозата, надежта и ризикот.
Спарвување со хронични болести и умирање. Неисполнување и измама. 
Соочување со незадоволството на пациентот. Преговарачки вештини. 
Практична работа каде во центарот на вниманието е пациентот.Претпазливо 
работење.
Телекомуникации во здравствената нега
Конфликти и нивно разрешување._____________________________________

12. Методи на учење: Интерактивна теоретска настава.
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови прдавања

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

15

15.2
16. Други форми на 

активности
16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен бодови

мин.-макс.
50 - 80

5
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

мин.-макс
Семинарска работа бодови

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

бодови
бодови

мин.-макс. 
5 - 10 
5 - 10

Студентот е должен активно да ги следи сите 
предвидени активности, вклучително и

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 К. Р. Сетураман Комуникациј ски вештини 
во клиничката практика 
(Комуникациј а меѓу 
пациентот и докторот)

Таберна
кул

201022.1

1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА СТАПАЛО
2. Код МЕД-И-2
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Анатомија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Прва/П 7. Број на 1
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ЕКТС
кредити

8 . Наставник Проф.д-р Анѓа Стратеска-Зафироска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Анатомиј а 1 и потпис од 
Анатомија 2__________________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на морфолошки и функционални аспекти на стапалото
• Изучување на морфолошки и структурни карактеристики на табанските сводови

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Коски и зглобови на стапало
- Корен на стапало
- Стапало (во потесна смисла)
- Прсти на стапало 
-Табански сводови 
Практична настава:
Топграфски регии на стапало и презентација на остеоартикуларна збирка на 
препарати
Семинарска работа: избран дел од клиничка анатомија на стапало________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
21-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
12-20
12-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)
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од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарска работа во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, семинарска работа и завршниот испит.

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 Г одина

1 Кит Л.Мур, 
А.Ф.Дали, 
Ан М.Агур

Клинички
ориентирана
анатомија

Табернакул 2011

2 Јовановиќ и сор. Клиничка 
анатомиј а-доњи 
екстремитет

Научна књига, 
Београд

1989

3 Анѓа Стратеска- 
Зафироска

Морфолошки 
карактеристики 
на сводовите на 
стапалото

Докторска
дисертација

1990

4 \УПНатѕ РБ Огау' ѕ аиаЈошу СИигсИШ
ЈлутцѕЈопе

2005

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1

1. Наслов на наставниот предмет АНАТОМСКИ АСПЕКТИ НА 
ДЕГЕРАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ НА 
ТБЕТНИОТ СТОЛБ

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

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар Прва/П 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8 . Наставник Проф. д-р Ники Матвеева
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Анатомиј а 1 и потпис од 
Анатомија 2__________________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Изучување на повеќе анатомски аспекти на на морфоструктурните и 
дегенеративни промени на 'рбетниот столб во текот на процесот на стареење кои 
се од значење во медицинската клиничка пракса

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
-Морфоструктурни и дегенеративните промени на 'рбетниот столб во тек на 
процесот на стареење со акцент на нивното значење во медицинската клиничка 
пракса
-Дегенеративни промени на прешленските тела
-Дегенеративни промени на меѓупрешленските дискуси и дискус хернии 
-Дегенеративни промени на меѓупрешленските зглобови 
-Дегенеративни спинални стенози 
Практична настава:
-Презентација на богата остеолошка и остеоартикуларна збирка на препарати 
на Институтот за анатомиј а
-Презентациј а на снимки на рбетен столб со современи 1та § т §  техники- 
компјутерска томографија и магнетна резонанца од сопствена истражувачка работа

Семинарска работа: избрани делови од содржината на теоретската настава
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
6 часови

15.2 Вежби 
семинари, 
тимска работа

Вежби 4 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел

мин.-макс. 
бодови 15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35
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усна)
17.3 Активно учество

Теоретска настава
мин.-макс. 

бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и ро\уег 
рот! презентација.

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

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 Е одина

1 др. Ники 
Матвеева

Морфоструктурни 
промени на 
лумбарниот 
сегмент на 
'рбетниот столб во 
тек на процесот на 
стареење

Копи
Тони,Скопје

2011

2 Кит Л.Мур, 
Артур Ф. Дали, 
Ан М.Р. Агур

Клинички
ориентирана
анатомија

Табернакул,
Скопје

2011

3 МкоШ Во§с1ик СНтса1 АпаЈоту 
оѓ Ље китНаг 
Ѕрте апН Ѕасгит

РоигЉ еН. 
Е1ѕеу1ег СНигсНШ 
Е1ут§ѕ1опе

2005

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 \УИНат Н, 
КѓгкаМу \УПНѕ, 
Ткотаѕ N 
Вегпагс!

Мапа§т§ 1о\у Наск 
рат

РоигЉ еН.
СНигсНШ
Е1ут§ѕ1опе

1999
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1. Наслов на наставниот предмет ЕВОЛУЦИСКА ГЕНЕТИКА НА ЧОВЕКОТ
2. Код МЕД-И-5
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по хумана генетика

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Прва/П 7. Број на 1 
ЕКТС
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кредити
8 . Наставник Доц. д-р Александар Петличковски 

(Проф.д-р Елена Шукарова_______
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
потпис од предметот Хумана генетика

10. Цели на предметната програма (компетенции):

1. Да научи зошто се испитува генетската еволициј а на човекот.
2. Да научи како се испитува геномското различие.
3. Да разбере како се толкуваат генетските варијации.
4. Да научи каде и кога се создале луѓето.
5. Да дознае како луѓето го колонизирале светот.
6. Да препознае како може еволуциската генетика да биде корисна.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

Зошто да се испитува еволуциска генетика на човекот?
Структура, функција и наследување на човековиот геном.
Различие на човековиот геном.
Откривање и испитување на различието во човековиот геном.
Правење заклучоци од различието.
Потекло на модерните луѓе.
Дистрибуција на различието - од Африка кон Азија, Австралија и Европа. 
Земјоделски експанзии во ново-најдените земји.
Што се случува кога ќе се сретнат популациите?
Да се разбере минатото и иднината на фенотипските варијации. 
Здравствени влијанија од еволуциското наследство.
Идентитет и идентификациј а.

Практична настава:
Симулација на различни модели за популациска генетика со компјутерски 
програм, пресметување алелска фреквенција на различието, пресметување на 
внатрепопулациски генетски карактеристики, пресметување меѓупопулациски 
разлики, пресметување генетска оддалеченост, пресметување генетски стебла.

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
8 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 7 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.
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Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на 
завршен испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската (минимум 7 часови), практичната настава 
(минимум 6 вежби)
За да пристапи студентот кон испит потребно е да има потпис 
во индексот и да изработи семинарски труд во писмена форма 
и да изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуациј а за предметот и наставниците 
и соработниците кои учествуваат во изведувањето на 
наставата

22 . Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Спироски М, 
Трајков Д, 
Петличковски А

ПРАКТИКУМА 
ЗА ХУМАНА 
ГЕНЕТИКА-1

Институт за 
имунобиологиј а и 
хумана генетика

2006

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1. Наслов на наставниот предмет ХУМАНА АНТРОПОЛОГИЈА
2. Код МЕД-И-6
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Анатомија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8 .

Наставник Проф.др. Наташа Наќева-Јаневска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ положен испит од Анатомиј а 3

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да се добијат сознанија за антрополошките карактеристики кај македонската 

училишна младина во периодот на интензивен раст и развиток
• Да се дефинира , манифестната морфолошката структура како и структурните 

компоненти на телото
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
1. Генеза на филозофските проблеми во антропологијата
2. Антрополошки карактеристики на народите
3. Морфолошки карактеристики на телото кај Македонците
4. Антропометриски статус од 9 до 18 год. возраст
5. Возрасни и полови разлики на морфолошките варијабли и прогнозни модели
6. Структурни компоненти на телото : масна, коскена и мускулна

Практична настава:
Антропометриј а; антропометриски инструменти и точки , мерења по 1ВР 
Семинарска работа: избрани делови од ХУМАНА антропологија___________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања-теоретска
настава

5 часови

15.2 Антропометриј а
(инструменти, точки 
и мерења по ШР) 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
активности 16.2 Самостојни задачи часови

16.3 Домашно учење 15 часови
17. Начин на оценување бодови

17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

бодови
бодови

мин.-макс.
10-20
10-20
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18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 6 8  бода 6  (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

121
995
22 .

Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 М. Аппе 
Ка12еп6 ег§ & 
ЅкеПеу К  
Ѕаипбегѕ,

В1о1о§1са1 
Ап111горо1о§у Оѓ 
ТНе Нитап 
Ѕсе1е1оп

ЈоНп ш1еу & 
ѕопѕ 1пс.НоНокеп 
Не\у Јегѕу

2008

2 2 .1

2 М1с11ае1 \У. 
\Уаггеп, НеаЉег А. 
\Уа1ѕН-Напеу, РШ 
& Еаиге1 Е. Егеаѕ,

ТНе Рогепѕ1с
Ап111горо1о§у
Еакога1огу-

Тау1ог & Ргапс1ѕ 
Огоир, ЕЕС

2008

3 № 1аѕа Ој. № 1<еуа- 
Јапеуѕка

0 1 паш1ка па 
га2У11окт1 па 
кагНса!а

Ма§1ѕ1егѕк11гис! 1989

4 № 1аѕа Ој. №кеуа- 
Јапеуѕка

Могѓо1оѕка 
ѕ1пдк1ига I 
ѕ1гик!игш 
котропепЦ па 
1е1о1о

Бок1огѕка
сИѕеПасуа

1995

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

2 2 .2

1 Ј.О. НАЕЕ 
Ј.Е. АЕЕАШОЦ 
К.\У. ОК1РР 
А.М.
ЅЕАУОТЖЕК

НапсШоок оѓ
РНуѕ1са1
Меаѕигетеп1ѕ

Рпп1ес! 1п 1Не 
Ш11ес1 Ѕ1а1еѕ оѓ 
Ашепса
оп ас1с1-ѓгее рарег

2007

2 Уогс1ап Уогбапоу Јигпа! оѓ ГЕМА-ВАЅ 2 0 0 0
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АпЉгоро1с>8У

1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА ВРОДЕНИ 
СРЦЕВИ МАЛФОРМАЦИИ

2. Код МЕД-И-7
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Анатомија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус
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6 . Академска година/семестар Втора/1У 7. Број
ЕКТС
кредити

на

8 . Наставник Проф.др.Добрила Тосовска Лазарова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Положен испит од Анатомиј а 3

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентот да се запознае со најчестите вродените срцеви малформации
• Да се запознае со клиничката слика на вродените срцеви малформации
• Да се запознае со методите на инвестигација за нивно рано детектирање
• Да се запознае со терапевтските мерки за нивно лекување_____________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Атријален септален дефект (АСД)
• Вентрикуларен септален дефект (ВСД)
• Трилогија и тетралогија на Ра11о1
• Аортна коарктација
• БисШѕ аПепоѕиѕ регѕ1ѕ1епѕ (БАР)
• Комплекснп аномалии (синдроми)

Практична настава:
• Анимиран приказ на конгениталните срцеви малформации 

Семинарска работа:
• Избрани поглавја од најчестите срцеви малформации_____

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, анимации, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинар 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови

Континуирани проверки бодови
мин.-макс.

12-20
Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.

12-20
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писмена 
усна)_______________

Семинарска работа бодови
мин.-макс 
30 - 50

и

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс.
бодови 3 -5

1
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Практична настава бодови 3 -5
18. Критериуми за 

оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да ја 
предаде семинарската работа во пауер поинт, која ја 
презентира на усмениот дел од испитот.

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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Кит Л.Мур, 
А.Ф.Дали, 
Ан М.Агур

Клинички
ориентирана
анатомија

Табернакул 2011

2 КеКк Б.Мооге ЕѕѕепРа1ѕ СНшса1
АпаЈоту-ѕесопс!
ЕсННоп

Е1рртсо11
\УПНатѕ&\\Н1кт
ѕ

2002

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1

1. Наслов на наставниот предмет ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН 
НЕРВЕН СИСТЕМ

2. Код МЕД-И-8
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус
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односно втор циклус)
6 . Академска година/семестар Втора/1У 7. Број

ЕКТС
кредити

на

8 . Наставник Проф.д-р Марија Папазова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ положен испит од Анатомиј а 3

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да се обезбеди знаење за морфолошките и топографските карактеристики на 

мозочната циркулациј а, колатералниот крвоток и артериските анастомози на 
мозокот

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

- Општи карактеристики на мозочните артерии
- Морфолошки и топографски карактеристики на вертебробазиларниот 

систем
- Морфолошки и топографски карактеристики на внатрешната каротидна 

артерија
- Артериска васкуларизација на 'рбетен мозок, мозочно стебло, мал мозок и 

голем мозок
- Колатерален крвоток и артериски анастомози
- Вени на мозокот 

Практична настава:
Презентациј а на мозочните крвни садови

12. Методи на учење:
Интерактивна настава: предавања, вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања-теоретска

настава
5 часови

15.2 Вежби (лабораториски,
клинички),
семинари,
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена 
усна)_______________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

и

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

1
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18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Марија Папазова, 
Добрила Лазарова, 
Јулија Живадиновиќ.

Васкуларизациј а 
на мозокот. 
УКИМ

Медицински
факултет,
Скопје

2010.

22.1

2 Мур КЛ 
Дали АФ 
Агур АМР

Клинички
ориентирана
анатомија

Табернакул,
Скопје

2011

3 Хејнс ДЕ Невроанатомиј а Табернакул,
Скопје

2010

4 \УПНатѕ РБ Огау' ѕ апаЈоту СИигсИШ
ШчпцѕЈопе

2005

5 Елис X, 
Логан БМ, 
Диксон АК

Анатомиј а на 
човекот на 
пресеци

Арс ламина 2011

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА 
АОРТНИОТ ЛАК

2. Код МЕД-И-9
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на 1
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ЕКТС
кредити

8 . Наставник Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ положен испит од Анатомиј а 3

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да се обезбеди знаење за морфолошките и топографските карактеристики на 

аортниот лак и неговите гранки
* Да се обезбеди знаење за вариј ациите на аортнит лак и неговите гранки_____

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

- Морфолошки и топографски карактеристики на аортниот лак
- Морфолошки и топографски карактеристики на гранките на аортниот лак
- Анатомски вариј ации на аортниот лак и неговите гранки и нивно клиничко 

значење
- Подрачје на васкуларизација на аортниот лак и неговите гранки 

Практична настава:
- Презентациј а на морфолошките и топографските карактеристики на 

аортниот лак, неговите гранки и нивните вариј ации

12. Методи на учење:
Интерактивна настава: предавања, вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
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од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Мур КЛ 
Дали АФ 
Агур АМР

Клинички
ориентирана
анатомија

Табернакул,
Скопје

2011

2 \УПНатѕ РБ Огау' ѕ аиаЈошу СИигсИШ
ШчпцѕШпе

2005

3 Марија 
Папазова, 
Добрила 
Лазарова, Јулија 
Живадиновиќ.

Васкуларизациј а 
на мозокот. 
УКИМ

Медицински 
факултет, Скопје

2010.

4 Елис X, 
Логан БМ, 
Диксон АК

Анатомиј а на 
човекот на 
пресеци

Арс ламина 2011

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1

1. Наслов на наставниот предмет ЕНЗИМИ- МАРКЕРИ ЗА ДИЈАГНОЗА И 
ПРОГНОЗА НА ЗАБОЛУВАЊА

2. Код МЕД-И-10
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Биохемиј а и клиничка биохемиј а

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Втора/ГУ 7. Број на 1
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ЕКТС
кредити

8 . Наставник Проф.др. Соња Топузовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис по Биохемиј а 1 и Биохемиј а 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на ензими значајни во медицинската диј агнозтичка пракса
• Демонстрација и практича работа на методи за одредување на активноста на 

ензимите
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
Принципи на ензимологиј а 
Изоензими и нивно значење 
Методи за одредување на ензими
Ензими значајни за дијагноза и прогноза на кардиоваскуларни заболувања 
Ензими значај ни за диј агноза и прогноза на хепатални заболувања 
Ензими во неонатален период 
Ензими како тумор маркери 

Практична настава:
Тестови за одредување на ензими и изоензими, континуирани, дисконтинуирани, 
електрофоретски

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за до 59 бода 5 (пет) Ф
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оценување
(бодови/оценка)

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10(десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи рошег рош! презентација.

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

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 Г одина

1 БауМ М. 
Нашсгоѓ!

Б1а§поѕ11С
еп2 ушо1о§у

\УШеу, ЕошЈоп, 1987

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Цаба Т. Мајкзс- 
ЅјшДт__________

КНшска
еп21шо1о§1Ја

АШ РгакРкшп 1993

1. Наслов на наставниот предмет ПЕРОКСИЗОМАЛНИ ДИСФУНКЦИИ И 
ПЕРОКСИЗОМАЛНА ПРОЛИФЕРАЦИЈА

2. Код МЕД-И-11
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Биохемиј а и клиничка биохемиј а

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар Втора/1У 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити

односно втор циклус)

8 . Наставник Проф.др. Јасна Богданска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис по Биохемиј а 1 и Биохемиј а 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на разликите помеѓу митохондриската и пероксизомалната 

оксидациј а на масните киселини, оксидациј а на масни киселини со многу 
долги синџири (УЛСРА), на дикарбоксилни киселини со долги синџири, 
некои незаситени масни киселини. Краток осврт на пероксизомалните 
дисфункции.

• Пероксизомална пролиферација, теорија на оксидативен стрес
• Демонстрација и практича работа на методи за одредување на активноста на 

 палмитоил коензим А оксидазата и каталазата ткиво од црн дроб на стаорец.
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Морфологија и функција на пероксизомите;
- Биогенеза на пероксизомите;
- Метаболични процеси кои се одвиваат во пероксизомите;
- Биохемиски основи и клинички аспекти на нарушувања поврзани со:
а) Пероксизомалната биогенеза - Регох1ѕоше В1о§епеѕ1ѕ В1ѕогс1егѕ (РВБѕ): СегеБго- 
БераБс-гепа! (2е11\уе§ег) синдром (2Ѕ); Пеопа1а1 ас1гепо1еикос1уѕ1гор1|у (МАБО)- 
неонатална адренолеукодистрофија; 1пѓап1Пе Кеѓѕиш сИѕеаѕе (ПШ);
б) Недостаток на еден пероксизомален ензим - Регох1ѕота1 Ѕ1п§1е-Еп2уте
Б1ѕогс1егѕ: Х-1ткес1 ас1гепо1еикос1уѕ1горИу (Х-АЃП) и нејзина поврзаност со
Адисоновата болест; аскепотуеЈопеигораЉу (АМИЈ) - адреномиелоневропатија; 
Регох1ѕота1 Љ1о1аѕе с!еЃ1с1епсу (рѕеис1о-2е11 \уе§ег ѕупЉоте); недостаток на АсуБСоА 
ох1с1аѕе (рѕеис1о-МАѓП); НурегохаЉпа 1уре I (РН1); недостаток на С1и1агу1 СоА 
ох1с1аѕе
недостаток на Меуа1опа1е кјпаѕе;
в) Недостаток на повеќе пероксизомални ензими - Регох1ѕота1 МиШ-Епхуте 
Б1ѕогс1егѕ: Ш112отеНс сНопс1гос1уѕр1аѕ1а рипс!а1а (К.СБР); 2е11\уе§ег-Нке синдром.
- Биохемиски основи на пероксизомалната пролиферација.
Практична настава:
Тестови за одредување на ензимската активност на палмитоил КоА оксидазата и 
каталазата во хомогенат и изолирани фракцијии од црн дроб на стаорец , 
определуавње на ензимската активност на каталазата во хумани еритроцити. 
Семинарска работа: избрани делови на биохемсиките аспекти и клиничката слика 
на определени пероксизомални дисфункции,___________________________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа.

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење___________
15. Форми на наставните 

активности
15.1

15.2

Предавања- 
теоретска настава
Вежби
(лабораториски,

5 часови

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Макед онски/англиски

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 Г одина
1 Ѕспуег СкаНеѕ, 

Веаибе! АгЉиг, 
Ѕ1у \УШ1ат, 
Уа11е БауМ

ТНе МеЈаНоНс апб 
Мо1еси1аг Ваѕеѕ оѓ 
Шкетес! Бхѕеаѕе

МсОга\у-НШ 
Ргоѓеѕѕ1опа1; 8Ш 
есННоп

(ОесетНег 
15, 2000)

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 \Уапс1егѕ КЈ. МеЈаНоНс апН 
шо1еси1аг Наѕ1ѕ оѓ

Аш Ј МеН 
Оепе! А.

2004 Мау 
1;126А(4):35
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регох1ѕота1 
сИѕогс1егѕ: а геу1е\у.

5-75.

2 РијП<1 У, Уа§На 
У, Ма1ѕи2ак1 Т.

Регох1ѕоте 
Р1о§епеѕ1ѕ сИѕогс1егѕ: 
то1еси1аг Раѕ1ѕ ѓог 
1тра 1гес1 регох1ѕота1 
теткгапе аѕѕетМу: 
1п те1акоНс 
ѓипсРопѕ апс! 
НПо§епеѕ1ѕ оѓ 
регох1ѕотеѕ 1п ИеакИ 
апП сИѕеаѕе.

В1осИ1т 
В1орИуѕ Ас1а.

2012
Ѕер;1822(9): 1 
337-42. скл: 
10.1016/ј.ИИа 
сИѕ.2012.06.0 
04. ЕриН 
2012 Јип 13.

3 Ма§о1и Ѕ, Ка1е1 
УС, ЕгПтапп К, 
Р1аНа НШ.

Мо1еси1аг Иаѕ1ѕ оѓ 
регох1ѕота1 
И1о§епеѕ1ѕ сИѕогс1егѕ 
саиѕеП Иу Неѓес1:ѕ 1п 
регох1ѕота1 таСпх 
ргоСеЈп 1тро 1ѓ.

В1осИ1т 
ВтрНуѕ Ас1а.

012
Ѕер;1822(9): 1 
326-36. скл: 
10.1016/ј.ИИа 
скѕ.2012.05.0 
10. ЕриН 
2012 Мау 19.

1. Наслов на наставннот предмет ЛИПОПРОТЕИНИ -  РИЗИК ФАКТОР ЗА 
РАЗВОЈ НА АТЕРОСКЛЕРОЗА

2. Код МЕД-И-12
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Биохемиј а и клиничка биохемиј а

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус
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6 . Академска година/семестар Втора/1У 7. Број
ЕКТС
кредити

на

8 . Наставник Проф.др. Даница Лабудовиќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис по Биохемиј а 1 и Биохемиј а 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да се запознае со улогата на липопротеините, транспортните протеини и 

ензимите вклучени во развој на атеросклерозата заболувањата кои се последица 
на атеросклерозата: КАБ , цереброваскуларни, ДВТ; да се запознае со 
електрофоретските методи за сепарација НОБ и БПБ супкласите и аро(а) 
изоформите;

• Демонстрација и практичан работа со ПАГ електрофоретските методи за 
сепарација НЕЖ и БОБ супкласите, аро(а) изоформите и \Уеѕ1егп Б1о11 
техниката.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Класификација и метаболизам на плазма липопротеините;
• НЕЖ и ЕБЕ супкласи; СЕТР, БСАТ;
• Липопротеин (а) и апопротеин(а) фенотипови
• Клиничко значење на липопротеините во развојот на различни заболувања 

како што се: КАБ, ЕСРД, цереброваскуларни заболувања, шеќерна болест, 
длабока венска тромбоза .

Практична настава:
• 3-30% градиентна неденатурирачка ПАГ електрофореза за сепарација на 

НЕЖ и ЕПЕ супкласите
• 3-15- градиентна ЅБЅ-РАО електрофореза за сепарација на апопротеин(а) 

проследена со \Уеѕ1ет Б1о11 на нитроцелулозна мембрана и , визуализација 
со имунотехника

Семинарска работа: припрема и јавна презентација на семинарски труд поврзан 
со липопротеините и дискусиј а поврзана со семинарските трудови_______________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
активности 16.2 Самостојни задачи часови

16.3 Домашно учење 15 часови
17. Начин на оценување бодови

17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит мин.-макс.

1
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Усмен дел бодови

18.

19.

20 .

21 .

22 .

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи

______усна)_________________
17.3 Активно учество

Семинарска работа

15-25 
мин.-макс 

бодови 25-35

мин.-макс.
Теоретска настава бодови 10-20
Практична настава________бодови 10-20

Критериуми за до 59 бода 5 (пет) Ф
оценување од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
(бод ови/оценка) од 69 до 76 бода 7 (седум) Д

од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Јазик на кој се изведува

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот
испит,__________________________________________
Македонски

наставата_________________________________________________________
Метод на следење на Студенска анонимна евалуација за предметот и 
квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во

изведувањето на наставата
Литература

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

22.1

1 БкаИаШ, 
е! а1.,

ВшсНегшѕ1гу оѓ 
а1Негоѕс1егоѕ1ѕ,

Ѕрпп§ег, ТЈЅА 2009

2 МагѕНаП \УЈ 
& Вап§ег1 
ЅК.

СНшса1 ВшсНегшѕНу - 
Ме1аНоНс апН сНшса1 
аѕрес!ѕ.

СНигсНШ
Етп§ѕ1опе,
Е1еѕеу1ег

2008, рр
783

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

22.2
1 БипНаг ВЅ, 

е! а1,.
Рго1еш В1оШп§. А 
РгасНса1 АрргоасН

ОхТогс!
1Јп1уегѕ11у

1999

2 Ра1е1 Б, .Е1ес1горНогеѕ1ѕ, 
ЕѕѕепНа! с1а!а.

Ое1 \УНеу 
СН1ѕсНеѕ1ег,

1 9 9 9 .
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1. Наслов на наставниот предмет 
(изборен предмет)

УРИНА, ПРОТЕИНУРИЈА И 
ХЕМАТУРИЈА ВО ЛЕКАРСКАТА 
ПРАКСА

2. Код МЕД-И-13
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Биохемиј а и клиничка биохемиј а

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити

односно втор циклус)

8 . Наставник Проф. др Светлана Цековска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис по Биохемиј а 1 и Биохемиј а 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на состав на урина со особен осврт на уринарните протеини;
• Детекциј а на уринарните протеини со потеклото на протеинуриите, 

хематуриите, евалуациј а на ренални лезии за потребите на клиничката
______ пракса________________________________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Уринарни протеини;
- Квалитативно и квантитативно испитување на уринарните протеини;

- Сепарација на уринарните протеини со техниката ЅБЅ-РАОЕ;
- Детекциј а на видот на уринарни протеини со нивно клиничко значење;
- Хематурија, потекло на хематуријата;
- Толкување на добиените резултати 
Практична настава:
- собирање на уринарни примероци, транспорт, центрифугирање;
- квалитативни и квантитативни испитувања на уринарните примероци;
- Електрофоретска сепарација на уринарни протеини со техниката ЅБЅ-РАОЕ;
- Детекција на одделните уринарни протеини;
- Одредување на потеклото на уринарните протеини;
- за протеини од ренално потекло-одредување на степенот на реналната лезија 
Семинарска работа: Обработка на лабораториски наоди за детекција на

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби: 7 часови 
Семинари: 3 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10(десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи рошег рош! презентација.

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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Штраус Б и сор. Штраусова
Медицинска
биокемија

Медицинска 
Наклада, Загреб

2009

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 №с1а Т. Мајкзс- 
ЅјпќН

Медицинска
биохемија

Медицински 
факултет, Белград

1994

1. Наслов на наставниот предмет ПАТОБИОХЕМИЈА НА 
СУБЦЕЛУЛАРНИТЕ ОРГАНЕЛИ

2. Код МЕД-И- 14
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Биохемиј а и клиничка биохемиј а

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар Втора/ГУ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Катерина Тошеска-Трајковска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис по Биохемиј а 1 и Биохемиј а 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на дефектите на субцелуларните органели
• Асоцираност на клиничката манифестација со патобиохемијата на одредени

субцелуларните органели
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Градба и функција на клеточни органели
- Патобиохемиј а на ендоплазматски ретикулум и клиничка манифестациј а
- Патобиохемиј а на голџиев апарат и клиничка манифестациј а
- Патобиохемиј а на митохондрии и клиничка манифестациј а
- Патобиохемиј а на лизозоми и клиничка манифестациј а
- Патобиохемија на пероксизоми и клиничка манифестација
- Патобиохемиј а на цитосклелет и клиничка манифестациј а
- Нарушена егзоцитоза и ендоцитоза
- Клиничко значење
Семинарска работа: обработка на поединечни случаи со патобиохемија на

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
10 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс.
бодови 10-20
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Практична настава бодови 10-20
18. Критериуми за 

оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава и семинарите и да освои минмум 
бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Денке и сор. Карлсонс 
биохемија и 
патобиохемиј а

Микена -Битола 2011

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Ј. Коо1тап Со1ог АОаѕ оѓ 
ВтскегшѕЈгу

Оеог§ Ниете Уег1а§ 
К (1ЅВМ 
9783131003737)
2013

2013

1. Наслов на наставниот предмет МОРФОФУНКЦИОНАЛНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

2. Код МЕД-И- 17
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Хистологија и ембриологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар Втора/ГУ 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити

односно втор циклус)

8. Наставник Проф.др. Невена Костовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Хистологиј а и ембриологиј а 
2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на структурните и функционалните карактеристики на 

сперматозоидите во хуманиот еј акулат
• Микроскопска анализа на сперматозоидната популација на нативни и обоени

препарати__________________________________________________________
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Сперматогенеза и спермиогенеза
- морфолошки карактеристики на сперматозоидите
- Методи за одредување на концентрацијата на сперматозоидите во ејакулатот 
-Методи за одредување на подвижноста на сперматозоидите во ејакулатот
- Методи за одредување на морфологијата на сперматозоидите
-Отстапувања од нормалните морфофункционални карактеристики на
сперматозоидите и појава на олигозооспермија, астенозооспермија и 
тератозооспермиј а 
Практична настава:

- микроскопска анализа на сперматозоидната популација на нативен препарат
- микроскопска анализа на сперматозоидната популација на обоен препарат

Семинарска работа: избрани делови од морфофункционалните карактеристики на 
сперматозоидите_________________________________________________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби- микроскопска анализа на препарати,

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи 5 часови
16.3 Домашно учење 10 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска
работа/проект Семинарска работа бодови

мин.-макс
25-35
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(презентација: писменаи 
усна)_________________

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Мајкл Х.Рос, 
Војчин Павлина

Хистологија, текст 
и атлас

Табернакул,
македонско
издание

2010

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Ѕауо Војоу1с Апс1го1о§1Ја, 
р1ос1поѕ11 
пер1ос1поѕ1 
тиѕкагса

№ 0 ”ТЈшуег211е1ѕ 
ка пјес” №кѕ1с

1986

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА 
МЕДИЦИНА

2. Код МЕД-И-18
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по физиологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар Втора/ГУ 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити

односно втор циклус)

8. Наставник Проф.др. Весела Малеска Ивановска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Физиологиј а 1 и потпис од 
Физиологиј а 2___________________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на ефектите на силите на акцелерација и промените на притисокот 
врз нормалната функциј а на органските системи во човековото тело

• Изучување на влијанието на условите на надворешната средина во
воздухопловството врз здравј ето на човекот_____________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
• Ефекти на центрифугалните и линеарните сили на забрзувањето врз човечкиот 

организам.
• Однесување на срцето, циркулацијата и крвниот притисок во услови
• наавијација.
• Ефекти на авијацијата врз респираторниот систем и негово однесување во 

услови на хипоксиј а, декомпресиј а и хипервентилациј а.
• Ефекти на авијацијата врз крвта и нејзините компоненти.;
• Регулаторните механизми на телесните течности и ефектите на
• авијацијата врз нив.
• Мускулни енергетски системи и промени во мускулоскелетниот систем како 

ефект на влијанието на авијацијата.
• Однесување на сензорните системи, сетилото за вид и сетилото за
• рамнотежа при летање.
• Влиј ание на промените на притисокот, движењата, бучавоста врз
• организмот и одржување на здравјето.

Семинарска работа: избрани делови од воздухопловна медицина_______________
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

7 часови

15.2 Семинарска
работа

8 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
20-35

17.2 Семинарска мин.-макс
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работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови 30-45

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

мин.-макс.
10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ј 
теоретската настава и семинарите и да освои 
бодови

а посетува 
минмум

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Гајтон и Хол Медицинска
физиологија

АРС Ламина, 
Скопје

2013

2 Малеска-
Ивановска
Весела

Основи на 
воздухопловна 
медицина 
(интерна скрипта)

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Видоевски Г. Основи на
воздухопловна
медицина

Наша книга, 
Скопје

2000

1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА СПОРТОТ
2. Код МЕД-И-19
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по медицинска и експериментална
физилогија со антропологија
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Сунчица Тетровска
9. Предуслови за запишување на 

предметот положен испит од Физиологиј а 1

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на физиологија на мускулите при вежбањето.
• Совладување на адаптационите механизми на респираторниот систем, 

кардиоваскуларен систем и на невро-ендокриниот систем при вежбањето
• Запознавање со основните механизми на мускулниот замор и на 

опоравување на организмот по физичката активност.
• Осознавање на надворешната температура и на полот врз физичката 

активност

Семинарска работа: од областа на физиологија на спортот
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Енергетски мускулни системи.
• Потрошувачка на кислород и белодробна вентилација. Дифузиски 

капацитет на кислород кај спортистите. Составот на гасовите во крвта при 
вежбањето.

• Проток на крвта низ мускулите. Потрошувачка на кислород и минутен 
волумен при вежбањето.Соодност помеѓу ефикасноста на 
кардиоваскуларниот систем и максимална кислородна потрошувачка (У02 
тах).

• Физичка активност како стрес фактор за организмот. Влиј ание на физичката 
активност врз нервно-ендокриниот систем.

• Заморот и видови на замор (биохемиски промени, фази на заморот и 
биолошко значење на заморот).

• Основни физиолошки механизми на опоравувањето (реконституциј а на 
системот гликоген-млечна киселина; опоравување на аеробниот систем).

• Терморегулација во услови на висока и ниска надворешна температура
• Адаптација на организмот во услови на ниска и висока надворешна 

температура.
• Полови разлики во однос на мускулната моќ и сила, кардиоваскуларната и 

репираторната издржливост и полови разлики во однос на 
ендокринолошката функциј а и метаболизмот

Семинарска работа: избрани делови на физиологија на спортот
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, семинари, 

самостојни задачи 
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 15.1 Предавања- 5 часови
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активности теоретска настава
15.2 Вежби

(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи 5 часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови

Писмен дел
мин.-макс.

12-20
Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.

12-20
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
24-40

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

мин.-макс.
12-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ј 
теоретската настава и семинарите и да освои 
бодови

а посетува 
минимум

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Учебник по 
медицинска 
физиологија

Артур К. Гајтон, 
Џон Е. Хол Академски печат 2012

2
С. Петровска Основи на Марив-с, Скопје

22.1
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физиологија на 
спортот

2010

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

22.2 1 Роѕѕ МЦ Ке1еуап 
ЅЈ

Рох’ ѕ
рИуѕт1офса1 
Иаѕ1ѕ ѓог ехегс1ѕе 
апс! ѕрогЈ

\УСВ/Мс Ога\у- 
НШ,

1998

1. Наслов на наставниот предмет НУТРИТИВНА АНТРОПОЛОГИЈА
2. Код МЕД-И-20
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Физиологија
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6. Академска година/семестар Втора/ГУ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Лидија Тодоровска

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

9. Предуслови за запишување на 
предметот_________________

положен испит од Физиологиј а 1 и потпис од 
Физиологиј а 2___________________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Стекнување на основни знаења од антропологијата и нејзините методи за 

испитување на нутритивниот статус
• Совладување на методологијата за земање на антропометриски мерки

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Вовед во нутритивна антропологија, дефиниција, предмет на изучување, методи
- Нутритивна антропометриј а, методологиј а, антропометриски мерки, индекси и 

класификациони системи
- Антропометриски стандарди, историјат, значење, методологија на изработка, 
начин на
користење и толкување на стандардите

- Проценка на нутритивен статус, принципи и методологија на нутритивна 
проценка
Практична настава:
Земање на антропометриски мерки, калкулација на антропометриски индекси и
примена на стекнатите вештини врз конкретан клинички случај
Семинарска работа: избрани делови на нутритивната антропологија____________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

4 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 6 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35
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17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 БА.
Биѓоиг,
А.Н.
Оообтап, 
О.Н. Ре11о.

Ми1пЦопа1 
АпЉгоро1о§у: 
Втси11ига1 РегѕресРуеѕ 
оп Роос1 апс! 1Ми1п1тп.

Охѓогс!
ЃЈтуегѕНу Ргеѕѕ

2012

2 ОЉѕоп КЅ. Рппс1р1еѕ оѓ 
1Ми1п1тпа1 Аѕѕеѕѕтеп!.

Охѓогс!
С1туегѕ11у Ргеѕѕ

1990

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Л.
Тодоровска

Нутритпвна 
Антропологиј а

Интерна скрипта 
предавања - 
позитивно 
рецензирана

2012

2 \УНО Меаѕипп§ Скап^е т  
1Ми1п1тпа1 Ѕ1а1иѕ. 
ОиМеНпеѕ ѓог Аѕѕеѕѕ1п§ 
Ље Ми1пЦопа1 1трас1 оѓ 
Ѕирр1етеп1агу РееЉп§ 
Рго§гаттеѕ ѓог 
Уи1пега61е Огоирѕ

\Уог1с1 Неа1Љ 
Ог§ап12а11оп, 
Оепеуа

1983
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1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА ВО ХИПОБАРИЈА И 
ХИПЕРБАРИЈА

2. Код МЕД-И-21
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ-Медицински факултет 
Катедра за физиологија
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институт, катедра, оддел)
5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Втора/1У 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Бети Дејанова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис од физиологија 1

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Физиологија на големи планински височини -  влијание на нискиот атмосферски 

притисок врз организмот;
• Физиологиј а во големи морски длабочини и при други хипербарични услови -

влиј ание на високиот атмосферски притисок врз организмот,_________________
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Атмосферски притисоци на различни надморски височини;
• Парцијални притисоци на гасовите - кислород и јаглероден диоксид во 

услови на хипобарија;
• Сатурација на хемоглобинот со кислород на различни надморски височини. 

Акутна хипоксиј а;
• Аклиматизација на низок парцијален притисок за кислород;
• Работен капацитет на големи надморски височини;
• Акутна и хронична планинска болест;
• Парцијални притисоци на гасовите -  кислород, јаглероден диоксид и азот во 

услови на хипербарија;
• Акутно и хронично труење со кислород и оксидативен стрес;
• Состојба на декомпресија и кесонска болест.

Семинарска работа: избрани делови од физиологија во хипобарија и хипербарија.
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на расположивото време 15 часови предавања, семинари

15 часови домашно учење, самостојни
задачи

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Семинар: 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи
16.2 Самостојни задачи 5 часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови

Писмен дел бодови
мин.-макс.

12 - 20
Завршен испит мин,-
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макс.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи

______усна)_________________
17.3 Активно учество

Усмен дел

Семинарска работа

бодови

бодови

12 -  20 
мин.-макс. 

24 - 40

мин.-макс.
Теоретска настава бодови 12-20
Практична настава_______ бодови______ /

Критериуми за до 59 бода 5 (пет) Ф
оценување од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
(бод ови/оценка) од 69 до 76 бода 7 (седум) Д

од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Јазик на кој се изведува

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската и да освои минимум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот
испит,_________________________________________
Македонски

наставата____________________________________________________________
Метод на следење на Студенска анонимна евалуација за предметот и
квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во

изведувањето на наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 ДејановаБ. Физиологија во 
специј ални услови на 
хипобарија и хипербарија

Марив-С
Скопје

2010

2 Гајтон А. Медицинска физиологиј а Савремена 
администрац 
ија Београд

2008

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Ро\уегѕ ЅК, 
Но\у1еу ЕТ.

Ехегс1ѕе апб етчгоптеп!. 
1п: Ехегс1ѕе рИуѕт1оцу

МсОга\у-НШ 
1п1 Ес1Шоп

2007

1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА СПИЕЊЕТО
2. Код МЕД-И-22
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра за физиологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар Втора/ГУ 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8. Наставник Проф. др. Сања Манчевска

Проф.др, Јасмина Плинцевиќ Глигороска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис од физиологија 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Физиолошки основи на спиењето -  фази и стадиуми на спиење, невротрансмитери 
и фактори кои влијаат врз спиењето;________________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

Состојба на будност и спиење. Теории за циклусот будност-спиење;
Фази на спиење: РЕМ фаза и споробраново спиење и нивни карактеристики 
Стадиуми на спиење и нивни карактеристики
Регистрациј а на мозочна активност кај сосотој ба на будност и спиење 
Невротрансмитери и спиење: фацилитаторни и инхибиторни 
Мелатонин и циркадиј ален ритам на спиењето и негово нарушување заради 
временски зони
Физиологиј а на сонување и теории на сонот
Физиолошки ефекти на спиењето и негово влијание врз нервниот систем и 
другите органски системи

• Фактори кои влијаат врз спиењето: исхрана, физичка активност, возраста, 
итн.

• Несоница и физиолошки пристап за нејзино решавање.
• Поим за состојби на инсомниа, хиперсомниа и нарколепсија.

Семинарска работа: избрани делови од физиологија на спиењето,______________
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на расположивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часа

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Семинар: 10 часа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи
16.2 Самостојни задачи 5 часа
16.3 Домашно учење 10 часа

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови

Писмен дел бодови
мин.-макс. 

12 -  20
Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс. 

12 -  20

17.2 Семинарска
работа/проект Семинарска работа бодови

мин.-макс.
24 - 40
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(презентација: писменаи 
усна)_________________

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс. 
12 -  20

/
до 59 бода 5 (пет) Ф

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и да освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 ДејановаБ, 
Манчевска С, 
Плунцевиќ 
Глигороска Ј.

Физиологиј а на 
спиење

Медицински
факултет
Скопје

2012

2 Гајтон А. Медицинска
физиологија

Савремена 
администрац 
ија Београд

2008

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 №1тап К Неа1т§ ш§Н1: ТНе 
ѕс1епсе апб ѕрт! оѓ 
ѕ1еерт§, с1геатт§, апс! 
а\уакт§.

Вагпеѕ апб 
1ЅГоН1е

2006

1. Наслов на наставниот предмет 
(изборен предмет)

ПОДГОТОВКА И ОДГОВОР НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА КРИЗНИ 
СОСТОЈБИ

2. Код МЕД-И-23
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по хигиена
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Втора/1У 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Михаил ■Сочубовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од предметот Хигиена

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Студентот да се запознае иданаучи за здравствените ризици при појава 
на кризни/вонредни состојби.

• Студентот да ги усвои принципите на управување во подготовката на 
здравствениот систем за правилен и навремен одговор при појава на 
кризни/вонредни состојби вофункција на превенција на штетните 
последици по здравјето на населението

11. Содржина на предметната програма:
• Хигиена во вонредни услови: брза детекција и остранување на ризиците од различни 
медиуми од животнатасредина,

• Предизвици и улоги на здравството за управување во вонредни состојби,

• Процес на планирање на програми за подготовка и одговор на здравството при кризни 
состојби,

• Пред-болнички подготовки за вонредни состојби (триажа, медицинска евакуација, итна 
медицинска служба и др.,

• Подготовка на болниците за одговор при кризни состојби,

• Процена на штетите и анализа на потребите, брза проценка на здравствените потреби,

• Комуникација со ризик,

• Здравствена екологија при катастрофи (водоснабдување, санитација, отпад, сместување, 
фактори на животната средина, стандарди на ЅРНЕКЕ),

• Хемиски инциденти и нови закани,

• Процес на опоравување и реконструкција.

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари, самостојно учење 
од книги, компјутерски асистирано учење, нагледно учење и практични примери 
од пракса со приказ на филм и фотографии за справување со пожар и болни и 
повредени во сообраќајна несреќа и нивно правилно и навремено триажирање и 
пружање на медицинска помош

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на располживото време 15 часови предавања, вежби, самостојни 

задачи
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,
семинари,

5 часови
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тимска работа)
16. Други формг 

активности
на 16.1 Проектни задачи часови

16.2 Самостојни задачи 5 часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит Усмендел бодови мин макс

15 25
17.2 Семинарски 

работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)

Семинарска бодови мин макс 
работа 25 35

17.3 Активно учество на 
настава -  тероретска и 
практична

Теоретска настава бодови мин макс
10 20

Практична настава 10 20
18. Критериуми за 

оценување
Изборен предмет -  Оценувањето е положил/не положил

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и да освои минимум 
бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
подготви семинарсктруд, а потоа пристапува на завршен 
испит.

Оценката за предметот се формира според сите 
активности учество на наставата, семинарската тема и 
завршниот испит.

20. Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставникот кој учествува во изведувањето на наставата

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Горѓев Д, 
Кочубовски М, 
Кендровски В, 
Ристовска Г.

Хигиена и
здравствена
екологија

Медицински
факултет,
Републички
завод за
здравствена
заштита

2008

2 Кочубовски М. План за 
подготовка и 
одговор на 
здравствениот 
систем при 
вонредни/кризни 
остојби во РМ

Министерство за 
здравство

2009

3 Кочубовски М. План за одговор 
при
вонредни/кризни 
остој би на ниво на

Министерство за 
здравство

2013
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ЈЗУ
У ниверзитетска 
Клиника по 
хируршки болести 
„Св.Наум 
Охридски“-Скопј е

4 1АЅС 1п1ег-А§епсу 
СопРп§епсу 
р1апшп§ §шс!еНпеѕ 
ѓог НишапЈСапап 
аѕѕ1ѕ1;апсе

1п1ег-А§епсу
Ѕ1апсНп§
Сотт111ее -  
1АЅС

2007

5 \УНО Мапиа1 ѓог Ље 
НеаНН саге оѓ 
сММгеп 1п 
Нитап11;апап 
етег§епс1еѕ

\УНО 2008

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Кочубовски М. Интерен сет од 
презентации во 
Ро\уег Р о1п1 и 
видео клипови

интерно 2013

1. Наслов на наставниот -  изборен 
предмет

ПРОЦЕНА НА ЗДРАВСТВЕНО- 
ЕКОЛОШКИ РИЗИЦИ И 
ОПТОВАРЕНОСТ СО БОЛЕСТИ

2. Код МЕД-И-24
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Хигиена
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6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Драган Еорѓев

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

9. Предуслови за запишување на 
предметот_________________ Положен испит од хигиена

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Јавно здравствено значење на здравствените ризици од медиумите на 

животната средина
• Идентификација- процена
• Квантификациј а на ризиците и
• Мерки за акција______________________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Т еори ска  н а ст а ва : Вовед, Дефиниција:здравствена екологија-здравје-болест- 
околина, промени во животната средина-релација со здравјето на човекот; 
ОРЅЕЕА методологија во процена на здравствено еколошките ризици Елобални 
еколошки движења и притисоци и здравстевно еколошки предизвици. 
Меѓународни конвенциии и протоколи во функција на глобалната заштита на 
животната средиуна и здравј ето Некои аспекти на еко-токсикологиј ата, Еколошки 
концепт на здравјето-релација: доза (експозиција)-промени во организмот;
Комбинирана изложеност на еколошките хазарди -  концепт на вкупна хумана 
изложеност Оптовареност со здравствено еколошки болсети, ОАЕУ,УЕЕ. 
Здравствена екологија и фактори во средина-влијание врз здравјето- Ризиците од 
загадување на одредени медиуми на животната средина: воздух, вода за пиење, 
водоснабдување, површински и отпоадни води, цврсти отпоадни матедрии, 
домувањето и населбите; Климатски промени -  закани по животната средина и 
здравјето
И н д и ви д уа л н а  р а б о т а :  Дискусии, евалуација на научна литература, семинари, 
консултации по сегменти од интерест_______________________________________

12. Методи на учење:
Предавања, интерактивна настава, демонстрација, компјутерска симулација,

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, семинари, 

самостојни задачи 
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Семинари, 
тимска работа

Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи 5 часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава и семинарите и да освои минмум 
бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Макси Розено 
Власт, Волас РБ и 
сор.

Јавно здравство и
превентивна
медицина

Табернакул,
Скопје

2010

2 Горѓев Д, 
Кендровски В, 
Ристовска Г. и 
сор.

Хигиена и
здравствена
екологија

Медицински
факултет,
Скопје,

2008

3 Горѓев Д, 
Кендровски В, 
Ристовска Г. и сор

Хигиена на храна 
и исхрана

Медицински
факултет,
Скопје

2008

4 Тулчински Т, Новото ј авно 
здравство

н и п
Студентски
збор

2003

22.2
Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
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1. Наслов на наставниот предмет БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И РИЗИЦИ 
ПО ЗДРАВЈЕТО

2. Код МЕД-И-25
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по хигиена
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5.
институт, катедра, оддел)
Степен на образование (прв 
односно втор циклус)______

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Втора/У1 7. Број
ЕКТС
кредити

на

8. НаставншС Проф.д-р Гордана Ристовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Положен испит од хигиена

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на опасностите кои произлегуваат од контаминирана храна, генетски 

модифицирана храна, мерките и системите за рано откривање и известување
• Запознавање, воведување и одржување на мерките за превенција на болестите 

поврзани со небезбедна храна
• Демонстрација и практична работа на методи за одредување на контаминенти во

храната_______________________________________________________________
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Микробиолошки агенси во храната, анализа на епидемии предизвикани со храна 
загадена со микробиолошки агенси;
- Хемиски агенси во храната, хронична изложеност и ефекти, инциденти со храна 
контаминирана со хемикалии
- Физички агенси во храната-акутни и хронични болести
- Генетски модифицирана храна и очекувани ефекти кај луѓето
- Алергии и интолеранција на храната
- Нови потенцијални закани за јавното здравје поврзани со небезбедна храна

1

Практична настава:
Посета и запознавање на лабораториите за испитување на бебзедноста на храната 
во Институт за ј авно здравј е со акцент на микробиолошко тестирање, тестирање на 
контаминенти, адитиви, радионуклеиди, тестирање на материјали кои доаѓаат во 
контакт со храната.
Семинарска работа: анализа на случаи на небезбедна храна кои претставувале 
регионална или глобална закана за јавното здравје____________________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава - теоретска, практична и семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на расположивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски) 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинар 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови
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17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Бибек Реј, Ерен 
Бунија,

Основна
микробиологиј а на 
храна

Арс Ламина, 
Скопје

2012

2 Г орѓев Драган,
Кендровски
Владимир,
Ристовска
Г ордана,
Димитровска
Златанка.

Хигиена на храна и 
исхрана

Медицински
факултет -
Скопје,
Републички
завод за
здравствена
заштита,
Скопје.

2008
22.1
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3 Дејвид Гринвуд, 
Ричард Слек, 
Џон
Појтерер,Мајк
Барер.

Медицинска 
микробиологиј а -  
водич за микробни 
инфексии: 
патогенеза, 
имунитет, 
лабораториска 
дијагноза и 
контрола

Академски 
печат, Скопје.

2008

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

22.2
1 Роберт X Фрис, 

Томас А Селерс.
Епидемиологиј а за 
јавното здравство

Академски 
Печат, Скопје

2011

2 Нотингам
Стивен

Гените како храна Арс ламина, 
Скопје

2010

1. Наслов на наставниот предмет НАУЧЕН ТРУД: ДА СЕ НАПИШЕ И ДА 
СЕ ОБЈАВИ

2. Код МЕД- И-26
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ-Медицински факултет 
Катедра за Имунологија
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институт, катедра, оддел)
5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Дејан Трајков
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Добиен потпис од Основи на научна работа

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Да препознае и да употребува научен начин на размислување
• Да знае што е научно размислување
• Да користи научна информација
• Да направи класификација на научните трудови
• Да приотви научен труд
• Да изнесе научен труд__________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Пребарување литературни податоци
- Компјутерска анализа на високо слични трудови
- Мерење научен придонес со програмот РивНѕк ог репѕИ
- Приготвување на изворен труд
- Приготвување на ревиски труд
- Приготвување на приказ на случај 
Практична настава:
- Изнесување на изворен труд
- Изнесување на ревиски труд
- Изнесување на приказ на случај_____________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања и вежби

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

10 часови

15.2 Вежби, 
семинари, 
тимска работа

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35
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усна)
17.3 Активно учество

Теоретска настава
мин.-макс. 

бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Спироски МЖ Научен труд - Да 
се напише и да се 
објави

Институт за 
Имунобиологиј а 
и хумана 
генетика, Скопје

2002

22.2 Доплнителна литература

1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА
2. Код МЕД - И-27
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра за Имунологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус
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6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Дејан Трајков

односно втор циклус)

9. Предуслови за запишување на 
предметот_________________ Положен испит од Вовед во имунолоија

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Запознавање на студентите со имунолошките пореметувања и болестите 
предизвикани од нив,____________________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Инфекциј а и имунитет
• Вродени и стекнати недостатоци
• Алергиски заболувања
• Системски имунолошки заболувања
• Орган-специфични воспалителни заболувања
• Пресадување на црврсти органи
• Имунологиј а на тумори
• Превенциј а и терапиј а на имунолошките заболувања
• Диј агностичка имунологиј а 

Практична настава:

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања и вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
10 часови

15.2 Вежби, 
семинари, 
тимска работа

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за до 59 бода 5 (пет) Ф
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оценување 
(бод ови/оценка)

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Хелен Чапел, 
Мансел Хејни, 
Сираџ Мизба и 
Нил Сноуден

Основи на 
Клиничката 
Имунологиј а

македонско
издание,
Табернакул,

2010

2 КоБег! К. КлсИ е! 
а1.

СНтса1 
1тти п о 1о§у, 
рппс1р1еѕ апб 
ргасНсе, ѕесопс! 
есННоп

МоѕИу 2001

3 Јаѕгшпа Еја1јеу1с 
1 ѕигабтс!

КНшсИка
1типо1офја

Ѕегат МесНсо 
Веоцгас!

2002

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОШКА ДИЈАГНОЗА НА 
УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ

2. Код МЕД -И-29
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра микробиологија со паразитологија
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)______

Интегриран циклус

6 . Академска година/семестар Трета/У1 Број
ЕКТС
кредити

на

8 . Наставник Проф.др. Милена Петровска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит од Микробиологиј а со 
паразитологиј а 1 и потпис од предметот 
Микробиологија со паразитологија 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Видови на уринарни инфекции според патогенезата, според начинот на 
настанување, квалитетна микробиолошка дијагноза, избор на тераписко средство и 
профилакса_____________________________________________________________

11. Т е о р е т с к а
и п р а к т и ч н а  н а с т а в а
□ најчести предизвикувачи на уринарни инфекции
□ епидемиолошки карактеристики на уринарните 
инфекции
□ патогенеза на уринарни инфекции
□ принципи на микробиолошката дијагноза на 
уринарните инфекции (видови и начини на 
собирање на примероците, чување и ракување 
со урината, квантитативна уринокултура, 
толкување на резултатите (сигнификантна 
бактериурија, контаминација)

избор на тераписко средство 
□ превенциј а на уринарни инфекции_____________

12. Методи на учење:

Интерактивна теоретска настава;
□ самостојно учење;
□ учење базирано на проблеми;
□ самостојна анализа на собрани примероци, 
квантитативни уринокултури, антибиограми;
□ самостој но толкување на микробиолошки 
резултати;
□ презентација со дискусија за време на семинари

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавање, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часа

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часа 
Семинари 5 часа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часа

1
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17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Проф. д-р
Милена
Петровска

Уропатогена 
Е ѕскеп скѓа  с о к ,

Студентски збор 1993

2 Цавец, Мелник и 
Аделберг.. 
Современа 
администрациј а

Медицинска 
микробиологиј а

Белград, превод 
на 20-то издание

1998

3 Проф. д-р 
Пановски Н .и 
соработници

Медицинска 
микробиологиј а и 
паразитологиј а- 
специјален дел

2008
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4 Проф. д-р 
Пановски Н .и 
соработници

Медицинска 
микробиологиј а и 
паразитологиј а- 
општ дел

2008

5 Проф. д-р 
Милена 
Петровска и 
соработници

Практикум по 
медицинска 
микробиологиј а и 
паразитологиј а, 
второ издание,

2002

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Проф. д-р
Милена
Петровска.

Факти од 
микробиологиј ата

1. Наслов на наставниот предмет ГИСТ (гастро-интестинални стромални 
тумори)

2. Код МЕД-И-30
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Патологија
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5.
институт, катедра, оддел)
Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Трета/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Лилјана Спасевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Положена патологија 1 , потпис патологија2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да стекне современи познабања за онкогенезата на ГИСТ, 

макроскопските и хистолошки особености, како и основните симптоми на 
клиничката презентациј а
- Да ги совлада дијагностичките процедури на патохистолошката анализа и 
имунохистохемиската анализа
- Да научи да ги избегне замките и грешките при дијагностицирањето.
- Да го одреди степенот на малигнитет
- Да добие познавања за одговорот на ГИСТ на адјувантната терапија.

11. Содржина на предметната програма:
- Теоретска настава:
- Дефинициј а на ентитетот и историски преглед на поважните сознаниј а
- Хистогенеза на ГИСТ
- Макроскопска и микроскопска градба со хистолошки типови на ГИСТ
- Диј агностички и диференцијално дијагностички процедури
- Одредување на степенот на малигнитет
- Одредување на туморскиот одговор на адјувантна терапија
- Прогноза и преживување 

Практична настава:
Дисекција на тумори на ГИС, Микроскопска анализа на препарати боени 

со стандардно Н.Е боење и имунохистохемиски боења. Анализа на 
дијагностичкиот алгоритам.

12. Методи на учење
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
Часови 10

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

часови 5

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи Часови
16.2 Самостојни задачи Часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување
17.1 Тестови

бодови
мин.-макс.

Континуирани проверки бодови_____ /
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Завршен испит

Усмен дел 
Практичен дел

бодови
бодови

мин.-макс.

12-20
12-20

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)_________________

Семинарски работи бодови
мин.-макс
12-20

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
12-20
12-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности и завршниот испит,____________________

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 Г одина

1 Аскегтап Јиап 
Коѕа1

Ѕиг§1са1 РаЉо1о§у Е1ѕеу1ег 2010

2 Институт за 
патологија

Колекција на
хистопатолоски
препарати

Институт за 
патологија

2003-2013

3 Група автори с и  -г и с т Институт за 
патологија

2010

4 Р.Воѕшап,
Р.Сагтешо,
К.НгиБап,
КТкехѕе

\УНО с1аѕѕШса1зоп 
оѓ Штоигѕ оѓ Ше 
сИ§еѕ1зуе ѕ1ѕ!ет

\УНО ККЕЅЅ 2010

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

Наслов на наставниот предмет ПАТОЛОГИЈА НА СКЕЛЕТЕН СИСТЕМ
Код МЕД-И-31
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по патологија

1

3
4
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6. Академска година/семестар Трета/У1 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

8. Наставник Проф.др. Весна Јаневска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Патологиј а 1 и потпис од 
Патологија 2___________________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучувае на основната патологија на скелетниот систем
• Разликување на воспалителна од туморска патологија
• Стекнување знаење за менаџирање на коскени тумори

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Остеомиелитис, патогенеза, симптоми, радиографска слика 
-Остеопороза, патогенеза и симптоматологија
- Изучување на најчестите бенигни и малигни коскени тумори 
-Радиографско разликување на бенигнен и малигнен туморски раст 
Практична настава:
Анализа на радиографски слики
Анализа на симптоми на воспалителни и туморски процеси 
Макроскопски карактеристики на коскена патологиј а 
Основни микроскопски карактеристики
Семинарска работа: избрани делови од скелетната патологија

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

10 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Континуирана проверка
Завршен испит

Усмен дел 
Практичен дел

бодови
бодови

мин.-макс.
12-20
12-20

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена 
усна)_______________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
12-20

и
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17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
12-20
12-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Кишаг, АББаѕ, 
РаиѕЈо, Аѕ1ег

РаШо1о§1с Ваѕ1ѕ оѓ 
Б1ѕеаѕе, еѓ§1т1 
есИНоп

Ѕаипс1егѕ 2010

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 РесНпег, МШѕ А11аѕ оѓ Титог 
РаШо1о§у 
Титогѕ оѓ Ше 
Вопеѕ апб Јот1ѕ

АРГР 1993

1. Наслов на наставниот предмет НЕОПЛАЗМИ АСОЦИРАНИ СО ХУМАН 
ПАПИЛОМА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА: ОД 
ПАТОГЕНЕЗА ДО ПРЕВЕНЦИЈА

2. Код МЕД-И-32
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3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по патологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Трета/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Нели Башеска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит од Патологиј а 1 и потпис од 
Патологија 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да се дефинира значењето и епидемиолошките карактеристики на хуман 

папилома вирус (ХПВ)-асоцираните неоплазми
• Да се запознае со патогенетските механизми на ХПВ-асоцираните неоплазми
• Да се запознае со морфологијата на ХПВ-асоцираните неоплазми
• Да се запознае со молекуларните методи за дијагноза на ХПВ-асоцираните 

неоплазми
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Молекуларни карактеристики и репликативен циклус на хуман папилома вирусите
- Имунолошки аспекти на инфекциј ата со хуман папилома вирусите
- Молекуларни механизми на карциногенезата асоцирана со хуман папилома 
вирусите
- Епидемиологиј а на ХПВ инфекциј ата
- Кожни брадавици
- ХПВ-асоцирани неоплазми на надворешните гениталии и анусот
- ХПВ-асоцирани неоплазми на вагина и грло на матката
- ХПВ-асоцирани неоплазми на усната шуплина и горните респираторни патишта
- Дијагноза на ХПВ инфекцијата
- Превенциј а и терапиј а на ХПВ инфекциите 
Практична настава:
- Макроскопски опис и дисекција на ХПВ-асоцирани неоплазми
- Микроскопирање и анализа на хистолошки препарати
- Дополнителни молекуларни методи за дијагноза на ХПВ инфекцијата 
Семинарска работа: избрани ХПВ-асоцирани неоплазми

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања-теоретска

настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
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активности 16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови / мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

бодови
бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода
од 60 до 68 бода
од 69 до 76 бода
од 77 до 84 бода
од 85 до 92 бода
од 93 до100 бода

5 (пет) Ф
6 (шест) Е

7 (седум) Д
8 (осум) Ц
9 (девет) Б

10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Кдлпаг V, 
Аббаѕ АК, 
Раиѕ1о 1ЅГ, 
МИскеИ КК

КоМлпѕ Ваѕ1с 
РаЉо1о§у. 81к ес1.

ЅоипсГегѕ ЕНеЉег, 
Р1л1ас1е1р1ла

2007

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Кдлпаг V, 
АИИаѕ АК, 
Раиѕ1о N1, Аѕ1ег 
Ј.

КоМлпѕ апс1 
Со1гап РаЉо1о§1с 
Ваѕ1ѕ оѓБ 1ѕеаѕе. 
8Љ еИ.

Е1ѕеу1ег,
РкПасМркт

2010

2 Димитров Г. ХПВ инфекција Здружение за ХПВ 2013
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(главен
уредник)

и асоцирани 
болести: 
превенција, 
дијагноза и 
третман

на Македонија, 
Скопје

1. Наслов на наставниот предмет ОПШТА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НА 
ХОМЕОСТАЗАТА

2. Код МЕД-И-35
3. Студиска програма Општа медицина
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по патолошка физиологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)______

Интегриран прв и втор циклус на 
додипломски студии__________

6. Академска година/семестар Трета/У1 7. Број
ЕКТС
кредити

на 1

8. Наставник Проф.д-р Даниела Миладинова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Патофизиологија 1и потпис 
од Патофизиологија 2_____________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на особините на хомеостазните системи, основните видови на 
хомеостазни нарушувања и видови на адаптациј а на хомеостазните механизми. 
Демонстрација на контролните системи за гликемија, ацидо-базната рамнотежа, 
калиемијата. Интегриран пристап во изучувањето на одделни хомеостазни 
системи.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Хомеостаза
• Особини на хомеостазните системи
• Општа патофизиологија на хомеостазата: видови нарушувања,

преоптовареност, конфликти, промена на ѕе! рот1, осцилации, прекин на 
негативна повратна спрега, позитивна повратна спрега, адаптација на 
хомеостазните механизми.

Практична настава: демонстрација на контролните системи за гликемија, ацидо- 
базната рамнотежа, калиемијата.
Семинарска работа: хомеостаза на геномот, имунитет како хомеостазен 
механизам

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Серафимов Н.: Општа
патофизиологиј а 
на хомеостазата

Магор, Скопје 1997

2 Гамулин и сор., Патофизиологиј а Јумена, Загреб, 2005

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1

1. Наслов на наставниот предмет ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН 
НЕРВЕН СИСТЕМ

2. Код МЕД-И-36
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската УКИМ-Медицински факултет
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програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

Катедра по патолошка физиологија

5. Степен на образование (прв Интегриран прв и втор циклус на

6. Академска година/семестар Трета/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р ОливијаВаскова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Патофизиологиј а 1, потпис 
од Патофизиологија 2_____________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на патофизиологијата на мозочните функции со интегриран пристап во 
изучувањето на одделни нарушувања на централниот нервен систем, ивотно,______

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Пореметувања на мозочниот проток на крв (исхемија на мозочно ткиво, 
хеморагија, молекуларна патогенеза на мозочен удар)

• Органски психосиндром (порметувања на: свеста, однесувањето,
меморијата; деменција; невролошки синдроми заради оштетување на 
мозочната кора; пореметувања на говорот)

• Патофизиологија на нервниот пренос (нарушувања на невротрансмитери, 
рецептори)

• Пореметувања на ликворот и хемато-ликворната бариера (хидроцефалус, 
анализа на ликвор).

Практична работа: анализа и дискусија по одделни групи на нарушувања на ЦНС

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35
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17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одпна

1 ОатиНп Ѕ. 1 ѕаг,: Патофизиологпј а Јишепа, 2ацгеН, 2005

22.2
Доплнителна литература
Р.бр

1

1. Наслов на наставниот предмет ПАТОФИЗИОЛОГИЈА НА 
ВОСПАЛЕНИЕ

2. Код МЕД-И-37
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската УКИМ-Медицински факултет
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програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

Катедра по патолошка физиологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Трета/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р Даниела Поп Ѓорчева
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
положен испит од Физиологиј а 1 и потпис од 
Патофизиологија 1_______________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на етиологијата и патогенезата на акутното и хроничното воспаление и 
локалната и општата реакција на организмот на воспаление.
Демонстрациј а на експериментално предизвикано воспаление на експериментално 
животно.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Етиологиј а и патогенеза на воспаление,
• Патофизиологија на акутното воспаление
• Патофизиологја на хроничното воспаление
• Локални и системски манифестации на воспалението
• Посебни клинички форми на воспаление

Практична настава: демонстрација на зглобна инфекција и инфламација. 
Семинарска работа: хемиски медијатори на воспалението, биолошки синдром на 
воспалението

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена 
усна)_______________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

и

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс.
бодови 10-20
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Практична настава бодови 10-20
18. Критериуми за 

оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одпна

1 ОатиНп Ѕ. 1 ѕаг,: Ра1оЃ121о1о§ца МеЉстѕка 
пак1ас1а, 2а§гек,

2005

2 21уапсеу1с- 
Ѕ1ШОПОУ1С Ѕ.

Орѕ1а ра!о1оѕка 
Г121о1о§ца

МеЉс1пѕк1
ѓакиНе!

Кга§и]еуас

2006

3 Кумар В, Абас 
АК, Фаусто Н, 
Мпчел Р.

Основп на 
патологијата 

(според Робинс),

Табернакул,
Скопје,

2010

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 С.А.Вгаип, С.М. 
АшЈегѕоп:

1п РаЉор11уѕ1о1о§у. 
РипсЦопа1 
АкегаРопѕ т  
Нитап Неа1Љ.

КЕи\уег/Е1рр1псо
1
\УШттѕ&\\Т1кт
ѕ,

2007

2 РогЉ Саго1 
МаНѕоп:

1п Еѕѕеп1т1ѕ оѓ 
РаЉор11уѕт1о§у: 
Сопсер1ѕ оѓ АНегес! 
Неа11Љ Б1ѕеаѕе

\УК Е1рр1псо11
\\НШатѕ&
\\Шктѕ,

2011

3 РЕ.ЕНлчскц: РАТ0РШ 0Е001Ј 
А Тот 1,

Моѕкуа, Оое1аг -  
Мес!

2003

Наслов на наставниот предмет ЕНДОКРИНА ДИСРЕГУЛАЦИЈА, 
БИОМАРКЕРИ И ТЕХНИКИ НА 
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА СРЦЕВА 
СЛАБОСТ

Код МЕД-И-38
Студиска програма Општа медицина

1

3
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по патолошка физиологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Трета/У1 7 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Венјамин Мајсторов
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Положен испит од Патофизиологија 1, потпис 
од Патофизиологија 2____________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на механизмите на ендокрината дисрегулација и бројните биомаркери 
на срцевата слабост, можностите за визуелизација на срцевата слабост и нивна 
практична примена_______________________________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Патофизиологија на ендокрините пореметувања кај срцевата слабост и 
механизмите на ослободување на разните видови на биомаркери

• Посебен осврт на патофизиолошките механизми на хиперреактивноста на 
симпатичкиот нервен систем кај срцевата слабост

• Техники за визуелизација и квантификација на кардијалната симпатичка 
хиперреактивност

• Примена на визуелизационите техники во ризик стратификацијата и 
прогнозата на срцевата слабост

Практична работа: дискусија за нарушувањата кај срцевата слабост, демонстрација
на некои од техниките за визуелизациј а и нивна примена
Семинарска работа: по одделни целини од нарушувањата кај срцевата слабост

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Харисон Принципи на 
интерната 

медицина на 
Харисон

Табернакул Проект 
„1000 

стручни 
книги’ ’

2 Д-р Леонард 
Лили

Патофизиологиј а 
на срцевите 
заболувања

Агѕ 1атта Проект 
„1000 

стручни 
книги’ ’

3 21еѕѕтап,
0 ’МаПеу
ТкгаП

1ЅГис1еаг тесИсте 
ТНе КесЈшѕОеѕ

Е1ѕеу1ег
МоѕНу

2006

22.2
Доплнителна литература
Р.бр

1

1.
Наслов на наставниот предмет

СОВРЕМЕНИ 1 1111 11М110.10 111К11
ИСТРАЖУВАЊА - ОД ИДЕА ДО 
НАУЧЕН ТРУД

2. Код МЕД-И-39
3. Студиска програма Општа медицина
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра за Епидемиологиј а и биостатистика
со медицинска информатика______________

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6.
Академска година/семестар Третта/У1 7.

Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Весна Велиќ Стефановска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит од Биостатистика со 
медицинска информатика и потпис од 
предметот Епидемиологиј а_________

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на современи ново-дизај нирани методи на епидемиолошки 
истражувања

• Укажување на начините за нивна примена во научно истражувачката работа
• Стекнување на знаење и вештини за креирање на научен труд_____________

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Вовед во курсот - генерални принципи и клучни елементи на ново дизајнираните 

методи во современите епидемиолошки истражувања
• Метод на втора генерациј а на епидемиолошки истражувања
• Метод на трета генерациј а на епидемиолошки истражувања
• РАР метода за брза проценка и реакција
• ПАР метода
• Методи за заголемување на репрезентативноста на примерокот

Практична настава:
• Вежба 1 - аплицирање на втора генерација на епидемиолошки истражувања 

Вежба 2 - аплицирање на трета генерација на епидемиолошки истражувања 
Вежба 3 - аплицирање на РАР методата во пракса

• Вежба 4 - аплицирање на ПАР метода во пракса
• Вежба 5 - зголемување на репрезентативноста на примерокот
• Семинарска работа: примена на современи епидемиолошки истражувања во

креирање на научен труд________________________________________________
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење___________
15. Форми на наставните 

активности
15.1

15.2

Предавања- 
теоретска настава
Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

5 часови

Вежби 8 часови 
Семинар 2 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
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активности 16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит

Усмен дел
мин - макс 

бодови 15-25
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)__________________

Семинарска работа
мин - макс 

бодови 25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин - макс 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Е одина

1 Џејмс Ф. Џекел, 
Дејвид Л. Кац, 
Џоан Џ. Елмор, 
Доротеа М. 
Џ.Вајлд

Епидемиологиј а, 
биостатистика и 
превентивна 
медицина

Табернакул 2010

2 \Уог1с1 Неа1Љ 
Ог^ашгаЕоп

КарМ Аѕѕеѕѕтеп! 
апс! Кеѕропѕе 
Тес1тша1 Ошс1е

\УНО 2003

3

\Уог1с1 Неа1Љ 
0 г§аш2 а1шп

Тке КарМ 
Аѕѕеѕѕтеп! апс! 
Кеѕропѕе Ошбе оп 
1пјес1т§ Бги§ ТЈѕе 
(ШТЈ-КАК)

\УНО 1998
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(Уегѕшп 5)
4

\Уог1с1 Неа1Љ 
Ог§ап12а1;10п

Тке Кар1с1 
АѕѕеѕѕтеЉ апс! 
Кеѕропѕе Ошс1е оп 
РѕускоасРуе 
Ѕивѕ1апсе ТЈѕе апс! 
Ѕехиа1 Шѕк 
ВеИаушиг (ЅЕХ - 
КАК).

\УНО 2001

1. Наслов на наставннот предмет АПЛИКАЦИЈА НА МЕТОДИ ЗА 
АНАЛИЗА НА ВРЕМЕ НА 
ПРЕЖИВУВАЊЕ-ОПСТАНУВАЊЕ

2. Код МЕД-И-40
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3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по епидемиологиј а со биостатистика
и мед. информатика

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Третта/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Розалинда Исјановска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит од Биостатистика со 
медицинска информатика и потпис од 
предметот Епидемиологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Да се обезбеди знаење и апликација на методи за анализа на време на 
преживување-опстанување во секојдневната медицинска пракса

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
1. Вовед и општи информации;
2. Цензорирани опсервации;
3. Аналитички техники и методи за преживување;
4. Животна табела или таблица на преживување;
5. Кар1ап-Ме1ег-ова метод- Испитување;
6. Ризик во преживувачката анализа;
7. Компарирање на две преживувачки криви;
8. ОеНат или генерализиран \УПсохоп- тест;
9. Со§-гапк-тест;
10. Регресионен модел- Ргорог6опа1 кагагН шос!е1ѕ( Сох-модел, Сох-ов соодносен 

модел);

Практична настава:
Компјутерска примена и изведување на методите на анализата на времето на 
преживување(Ѕ1а11ѕ11са ѓог шпНоѕм/);

Семинарска работа: обработка на дадено истражување
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
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активности 16.2 Самостојни задачи 5 часови
16.3 Домашно учење 10 часови

Начин на оценување бодови17.

17.1 Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
20-30

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
20-30

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи компјутерска обраборка.

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

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 Г одина

1 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И

Биостатистика

Универзитет
"Св. Кирил и
Методиј",
Медицински
факултет,
Скопје.
1ЅВИ 978-608- 
4596-27-1, 
СОВ1ЅЅ.МК-Ш 
92208394

2012

2 Иван Шошиќ Примењена Школска књига, 2004
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статистика Загреб

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Ау1уа
РеШе&СагоНпе
ЅаНт-

МесИса1 ЅСаРѕРсѕ 
а1 а 01апсе

В1аск\уе11
Ѕс1епсе 2009

1. Наслов на наставниот предмет ЕПИДЕМИОЛОГИЈАТА И 
ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕНАЏМЕНТ 
(МЕНАЏЕРСКА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА)

2. Код МЕД-И-41
3. Студиска програма Општа медицина
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по епидемиологиј а и биостатистика
со медицинска информатика

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Третта/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Драган Ј. .аниловски
9. Предуслови за запишување на 

предметот потпис од предметот Епидемиологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Да се понудат базични информации за здравствената заштита, 
здравствениот менаџмент, менаџерската епидемиологија и функции 
на менаџерот

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Како здравствената заштите на нашите граѓани да стане подобра?
• Редефинирање на поимот здравствена заштита/грижа=е-Неа1Љ(електронско 

здравство)
• Граѓанин/пациент центричната здравствена заштита/грижа како резултат на 

растечкиот тренд во насока на поефективен менаџмент и кооперативна работа за 
здравствените професионалци (”споделена грижа” -  "Ѕкеагес! Саге”)

• Даватели на здравствени услуги-”е-Неа1Љ 1§гаЧ”
• Како до поефективен менаџмент?
• Дефинициј а и дескрипциј а на здравствениот менаџмент
• Функции што менаџерите ги извршуваат
• Дефиниција на менаџерската епидемиологија
• Апликациј а на менаџерската епидемиологиј а во здравствениот менаџмент
• Епидемиологиј ата и функциј ата на планирање
• Епидемиологијата и функцијата на раководење
• Епидемиологиј ата и контролната функциј а
• Епидемиологијата и функциите на организација и планирање на кадри
• Епидемиологиј ата и финансискиот менаџмент
• Интегративно донесување одлуки во здравствениот менаџмент
• Вежби

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава 10 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,
клинички),
семинари,

5 часови
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тимска работа
16. Други форми на 

активности
16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.
15-25

17.2 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 35-55 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минимум 
бодови

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

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 Е одина

1 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И.

Општа
Епидемиологиј а

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет

2007

2 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р,

Специјална 
епид емиологиј а

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет

2009
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Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И.

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

22.2

1 Јатеѕ Р. Јеке1, 
Бау1(1 Н Ка12, 
Јоапп О. Е1тоге, 
апб БогоЉеа 
Ш(1

Ер1с1ет1о1о§у, 
ВЈоѕСакѕксѕ аш! 
Ргеуепруе 
МесИс1пе, Зг<1 
ЕсИИоп, 2007

Ѕаипс1егѕ 
1ЅВИ: 978-1- 
4160-3496-4 
Табернакул

2011

2 Бетѕе М. 01еѕке Ер1с1егшо1о§у аш! 
Ље БеНуегу оѓ 
Неа1Љ Саге 
Ѕетсеѕ, Ѕесопс! 
ЕсННоп

К1и\уег
Асас1ет1с/Р1епи 
т  РиИНѕИегѕ 2001

1. Наслов на наставниот предмет ЕВАЛУАЦИЈА НА ИНФОРМЦИИТЕ ОД 
ОБЛАСТА НА ДЕМОГРАФСКАТА И 
ВИТАЛНАТА СТАТИСТИКА 
АПЛИЦИРАНИ ВО ЕПИДЕИОЛОТТТКИ 
СТУДИИ
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2. Код МЕД-И-42
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по епидемиологиј а и биостатистика
со медицинска информатика

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Третта/У1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Билјана Таушанова
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит од Биостатистика со 
медицинска информатика и потпис од 
предметот Епидемиологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Основната употреба на медицинската информатика, преку апликација на
• здравствено-статистичките податоци и показатели од доменот на
• виталната статистика во самостој ни епидемиолошки испитувања

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Значењето на едукација на студентите/истражувачи, менторство и тимска 

работа
• Значењето на изворот на научни информации, научните публикации
• Создавање на база на податоци
• Варијабли
• Белези
• Однос на примерок и статистичка маса (заклучување)
• Статистичка знаај ност и снага на тестот што ќе се примени при анализа на 

податоците
• Интерпретациј а на резултатите кои се добиени после примена на соодветен 

статистички тест
• Извор на податоци и мерење на зачестеноста на појавата
• Податоци од областа на виталната статистика
• Податоци од областа на демографската статистика
• Дескриптиви епидемиолошки методи на испитување
• Аналитички епидемиолошки методи на испитување
• Експериментални епидемиолошки методи на испитување

Практична настава:
• Самостојно дизајнирање на едноставни испитувања после индивидуално 

самостојно набљудување и поврзување на појавите во областа на 
биомедицината

• Конкретна, точна употреба на здравствено-статистичките показатели 
(податоци од областа на демографската и виталната статистика)

• Примена на адекватни статистичк-аналитички постапки при решавање на 
проблеми од областа на биомедицината

• Интерпретациј а на добиените резултати
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12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
8 часови

15.2 Вежби Вежби 7 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

• Децидни заклучоци
• Нивна примена при спроведување и аплицирање на мерките од страна на

17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.
15-25

17.2 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 35-55 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Даниловски Д , 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р,

БИОСТАТИСТИКА

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет,

2012

22.1

371



Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И

2 Даниловски Д , 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
ИсјановскаР, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И

ОПШТА
ЕПИДЕМИО ЛОГИ Ј А

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет,

2008

3 Даниловски Д. , 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И

СПЕЦИЈАЛНА 
ЕПИДЕМИО ЛОГИ Ј А

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет,

2009

1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНА НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ И 
СТАТИСТИЧКИТЕ МЕТОДИ ВО 
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ 
СЕ СООЧУВА КЛИНИЧКАТА
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МЕДИТТИНА
Код МЕД-И-43
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра за Епидемиологиј а и биостатистика
со медицинска информатика______________

Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Третта/У1 7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8. Наставник Проф.др. Бети Зафирова-Ивановска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит од Биостатистика со 
медицинска информатика и потпис од 
предметот Епидемиологиј а_________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да се добијат знаења за аплицирање на епидемиолошките и статистички 

методи во донесувње на точни заклучоци кои се однесуваат на лечењето 
на пациентите

11. Содржина на предметната програма:

• Теоретска настава:
Концепт за дефинирање на нормалност-дефинирање и одредување на границата 
меѓу болест и нормална состојба.
Мерење на прогнозата на болестите.
Извори на вариј ации во испитувањата.
Елементи на сигурност и валидност на дијагностичките тестови и постапки.
Ерешки при мерење на изложеноста и при диј агностицирање на болеста

• Практична настава:
Практична примена насовремените статистички методи: 
статистичка значајност и разлика меѓу споредуваните групи ( р ниво). 
анализа на преживување (ѕипчуа1 апа1уѕ1ѕ). 
процент на слагање.
сензитивност, специфичност, позитивна предиктивна вредност, негативна

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби / работилници

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
10 часови

15.2 Вежби Вежби 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17,1 | Завршен испит мин.-макс.

3

5
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Усмен дел бодови
17.2 Активно учество

15-25
мин.-макс.

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Теоретска настава бодови 35-55
Практична настава________ бодови 10-20
до 59 бода 5 (пет) Ф

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минимум 
бодови

20 . Јазик на кој се изведува

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот
испит,_________________________________________
Македонски

21 .

наставата_________________________________________________________
Метод на следење на Студенска анонимна евалуација за предметот и 
квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во

изведувањето на наставата
22 . Литература

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, Велиќ 
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова Ивановска 
Б, Здравковска М, 
Павловска И

Биостатистика

У ниверзите 
т "Св. 
Кирил и 
Методиј", 
Медицинск 
и факултет,

2012

2 Даниловски Д , 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, Велиќ 
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова Ивановска 
Б, Здравковска М, 
Павловска И

Општа
Епидемиологиј а

У ниверзите 
т "Св. 
Кирил и 
Методиј", 
Медицинск 
и факултет,

2008

3 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, Велиќ 
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова Ивановска

Специјална 
Епидемиологиј а

У ниверзите 
т "Св. 
Кирил и 
Методиј", 
Медицинск 
и факултет,

2009
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Б, Здравковска М, 
Павловска И

1. Наслов на наставниот предмет ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
2. Код МЕД-И-44
3. Студиска програма Општа медицина
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Инфектологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8 . Наставник Проф. др. Миле Босилковски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис од Инфектологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со причините за фебрилни состој би и постапките кои се 
потребни за нивно дијагностицирање и разрешување
Демонстрација и практична работа на случаи со фебрилни состојби______________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Општи напомени за покачена температура, нејзина патогенеза, начин на мерење и 
интерпретациј а, класификации на покачените телесни температури. Пролонгирани 
фебрилни состојби: дефиниции, причини, пристап кон болни со пролонгирана 
фебрилна состојба, дијагноза, терапија, прогноза.
Практична настава: Обработка на пациенти со пролонгирани фебрилни состојби 
Семинарска работа: Избрани делови од областа на фебрилните состојби,________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови
Практична настава_____ бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

376



18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Е одина

1 Џонатан Коен, 
Вилијам Ц. 
Паудерли

Инфективни 
болести, том 1 и 2

Табернакул 2012

2 Наставниците од 
Катедрата по 
Инфектологиј а

Инфективни
болести

Универзитет „Св 
Кирил и 
Методиј“ 
Медицински 
факултет

2012 год.

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Б  Боп^о, А 
Раис1, БЕ 
Каѕрег, Ѕ Наиѕег, 
Ј Јатеѕоп, Ј 
ЕоѕсаНо

Натѕоп’ѕ 
Рппс1р1еѕ оѓ 
ЕЅГТЕЈШАЕ 
МЕБ1СШЕ (2 Уо1 
Ѕе1) 18 есИЕоп

2011

1. Наслов на наставниот предмет ВИРУСНИ ОСИПИ КАЈ ТРУДНИЦА И 
НОВОРОДЕНО

2. Код МЕД- И- 46
377



3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Инфектологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Ирена Кондова Топузовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис од Инфектологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на карактеристиките на вирусните осипи кај трудница и новородено, 

последиците и можноста за нивно спречување.
• Демонстрација и практична работа на случаи со осипи,______________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Имун одговор и осетливост на инфекциј а во тек на бременост.
- Конгенитален синдром на рубеола;
- Дијагноза и превенција на перинатална инфекција со вирусот рубеола.
- Варичела кај трудница;
- Конгенитален синдром на варичела;
- Дијагноза, превенција и лекување на варичела кај трудница и 
новородено.
- ХСВ инфекција кај трудница, антепартално пренесување на ХСВ 
инфекција на фетус, интрапартално пренесување на ХСВ инфекцијата на 
новородено;
- Дијагноза, превенција и третман на ХСВ инфекции кај трудница и 
новородено.
- Морбили кај новородено;
- Диј агноза и превенциј а на малите сипаници 
Практична настава: Обработка на пациенти со осипи.
Семинарска работа: Избрани делови од вирусните осипи,____________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања-теоретска
настава

5 часови

15.2 Вежби (лабораториски, 
клинички), семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит мин.-макс.
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Усмен дел бодови 15-25
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови
Практична настава_____ бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода
од 60 до 68 бода
од 69 до 76 бода
од 77 до 84 бода
од 85 до 92 бода

од 93 до!00 бода

5 (пет) Ф
6 (шест) Е

7 (седум) Д
8 (осум) Ц
9 (девет) Б

10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи 
ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Џонатан Коен, 
Вилијам Џ. 
Паудерли

Инфективни 
болести, том 1 и 
2

Табернакул 2012

2 Наставниците од 
Катедрата по 
Инфектологиј а

Инфективни
болести

Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 
Медицински 
факултет

2012

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Б  1х>п§о, А Раисц БК 
Каѕрег, Ѕ Наиѕег, Ј 
Јатеѕоп, Ј КоѕсаНо

Натѕоп’ѕ 
Рппс1р1еѕ оѓ 
ШТЕБШАК 
МЕБ1СШЕ (2 
Уо1 Ѕе1) 18 
есИЕоп

2011

1. Наслов на наставниот предмет ЕМЕРГЕНТНИ ИНФЕКТИВНИ 
БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ И 
ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ
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2. Код МЕД - И-47
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Инфектологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Звонко Миленковиќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од Инфектологија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на карактеристиките на емергентните инфективни болести на 

респираторниот и централниот нервен систем
• Демонстрација и практична работа на случаи со менингеален и синдром на 

инфлуенца
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Клинички карактеристики на менингеалниот, енцефалитичниот и синдромот на 
инфлуенца
- Модел на универзален клинички одговор
- Видови на емергентни инфективни болести и причина за нивно настанување
- Историски преглед и перспективи на различните емергентни патогени
- Реални закани поврзани со инфлуенца, ЅАКЅ, МЕКЅ-СоУ, како и од болестите 
кои се пренесуваат преку вектори
- Хуман имун одговор и осетливост на инфекциите
- Причини за менување на осетливоста на домаќинот кон инфекции
- Глобален проблем на адаптација на микроорганизмите
- Климатски промени и болести кои се пренесуваат преку вектори
- Влијание на демографските карактеристики и патувањата
- Диј агностички проблеми и можности за превенциј а и лекување на емергентните 
инфективни болести на респираторниот и централниот нервен систем
- Лична заштитна опрема и можности за колективна заштита
- Обиди за патогенетски пристап во лекувањето на заболените 
Практична настава: Обработка на пациенти со менингеален и синдром на 
инфлуенца
Семинарска работа: Избрани делови од емергентните инфективни болести на 
респираторниот и централниот нервен систем

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,
клинички),

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Џонатан Коен, 
Вилијам Ц. 
Паудерли

Инфективни 
болести, том 1 и 2

Табернакул 2012

2 Наставниците од 
Катедрата по 
Инфектологиј а

Инфективни
болести

Универзитет „Св 
Кирил и 
Методиј“ 
Медицински 
факултет

2012

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
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1 Б  Еоп§о, А Натѕоп’ѕ 2011
Раис1, БР Рппс1р1еѕ оѓ
Каѕрег, Ѕ Наиѕег, ШТЕКНАИ
Ј Јашеѕоп, Ј МЕ01СШЕ (2 Уо1
РоѕсаНо ЅеЈ) 18 есИЕоп

1. Наслов на наставннот предмет ПРОБИОТИЦИ И ИНФЕКТИВНИ 
ЗАБОЛУВАЊА

2. Код МЕД - И- 48
3. Студиска програма Општа медицина
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Инфектологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Снежана Стојковска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис од Инфектологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата е образовен и воспитен процес во кој студентот се здобива со теоретски 
и практчни знаења за потеклото на пробиотиците, нивниот механизам на деј ство и 
научна оправданост во примената кај поедини инфективни заболуавња

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
-историј ски преглед и номенклатура
-дефинирање на поимот пробиотик, пербиотик, синбиотик 
-паралела пробиотик-антибиотик 
-механизам на деј ство на пробиотиците 
-потвредени клинички искуства
-очекувани резултатимод употребата на пробиотиците 
-ветувачките резултати во имунолошките аспект на заболуавњата 
-инфекции на гастроинтестиналниот тракт и пробиотиците 
-симптоматска или каузална терапиа 
-постантибиотски манифестаци ипробиотска терапиј а 
-респираторни инфекци ипробиотици 
-генитоуринарни инфекции ипробиотици
Семинарска работа: Избрани делови од областа______________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
активности 16.2 Самостојни задачи часови

16.3 Домашно учење 15 часови
17. Начин на оценување бодови

17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел

мин.-макс. 
бодови 15-25
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Е одина

1 Џонатан Коен, 
Вилијам Ц. 
Паудерли

Инфективни 
болести, том 1 и 2

Табернакул 2012

2 Наставниците од 
Катедрата по 
Инфектологиј а

Инфективни
болести

Универзитет 
„Св Кирил и 
Методиј“ 
Медицински 
факултет

2012 год.

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Б  Боп^о, А Раис1, 
БЕ Каѕрег, Ѕ 
Наиѕег, Ј Јатеѕоп, 
Ј ЕоѕсаНо

Нагпѕоп’ѕ Рппс1р1еѕ 
оѓ ГУТЕКУАЕ 
МЕБ1СШЕ (2 Уо1 
Ѕе1) 18 есИЕоп

2011

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕВЕНЦИЈА НА 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ

2. Код МЕД -И-49
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската УКИМ-Медицински факултет
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програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Катедра по неврологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р Наталија Долненец Банева
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ потпис од предметот Неврологија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да ги препознава карактеристиките на ЦВИ
• Да нарави разлика меѓу одделните типови на ЦВИ
• Да го детектира ЦВИ со помош на КТМ
• Да ги открие и запознае основните фактори на ризик во 

настанувањето на ЦВИ и користи соодветен третман (медикаменти,
исхрана, хигиено-диететски режим) во нивната примарна и секундарна превенциј а

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Дефиниција, класификација, патоанатомија, патофизиологија на
цви

• Клиничка слика и диј агностика (основни принципи на КТМ) на ЦВИ
• Ризик фактори за пој ава на ЦВИ
• Приод на болен со ЦВИ
• Општи и специфични мерки во третманот на ЦВИ
• Третман на ЦВИ
• Примарна и секундарна превенција 

Практична настава:
• обработка на болен со ЦВИ(анамнеза и невролошки статус)
• реализирање и интерпретација на КТМ наоди
• презентација на случаи и заедничка дискусија
• самостојна презентација на случај
• можност за квиз одговори (со КТМ наоди, казуси, примери)

12. Методи на учење:
Предавања и дискусии, вежби/работилници, пракса

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби, 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.
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Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 П.Пемов Цереброваскуларн 
и болести

Култура 2004

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 ЦД и други 
материјали во 
електр.форма за 
вежби

1. Наслов на наставниот предмет ГЛАВОБОЛКИ, МИГРЕНИ И ДРУГИ 
БОЛНИ СИНДРОМИ

2. Код МЕД-И-50
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската УКИМ-Медицински факултет
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програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Катедра по Неврологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Виш.Науч. сор. Д-р Арбен Таравари
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит од Неврологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Детално теоретско запознавање со различни типови на болка, главоболки и 
мигрена;

• Практично работење во амбуланта и во болнички услови со пациенти, со болни 
синдроми, главоболки и мигрена. Како се дијагностицираат и како терапевтски 
се менеаџираат.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

- Патофизиологија на болката
- Биохемија на болката
- Класификација на болката
- Трета меѓународна класификација на главоболки
- Патофизиологија и клиничка манифестација на примарни главоболки
- Патофизиологија и клиничка манифестација на миигрени
- Патофизиологија и клиничка манифестација на секундарни главоболки
- Дијагноза на главоболки
- Третман на главоболки
- Дијагноза и ЕБМ третман на долно грбна болка
- Диј агноза и ЕБМ третман на невралгиј а на нервус тригеминус 

Практична настава:
- Практично користење на неврофизиолошки и невроимејџинг методи во 

дијагноза на главоболки и други болни синдроми.
- Практично прегледување на пациенти со различни типови на болка.
- Практично водење на пациенти со различни типови на болка. 

Семинарска работа:
- Ефекти и несакани деј ства од користење на разлишни типови на 

аналгетици.
- Користење на други типови на лекови во третман на болка.

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), работа во амбуланта со пациенти, работа во 
одел со водење на пациенти со различни типови на болка, практикување на 
неврофизиолошки и невроимеј џинг методи кај различни типови на главоболка и 
други болни синдроми.

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 15.1 Предавања- 5 часови 

активности теоретска настава
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15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби: 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Роџер Симон Клиничка
неврологија

Аламина-Скопј е 2011

2 Клаус Пек Неурологија Сколска Книга- 
Загреб

2000

3 Владимир Неурологија Либри 2009

22.1
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Костич Медикориум-
Белград

Доплнителна литература
22.2 Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1

1. Наслов на наставниот предмет ЕКСТРАПИРАМИДНИ ЗАБОЛУВАЊА
2. Код МЕД-И-51
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Неврологија
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институт, катедра, оддел)
5. Степен на образование (прв 

односно втор циклус)
Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. Др.Игор Петров
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит од Неврологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Студентот да биде запознает со можните етиолошки причини за пој авата 
на екстрапирамидните заболувања

• Студентот да се запознае со диј агностичките постапки што се превземаат 
во дијагнозата на екстрапирамидните заболувања

• Студентот да се запознае со современиот терапевтски пристап во 
лекувањето на екстрапирамидните заболувања.

• Студентот да ги научи биохемиските невротрансмитерски промени кои 
настануваат при екстрапирамидните заболувања

• Да науци какви се психички промени се ј авуваат во склоп на клиничката 
слика на екстрапирамидните заболувања

• Да се запознае со спецификите на клиничките симптоми на разни видови 
на есктрапирамидни заболувања

• Да се запознае со диференцијал дијагностичките можности и 
дијагностиката во нивното точни утврдѕвање.

• Да се оспопсоби да ги проценува и лекува екстрапирамидните 
заболувања

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Паркинсонова болест

• Паркинсонизми(васкуларен,интоксикационен,медикаментозен,со 
хидроцефалус со нормален притисок,постинфективен...)

• Паркинсон плус синдроми(мултипна системна атрофија,стриатонигрална 
дегенерација,кортикобазална ганглионарна дегенерација,прогресивна 
супрануклеарна парализа,оливопонтоцеребеларна атрофија ...)

• Осврт кон терапија на Паркинсоновата болест,паркинсонизмите и 
паркинсон плус синдромите

• Вилсонова болест

• Хореа Хантингтон

• Сиденхајмова хореа

• Дистонии-фокални и генерализирани

• жил де ла турет синдромот
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12. Методи на учење:
Интерактивни предавања, вежби и семинари

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 10 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи Часови
16.2 Самостојни задачи Часови
16.3 Домашно учење 15 часови

• Останати екстрапирамидни заболувања 

Практична настава:

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа
мин.-макс
24-40

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс. 
9 15
12-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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
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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 Г одина

1 Проф.Др.Вера 
Петрова и група 
автори

Основни 
принципи на 
современата 
неврологија

Просветно Дело 2011

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 К1аиѕ Роеск №иго1о§1Ја Ѕко1ѕка кпр§а 
2а§гек

2000
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1. Наслов на наставниот предмет ЕПИЛЕПТИЧНИ СИНДРОМИ- 
ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И ПРОГНОЗА

2. Код МЕД-И-52
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по неврологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Гордана Китева-Тренчевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит од Неврологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Стекнување на знаења за епилептичните синдроми
• Запознавање на потребните знаења, вештини и ставови за диј агноза на 

различни епилептични синдроми
• Запознавање со различните тераписки приоди во третман на различни 

епилептични синдроми
• Запознавање со прогнозата на различни епилептични синдроми
• Демонстрација на ЕЕГ наоди и наоди од невросликања кај различни 

епилептични синдроми
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
-Епилептичен синдром
-Фокални идиопатски епилептични синдроми 
-Генерализирани идиопатски епилептични синдроми 
-Фокални симптоматски епилептични синдроми 
-Генерализирани симптоматски епилептични синдроми 
-Дијагноза на различни епилептични синдроми
-Третман (фармаколошки и нефармаколошки) на различни епилептични синдроми 
-Прогноза на различни епилептични синдроми 
Практична настава:
Работа со пациенти со различни епилептични синдроми, анализа на ЕЕГ наоди и 
наоди од невросликање кај различни епилептични синдроми 
Проектна работа: избор на поедини епилептични синдроми

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), видео презентации, вежби, проектна работа во 
мали групи

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, проектни 

задачи
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби (работа со 
пациенти, анализа 
на наоди од ЕЕГ и 
невросликање),

Вежби 5 часови
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тимска работа
16. Други форми на 

активности
16.1 Проектни задачи 5 часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Проектна задача/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и презентациите на 
прокетните задачи и да освои нај малку минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи проектна задача во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација која усно ќе ја 
презентира.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

22.1 1 С.
Рапауш1орои1
оѕ

А сНшса1 §шс1е 
1о ерПерНс 
ѕупс1готеѕ апс! 
Љеш 1геа1теп1

ЕопНоп: ЈоНп ЕЉНеу 
& Со. Е1с1,
Ѕрпп§ег НеаНИсаге 
БМ.

2002

ѕпс1 ес! 
2010

Доплнителна литература
22.2 Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 \у\у\у. Пеа.огц
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1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕН ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП ВО 
МЕНАЏИРАЊЕТО НА ЕПИЛЕПСИИТЕ

2. Код МЕД-И-53
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Неврологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др.Дијана Никодијевиќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит од Неврологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Запознавање со основните тераписки принципи на лекување на Епилепсиите, 

согласно протоколите на ИЈ1АЕ и на основа на упатствата на Медицина 
базирана на Докази.

• Запознавање на студентитети со современите диј агностички протоколи, 
класификациј а на епилепсиите и фармаколошките специфичности на оделни 
групи АЕЈ1

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Ставови и проблеми во дијагностицирањето и класифицирањето на епилепсиите 
(согласно ИЈ1АЕ)
- Принципи на третман на епилепсиите (ААН америчка академиј а на невролози)
- антиепилептици по прва линија (индикација, фармаколошки карактеристики)
- нова генерација на АЕЈ1
- Други видови на терапиј а на епилепсии 
Практична настава:

- Работа со пациенти со различни видови на епилептични напади
- Евалуација на пациенти со парцијални напади
- Евалуација на пациенти со генерализирани напади (специфичности во 

анамнеза и лекување)
- Специфичнхи дијагностички техники (ЕЕЕ, КТМ и МРИ)

Семинарска работа:
- современи диј агностички техники кај епилепсиите
- современа класификација на епилепсиите
- стара и нова генерација на АЕЈ1
- рефракторни епилепсии

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

22.1

1 Д.Никодиј евик. Лекови притив 
епилепсија; 
Фармакотераписк 
и прирачник

Министерство за 
Здравство

2006

2 Луиз Роуланд Меритова
Неврологија

Табернакул 2011

3 Чепреганов М. Епилептологиј а 2005

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина
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1. Наслов на наставниот 
предмет

ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА: 
ЕТИОЛОГИЈА, ПАТОФИЗИОЛОШКИ 
МЕХАНИЗМИ, ФАКТОРИ НА РИЗИК, 
КЛАСИФИКАЦИЈА, СОВРЕМЕНА 
ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН

2. Код МЕД-И-54
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по неврологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта (VIII) 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. Д-р Анита Арсовска
9. Предуслови за запишување 

на предметот Добиен потпис од неврологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
- запознавање со етиологијатата, патофизиолошките механизми, факторите на 
ризик, клиничката слика и современите диј агностички методи кои се користат 
кај пациентите со цереброваскуларни заболувања 
-запознавање со современите тераписки принципи на лекување на 
цереброваскуларните заболува\уа во согласност со светските препораки, а врз 
основа на упатствата на медицина базирана на докази

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Етиологија, патофизиолошки механизми, фактори на ризик и поделба на 
цереброваскуларните заболувања
- Современа дијагностика на цереброваскуларните заболувања
- Современ третман на цереброваскуларните заболувања 
Практична настава:
-преглед на пациенти со транзиторна исхемична атака 
-преглед на пациенти со исхемичен цереброваскуларен инсулт 
-преглед на пациенти со интрацеребрална и субарахноидална хеморагија 
-запознавање со специфични диј агностички техники кај цереброваскуларните 
заболувања (КТМ, МНР, екстракранијална и транскранијална колор доплер 
сонографија)
Семинарска работа:
-современи диј агностички техники кај цереброваскуларните заболувања 
-етиологија, патофизиологија и класификација на цереброваскуларните 
заболувања
-современа терапија на цереброваскуларните заболувања 
-диференцијална дијагноза на цереброваскуларните заболувања

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30
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15. Форми на
наставните
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби, 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

14. Распределба на распложивото

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: 
писмена и усна)

Семинарска работа бодови
мин.-макс

25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на 
завршен испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи 
ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Петрова В и 
сор.

Основни принципи на 
современата неврологија

Просветно
дело

2002

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Арсовска А, 
Поповски А

Доплер сонографија во 
васкуларната патологија

Борографи
ка

2009
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1. Наслов на наставниот предмет ЦИТОСТАТСКА ТЕРАПИЈА КАЈ 
СОЈ1ИДНИТЕ ТУМОРИ (механизам на 
деј ствување, принципи на подготвување и 
апликација на лековите, несакани ефекти)

2. Код МЕД-И-55
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра за онкологија и радиотерапија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Снежана Смичкоска и Ј. 
Валентина Крстевска

(оц. д-р

9. Предуслови за запишување на 
предметот положен испит Онкологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се продлабочат сознанијата за цитостатската терапија кај солидните малигни 
тумори

11. Содржина на предметната програма:
Блок 1 (2 часа предавања+2 часа практични вежби)

• Видови цитостатици
• Механизам на деј ствување
• Принцип на комбинирање
• Цитостатски протоколи

Блок 2 (1 час предавања+1 час практични вежби)
• Начин на подготвување
• Начин на апликациј а
• Принципи на заштита при ракување со цитостатски лекови 

Блок 3 (2 часа предавања+2 часа практични вежби)
• Несакани ефекти
• Збринување на несаканите ефекти
• Принципи на антиеметска терапиј а

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови
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активности 16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс

Завршен испит мин.-макс.
Усмендел бодови 15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)

мин.-макс
Семинарска работа бодови 25-35

17.3 Активно учество мин.-макс.
Теоретска настава бодови 10-20 
Практична настава бодови 10-20
до 59 бода 5 (пет) Ф

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуациј 
наставниците и соработниците 
изведувањето на наставата

а за предметот и 
кои учествуваат во

22 . Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Винсент Де Вита Канцер-онколошки 
принципи и практика

Табернакул за
македонското
издание

2011

2 Снежана 
Смичкоска во 
Никодијевиќ Б. 
и соработници

Современа
дијагностика и терапија 
во медицината,
Поглавј е Онкологиј а

Медицински
факултет

2000

3 Снежана
Смичкоска
Валентина
Крстевска

Авторизирани
предавања

Поместени на 
страницата на 
Медицински 
факултет

2013

22.2
Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
400



1. Наслов на наставниот предмет ВРОДЕНИ И НАСЛЕДНИ БОЛЕСТИ
2. Код МЕД-И-56
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Генетика и Педијатрија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УШ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф д-р Мирјана Кочова
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од предметот Интерна медицина

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да ги научи студентите за пристапот кон семеј ства и пациенти со вродени 

и наследни болести
• Да гизапознае студентите со основните принципи на дисморфологијата 

како и со алгоритмот на клиничките, лабораториските и генетските 
испитувања

• Да ги прикаже индикациите за одредени генетски анализи, динамиката на 
нивното назначување и толкувањето на резултатите

• Да се добие увид во најчестите вродени и наследни болести и нивната 
дијагностика

• Да ги запознае студентите осо основните етички начела во згрижувањето 
на пациенти и семејства во кои има вродена и/или наследна болест

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Дефиниции и класификациј а на конгенитални малформации
• Наследување на конгенитални малформации
• Наследување на хромозомски аберации
• Методи за дијагностика на малформации
• Приказ на карактеристики на наследни болести преку примери
• Пренатална диј агноза и генетско советување 

Практична настава:
• Земање инаформации од семејство
• Преглед на дете со конгенитални малформации
• Алгоритам на цитогенетска диј агностика
• Алготритам на молекуларна диј агностика
• Користење на бази на податоци
• Генетска информација и генетско советување

12. Методи на учење: Интерактивна настава, семинари, работилници

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, проектни и 

самостојни задачи 
15 часови домашно учење
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15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

6 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

6 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи 1 час
16.2 Самостојни задачи 2 часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Континуирани проверки
Завршен испит

Писмен дел 
Усмен дел 
Практичен дел

мин.-макс. 
бодови 15-22
бодови 15-22
бодови 15-22

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарски работи бодови
мин.-макс

10-22

17.3 Активно учество
макс.
Теоретска настава бодови

бодови

мин,-

2-6
3-6

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Етегу Е1етеп1ѕ 1Ѓ ОепеРсѕ 2008
2 Кочова и сор Медицинска генетика 2013

22.1
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1. Наслов на наставниот предмет ПРЕВЕНЦИЈА НА БОЛЕСТИ ШТО СЕ 
ПРЕНЕСУВААТ СО ВЕКТОРИ

2. Код МЕД-И-57
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по епидемиологиј а и биостатистика
со медицинска информатика

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/УП
I

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Кристин Засилевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положен испит од микробиологиј а со 
паразитологија 2, епидемиологија и 
инфективни болести

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стручен придонес за проширување на познавањата за епидемиолошките аспекти 
на болестите што се пренесуваат со инсекти кај нас и во светот. Основна цел 
идните доктори да бидат запознаени за нивниот зголемен удел во модерната 
медицина и екобиологиј ата, како и во економиј ата на регионите каде овие болести 
се од примарно значење. Постулатите на примарната и секундарната превенција да 
станат дел од секојдневната пракса на идните доктори

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
1. Вовед во избирање на најактуелните трансмисивни болести со нивна поделба 

според векторите и видот на паразити кои се цел на проучувањето
2. Теоретски предавања за трансмисивните болести што постојат на Балканот и кај 

нас
3. Излагања за светските проблеми (кои можат да го засегнат и нашиот регион)
4. Утврдување на ризиците за опстојување на овие болести (од аспект на биологија 

на векторот, чуствителност на поединците и колективот, како и пој ава на 
изменети услови за раширување и екстензиј а на векторите 9и паразитите) во 
регионални и светски размери

5. Начин на примарна превенција, како елементарна така и специфична
6. Улога на раната т.е. навремена дијагноза и значење на нејзината примена во 

урбани и неурбани средини. Диференцијална дијагноза со болести што имаат 
слична клиничка слика

7. Прилог кон ефектите на делување на само еден или повеќе лекови во третманот 
на трансмисивните болести и евентуалните негативни ефекти врз одредени 
возрасно различни популации

8. Елаборација на измени кај векторите, како и на чуствителноста на паразитите 
шпо тие вектори ги пренесуваат кај хуманата популациј а

9. Секундарна превенција-лекување (во хоспитални, урбани средини, како и во 
услови на нужна примена на привремени регионални амбулантно-клинички 
обј екти)

10. Постојано следење на индикаторите на заболување и умирање од некои
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12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 14 часови предавања, вежби 

16 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
10 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 4 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 16 часови

трансмисивни болести (мапинг)
Практична настава:
1. Вежби за запознавање на поедини вектори и паразити и техники за дијагноза, 

како и елаборациј а за утврдување на диј агностички можности на болестите кои 
се пренесуваат со вектори

2. Припрема на кадар за теренски истражувања, заради утврдување на реалната 
поврзаност во настанувањето на трансмисивните заболувања

3. Практична примена на елементарната примарна превенција

17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.
15-25

17.2 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 35-55 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минмум 
бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во
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изведувањето на наставата
22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Даниловски Д , 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И

Општа
Епидемиологиј а

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет,

2008

2 Даниловски Д, 
Оровчанец Н, 
Василевска К, 
Таушанова Б, 
Велиќ
Стефановска В, 
Исјановска Р, 
Зафирова 
Ивановска Б, 
Здравковска М, 
Павловска И

Специјална 
Епидемиологиј а

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет,

2009

405



1. Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА
2. Код МЕД-И-58
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/УШ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит од клиничко испитување

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да опише што е потребно за да се направи квалитетен 

електрокардиограм
• Да научи да препознае нормален електрокардиограм
• Да ги препознае основните нарушувања во спроведувањето 

на импулсите
• Да препознае предкоморна и/или коморна аритмија
• Да препознае миокардна исхемија/инфаркт
• Да препознае електрокардиографски показатели на 

структурни срцеви нарушувања
• Да препознае ритам на електростимулатор
• Да препознае состојби кои бараат итен третман

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
• Електричен систем на спроведување и срцева електрофизиологија
• Основни принципи на електрокариографија и електрокардиограм (ЕКГ хартија, 

мерења, срцева фреквенција, оска, извори на грешки при правење)
• Нормален електрокардиограм - приод кон интерпретација
• Нормален синусен ритам и синусни ритмови
• Нарушувања во спроведувањето
• Нарушувања во ритамот (предкоморни, спојнични,коморни)
• Миокардна исхемија и инфаркт
• Предкоморни и коморни оптоварувања 

Практична настава:
Се вежба правење и интерпретација на електрокардиограм

12. Методи на учење:
Интерактивна настава на предавања и вежби

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
9 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,

Вежби 6 часови
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клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови

Квизови бодови
мин.-макс.

12-20
Завршен испит

Практичен бодови
мин.-макс. 
30 - 50

Студентот е должен да препознае и опише 
минимум 60% од електрокардиограмот што му 
се дава на увид___________________________

17.2 Активно учество
Теоретска настава* 
Практична настава** 

* 1 час -2 бода 
** 1 час -  2 бода

мин.-макс. 
бодови 10-18 
бодови 8-12

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис и да пристапи на завршен испит 
студентот е потребно да ја посетува теоретската и 
практичната настава и да освои минмум бодови

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, и завршниот испит,____________________

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 Г одина

1 Г еоргиевска- 
Исмаил Љубица 
и сор.

Електрокардиогра
фија.

Скопје: Аз-Буки, 2008

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издава

ч
Г одина

1 ЦД и други материјали во 
електронска форма за вежба

407



1. Наслов на наставниот предмет АЛЕРГОЛОГИЈА
2. Код МЕД-И-59
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/УШ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.Д-р Дејан Докиќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис по предметот интерна медицина

10. Цели на предметната програма:
• Да знае како настанува алергиска реакција
• Да знае колкава е зачестеноста на алериите дистрибуција по региони во 

Македонија, пол и старосни групи
• Да знае да препознава клиничка слика и да дијагностицира алергиски 

заболувања на дишни патишта
• Да знае практично да изведува прик тестови, риноманометрија, мерење на 

N 0 во ексхалиран воздух од носот и белите дробови
• Да знае пректично да изведува назална и бронхијална провокација
• Да ја знае современата терапија на алергиските болести

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Алергиска реакција, рана и доцна, дијагноза и терапија на алергиските 
болести

• Алергиски ринитис-патогенеза, дефинициј а и класификациј а
• Дијагноза и проценка на тежината на ринитисот
• Третман на ринокоњунктивитисот
• Алергиски синузитис
• Алергиски коњунктивитис
• Алергиска астма
• Алергија на убод од инсекти
• Алергија на прехрамбени продукти
• Алергиј а на лекови 

Практична настава:
- Кожни тестови, изведување, интерпретациј а на резултатите
- Риноманометриј а, практична примена, изведување на риноманометриј ата 

и толкување на резултатите
- Примена на риноманометријата во евалуација на назалната алергенска

провокација
- Коњуктивален провокациски тест, клиничка примена и толкување на

резултатите
- 1хО-азотен моноксид, клиничка примена и евалуација на резултатите

12. Методи на учење: Интерактивна настава на предавања и вежби
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13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
10 часа

15.2. Вежби,
Семинари

5 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часа

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки

Континуирани проверки
мин.-макс.

25-35

17.2 Завршен испит Практичен дел 15-25

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)

мин.-макс.

17.4 Активно учество
Теоретска настава бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

до 59 бода 5 (пет) Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис и да пристапи на завршен испит 
студентот е потребно да ј а посетува теоретската и 
практичната настава и да освои минимум бодови. 
Оценката за предметот се формира според табелата 
на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од 
сите активности, и завршниот испит,_____________

20 . Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски, англиски и германски

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
ЅЈеркеп Но1§а1е, 
МагЦп СИигсИ, БауМ 
ВгоМе апс! Ретапбо 
МагНпех

А11ег§у, 4Љ 
ЕсНПоп

Е1ѕеу1ег
Ѕаипбегѕ
ЕТБ.

2012

РејапРокЈсЈ ѕог А1ег§о1о§јја МаИса 2017
ЅЈерИеп Т.Но1§а1е, 
\УШат \У. Виѕѕе

Аѕ1та апП 
КМтНѕ

В1аск\уе11
РиННсНт§
Е1т11ес1

2008

1

3
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1. Наслов на наставниот предмет ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛЕГАЛНИ И 
ИЛЕГАЛНИ СУПСТАНЦИ И 
СРЕДСТВА

2. Код МЕД-И-60
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

Универзитетска клиника за токсикологија

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/ Број на 1 
VII ЕКТС

кредити
8. Наставник Проф.д-р Даниела Чапароска

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Нема

10. Цели на предметната програма: Да се добие увид во последиците од злоупотребата 
на илегалните супстанци и средства во:

• Пораст на предозирање на легални и илегални супстанци и смртност.
• Високата стапка на рецидивност(повторно враќање на илегалната 

супстанца)
• Зголемениот ризик за пренесување на ХИВ и СПИ.
• Зголемениот криминалитет.
• Нарушениот социјален мир во локалната заедница.
• Нарушените семејни односи.
• Порастот на социјални проблеми на личен, семеен, образовен и 

професионален план.
• Високата стапка на стигма, социјална изолација, дискриминализација и 

маргинализација на ЈЖД.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава 15 часа 
Токсикологија(12 часа)

• На студентите им се презентира преглед од теоретските основи од 
илегални супстанци и наркотични средства

• Видови на илегални супстанци
• Опиоидни аналгетици и стимулантни средства
• Болести на зависност
• Општи детоксикациони методи во третман на болести на зависност
• Видови на детоксикациони методи 

Социјална медицина(1 час)
• програми на мерки за превенција и здравствена заштит
• консеквенци на злоупотреба на недозволени супстанци и наркотични 

средства
Психијатрија(2 часа)

• Заштита на ментално здравје
• Програми за рехабилитција и ресоцијализација во светот, во 

Р.Македонија и во град Скопје
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13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања-теоретска

настава
10

15.2. Вежби,
Семинари

5

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15

12. Методи научење: Интерактивни предавања, дискусии, практично вежбање на стекнати 
знаења, пребарување на научна литература, изработка на семинарска работа и

17. Начин на оценување бодови
17.1 Континуирани проверки

Континуирана проверка 
на знаењата - 1 (писмено)

мин.-макс.

24-40
17.2 Завршен испит Завршен испит 40 до 50

Комплетен завршен испит: претставува 
комбинација на тестот од неположена 
континуирана проверка и завршниот испит

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)

мин.-макс.
1-2

Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
1-2
4-6

до 59 бода 5 (пет) Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет) В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

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 и на 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата.___________________

22 . Литература
22.1. Задолжителна литература

1 . СНшса! Тох1со1оцу -МагѕИа Рогс1, КаДееп Бе1апеу

22.2.
Дополнителна литература
1 . Материјали во електронска форма, интернет адреси и други 

електронски извори
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1. Наслов на наставниот предмет КУТАНИ ПРОМЕНИ КАЈ 
СИСТЕМСКИТЕ БОЛЕСТИ

2. Код МЕД-И-62
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Дерматовенерологија

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/
VIII

7 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Сузана Николовска 
*наставата ја изведуваат сите наставници 
на катедрата по Дерматовенерологија

9. Предуслови за запишување на 
предметот Потпис од предметот дерматовенерологија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентот ќе стекне знаење за различните типови на кутани промени кои 

укажуваат на постоење на системска болест
• Студентот ќе има вештини да ги препознава и дефинира кутаните промени 

асоцирани со системска болест
• Студентот ќе има вештини да креира логична секвенца за менаџмент на 

асоцираната системска болест според типот на кожните промени
• Студентот ќе биде свесен за важноста на познавањето на кожните промени кои 

се маркери за системска болест кај пациентот
• Студентот ќе биде свесен за потребата од интердисциплинарна соработка со 

другите специј алности
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Кутани промени кај ендокринолошките заболувања
• Кутани промени кај хематолошките заболувања
• Кутани промени кај заболувањата на ГИТ
• Кутани промени кај нефролошките заболувања
• Кутани промени кај кардиолошките и белодробните заболувања
• Кутани маркери на малигномите на внатрешните органи 

Практична настава:
Совладување на вештини за препознавање и менаџирање на пациентите со кожни 
промени кои укажуваат на асоцирана системска болест.

12. Интерактивни предавања, вежби (учење базирано на проблем) и изработка на 
семинарски труд

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
3 часови

15.2 Вежби клинички, 
семинари, 
тимска работа

Вежби: 6 часови 
Семинари 6 часови

16. Други форми на 16.1 Проектни задачи /
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активности 16.2 Самостојни задачи /
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови /

Завршен испит /
17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и 
усна)

макс
Семинарски работи 
60

бодови

мин,- 

40 -

17.3 Активно учество
макс.

мин,-

Теоретска настава 
-20

бодови 10

Практична настава 
-2 0

бодови 10

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската и практичната настава и да освои минимум 
бодови.

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, вклучително и изработка на семинарски 
труд.___________________________________________

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 Издава

ч
Годи

на
1 Клаус Волф, Ричард 

Ален Цонсон
Фицпатриков Атлас во 
боја и краток преглед на 
клиничка дерматологија, 
превод на 6. издание

Магор,
Скопје

2009

2 Топу Вигпѕ, ЅЈеркеп 
ВгеаЉпаск, ЦеП Сох, 
СИп ѕ!орИег ОпѓѓННѕ

Коок’ѕ 1ех1 Иоок оѓ 
с1егта1о1о§у

\УПеу-
В1аск\у
еП

2010

3 Анчевски А., Гоцев Г, 
Павлова Љ., Петрова 
Н.

Дерматовенерологиј а Култур
а,
Скопје

2005
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1. Наслов на наставниот предмет ОЦЕНКА НА ЗДРАВЈЕ И СТРАТЕШКО 
ПЛАНИРАЊЕ ЗА ЗДРАВЈЕ ВО 
ЗАЕДНИЦАТА

2. Код МЕД-И-63
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Социјална медицина

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р. Фимка Тозија
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен испит Вовед во медицина и потпис 
од предметот Социјална медицина и 
здравствена економија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
■ Да се разбере циклусот на менаџмент и процесот на процена на заедницата и 

планирање во јавното здравство
■ Да се дефинира јавно здравствен проблем и да се одредат приоритетите за јавно 

здравствена интервенција во заедницата
■ Да се направи анализа на здравствен проблем и да се добие поголема 

креативност и иновација во разрешувањето на проблемите -  процес базиран на 
докази

■ Да се планира и препорача стратешки соодветна ефективна интервенција 
базирана на докази

■ Да се изврши мониторинг и евалуациј а на имплементациј ата на стратегиј ата за 
интервенциј а

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
■ Циклус на менаџмент за здравје во заедницата - процес од шест чекори на 

планирање
■ Систем за одредување основни приоритети и вовед во РЕАКН
■ Одредување глобални цели и дефинирање здравствен проблем во заедницата
■ Анализа на здравствен проблем: детерминанти, директни и индиректни 

контрибутивни фактори
■ Формулирање цели на: исход, влијание, процес
■ Одбирање правец на интервенција - Стратегии кои се успешни - базирано на 

докази
■ Дизај н на Стратегиј а за интервенциј а
■ Развивање работен план и програмски буџет
■ Планирање на мониторинг и евалуација
■ Изготвување здравствена слика и здравствена стратегија во заедницата 
Семинарска работа: Изработка на семинарска задача на даден јавно здравствен 
проблем

12. Методи на учење:
Интерактивна настава, семинари, вежби, интерактивни работилници, групна 
практична работа и теренска работа во заедницата
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13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби, 
семинари, 
тимска работа

10 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит мин.-макс.
Усмен дел бодови 20 - 40

Испитот е презентациј а и одбрана на изготвен 
проект -  здравствена слика и стратегија на 
заедницата

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс 
20- 40

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 5-10 
бодови 5-10

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
22,1 | Задолжителна литература
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Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
1 Макси-Розено- 

Ласт, Роберт В. 
Волас и др.

Јавно здравство и
превентивна
медицина

Табернакул 2011

2 Тозија Ф., 
Спасовски М., 
Касапинов Б.

Упатство за 
планирање и 
имплементирање 
на програми за 
јавно здравје -  
Дел 1

Институт за 
јавно
здравје/УКИМ 
Медицински 
факултет, во 
печат

2013

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 МеШѕоп М. е! а1. Неа1Шу Р1ап -  к  а 
1 о о 1 ѓ о г  р1апшп§ 
апб тапа§1п§ 
риБНс НеаНН

Сеп1егѕ ѓог 
Б1ѕеаѕе Соп1го1

2005

2 Бе1е1ѕ К., 
Веа§1е11о1е К., 
Бапѕап^ МА., 
ОиШѓогс! М.

Охѓогс! ТехШоок оѓ 
риБНс кеа1Ш (5Љ 
ес1Шоп)

Охѓогс!
ТЈшуегѕ11у Ргеѕѕ

2009
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Наслов на наставниот предмет ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА
Код МЕД -И -64
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Социјална медицина

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1- 7. Број на 1
XII ЕКТС

кредити
8 . Наставник Проф.др. Моме Спасовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положени испити Вовед во медицината и 
Промоција на здравје и потпис од предметот 
Социјална медицина и здравствена економија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ќе стекнат знаења и вештини од областа на здравствената политика и 
ќе развијат способности за јавно здравствени промотивни и превентивни 
активности и партиципација во системот на здравствената заштита и ќе добијат 
научни и продлабочени сознаниј а, нови структури и улоги, како и одговорот на 
општеството на овие промени преку здравствената политика__________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
■ Организациј а, менаџмент и планирање на здравствените системи;
■ Јавноздравствени сервиси состојби и перспективи;
■ Глобализација, Влијание врз Јавното Здравство;
■ 50 години на глобалната здравствена политика, Фокус на главните точки
■ Заштита на правата на пациентите и одговорност на здравствените работници
■ Биоетички и медицинско-правни аспекти на јавно здравствените приоритети
■ Политика на здравствената реформа
Семинарска работа: Изработка на семинарска задача на дадена тема од областа на

12. Методи на учење:
Интерактивна настава, семинари, вежби

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, семинари

15 часови проектни задачи,домашно
учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

10 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи 10 часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 5 часови

17. Начин на оценување бодови

1

3
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17.1 Тестови

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Е одина

1 Макси-Розено-Ласт, 
Роберт В. Волас и др.

Јавно
здравство и
превентивна
медицина

Табернакул 2011

2 Донев Д., Спасовски 
М., Тозија Ф., 
Косевска Е.

Социјална
медицина

Медицински 
факултет 
во печат

2013

3 Давитковски Б., 
Тупанчевски Н, 
Павловска-данева А., 
Деаноска-
Трендафилова А., 
Караџинска- 
Бислимовска Ј.,

Право и
јавно
здравство

Правен факултет
„Јустинијан
Први“

2009

418



Спасовски М., Чакар 
3., Косевска Е.

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

22.2 1 Бе1е1ѕ К., Веа§1е11о1е 
К., Еапѕап§ МА., 
ОиШѓогс! М.

Охѓогс! 
ТехЉоок оѓ 
рибНс кеаЕк 
(5Љ есИбоп)

Охѓогс!
Ишуегѕ11у Ргеѕѕ

2009
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1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА СУДСКА М11111IIIИЛ
2. Код МЕД-И-66
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Судска медицина

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др.Биљана Јанеска
9. Предуслови за запишување на 

предметот потпис од предметот Судска медицина

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Улогата и должност на лекарот терапеут во третирање на жртви на сексуални 

деликти
• Преглед, обезбедување на докази, пишување на извештај
• Запознавање со знаци и утврдување на злостатување на деца и сопружници
• Преглед, документирање и извештај за фамилијарно насилство

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

1. Предмет на работа, основни принципи
2. Преглед на повредени, опис на повредите, медицинска документација и 

достапност, обезбедување докази
3. Пишување и издавање на лекарско уверение
4. Квалификација на телесни повреди
5. Преглед кај силување

а. жртва
т надворешен 

п. гинеколошки
б. сторител

6. Преглед кај кривично дело противприроден блуд
7. Обезбедување на материјални докази и анализа
8. Злоставување на деца
9. Фамилијарно насилство 

Практична настава:
Изготвување на извештај за преглед
Лабораториски анализи за докажување на крвни и сперматични дамки 
Семинарска работа: избрана тема од областа

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
10 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,

Вежби 4 часови 
Семинари 1 час
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клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
36-60

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс 
12-  20

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 6-10 
бодови 6 - 1 0

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Јанеска и сор Практикум по 
судска медицина

Марис 2010

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 \У.Б.Ѕ.МсЕау СНшса1 Рогепѕ1с 
МесНсте

СатбпсЦе,
МесНсте

2009
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Наслов на наставниот предмет ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО НА 
НАСТАПУВАЊЕ НА СМРТТА

Код МЕД-И-67
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Судска медицина

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

10 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Верица Попоска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ потпис од предметот Судска медицина

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со постморталните промени на телото, испитување на 
суправиталните реакции, изпитување на раните знаци на смрт и нивната 
зависност од надворешни и внатрешни фактори, одредување на времето на 
настапување на смртта со употреба на различни формули, доцни знаци на смрт

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Танатологија
- Суправитални реакции и методи за анализа на електрична и хемиска 
ексцитабилност
- Рани знаци на смрт, методи за нивна анализа
- формули за одредување на времето на настапување на смртта
- доцни знаци на смрт, употрба и прецизност при одредување на времето на 
настапување на смртта
Практична настава:
Анализа на раните знаци на смрт во обдукциона сала
Семинарска работа: избрани делови_______________________________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

6 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 4 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови

1

3
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17.1 Тестови мин.-макс.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

Завршен испит

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи

______усна)_________________
17.3 Активно учество

Усмен дел

Семинарска работа

бодови

бодови

мин.-макс.
15-25

мин.-макс
2 5 - 3 5

мин.-макс.
Теоретска настава бодови 10-20
Практична настава________бодови 10-20

Критериуми за до 59 бода 5 (пет) Ф
оценување од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
(бод ови/оценка) од 69 до 76 бода 7 (седум) Д

од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Јазик на кој се изведува

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот
испит,__________________________________________
Македонски

наставата_________________________________________________________
Метод на следење на Студенска анонимна евалуација за предметот и 
квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во

изведувањето на наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Б1 Ма1 Б  .Ј, Б1 
Мшо У .Ј.М

Форензицхна
патологија

Табернакул,
Скопје

2010

2 МПоѕ Таѕ1с I 
ѕагас1шс1

Ѕибѕка тесПста 2тај, 1ЅГоу1 Ѕас! 2006

3 Б.Јанеска и др. Практикум Судска 
медицина

Институт за 
Судска медицина, 
криминалистика 
И медицинска 
деонтологија

2010

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Непѕѕ§е С. е! а11 ТНе еѕЦтабоп оѓ 
Ље П т е  Ѕтсе 
БеаЉ т  Ље Еаг1у 
РоѕЉтгЉт Репос1.

АтоМ, копсГоп 2002
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Наслов на наставниот предмет ГЕНЕТИКА ВО С ОВРЕМЕНА 
МЕДИТТИНСКА ПРАКСА

Код МЕД -И-68
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Педијатрија

Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7.
или
8-
12

Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Зоран Гучев
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Положен испит од Вовед во хумана генетика и 
потпис од предметот Педијатрија___________

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се добие увид во 
молекуларно медицински методи во современата медицина, со акцент на 
педијатрија. Акцент на дијагноза и на генетски третман,_______________

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:

-Историја, базична клеточна биологија (структура, функција на гени, 
хромозоми)
-Типови на наследување.
-Молекуларни методи.

Практична настава:

Практична примена на методите за дијагноза на посебни заболуванја.

Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на 
ментор-професор и одговорен во молекуларната лабораторија.______________

12. Методи на учење: Предаванја, пациенти, лабораторија, семинар.

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
Часови 8

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

часови 7

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови

1

2
3
4

5
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17.1 Тестови мин.-макс.
Континуирани проверки бодови

Завршен испит
мин.-макс.

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи

______усна)_________________
17.3 Активно учество

Усмен дел

Семинарски работи

бодови 25-35
мин.-макс 

бодови 15-25

мин.-макс.

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Теоретска настава бодови 10-20
Практична настава________бодови 10-20
до 59 бода 5 (пет) Ф

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените континуирани проверки или да 
освои минимум 30% од вкупниот број бодови 
предвидени за континуирани проверки при што во 
испитната сесиј а прво ги полага неположените 
континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен 
испит.

20 .

21 .

22 .

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот 
испит.

Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски, Англиски

Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата

Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 №1ѕоп ТехЉоок оѓ 
РесНаШсѕ

\УПеу-1лѕѕ 2010

2 Шск! 1х\\јѕ Нитап ОепеЦсѕ ХУИеуЛлѕѕ, 2012

3 Тот ЅЕасНап апб 
Апс1ге\у Р. Кеас1

Нитап Мо1еси1аг 
ОепеЦсѕ, 2пс1 
есШтп

ХУПеуЛлѕѕ 2010

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
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1. Наслов на наставниот предмет СОМНЕНИЕ ЗА МАЛИГНА БОЛЕСТ ВО 
ДЕТСКА ВОЗРАСТ-ДИЈАГНОЗА И 
ТРЕТМАН

2. Код МЕД-И-69
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Педијатрија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI - 
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Ката Мартинова
9. Предуслови за запишување на 

предметот потпис од предметот Педијатрија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот ќе се стекне со:

• теоретско знаење за најчестите малигни болести во детската возраст
• практичен пристап за дијагноза и терапија
• соодветно знаење за најчестите ургентни состојби во детската 

онкологија

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Етиопатогенеза на малигните болести
• Класификација на малигните болести
• Леукемии
• Солидни тумори
• Малигни лимфоми
• Диј агностички алгоритам на малигните болести
• Принципи на терапиј а
• Акутни и касни споредни ефекти од терапиј ата
• Прогностички фактори

Практична настава:
• Преглед на дете со сомнение за малигна болест
• Алгоритам на диј агностички процедури
• Казуистика од пракса

Семинарска работа: за одредена малигна болест

12. Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа, 
работилници

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
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15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 7 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојна 

семинарска работа
5 часови

16.3 Домашно учење 8 часови

14. Распределба на распложивото време 17 часови предавања, вежби, семинари 
5 часови семинарска работа

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
25-35

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс 
15 -25

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
22,1 Задолжителна литература
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Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
1 Коѕѕ РткеЛоп РаесИаШс

Опсо1оѕу
АтоМ 2004

2 №1ѕоп Техкоок оѓ 
РесИаШсѕ, раг! XXI 
(Сапсег апс! Веш§п 
Титогѕ)

Е1ѕеу1ег 2011

3 Магс1еѕ1с Б  1 ѕиг. РесИј аШј а(Во1еѕР 
кгу1 I кгуоШотШ 
ог§апа 1 ѕоНбш 
Ситоп с1ј есј е с1оН1- 
МШуој Вогашс)

Ѕко1ѕка кпј1§а, 
2а§геН

2003

Доплнителна литература
22.2 Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
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1. Наслов на наставниот предмет ХИДРО-ЕЛЕКТРОЛИТНИ И 
АЦИДОБАЗНИ НАРУШУВАЊА ВО 
ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

2. Код МЕД-И-70
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по педијатрија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI - 
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Стојка Нацева-Фуштиќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот потпис од предметот Педијатрија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да се стекне со теоретски знаења и практични вештини за:

• Најзначајните патолошки состојби кои доведуваат до нарушување на 
хидрто-електролитната и ацидобазна рамнотежа во детството

• Правилна клиничка проценка на степенот на нарушувањето
• Препознавање на витално-засегнатите деца, кои бараат итен третман
• Правилна интерпретација на лабораториските наоди и потребата за 

дополнителни диј агностички постапки
• Правилен тераписки пристап и водење на дете со нарушена хидрто- 

електролитната и/или ацидобазна рамнотежа
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Физилошки механизми на регулирање на балансот на вода, електролити и 

ацидобазниот статус и патофизиолошките процеси кои доведуваат до 
нарушување на хомеостазата.

• Најчести етиолошки фактори кои се причина за нарушување на хидрто- 
електролитната и ацидобазна рамнотежа во детството.

• Клиничка проценка, диј агностичка постапка и третман на дете со хидрто- 
електролитен и ацидобазен дисбаланс.

Практична настава и семинар:
• Практични примери на пациенти со различни типови дехидрации, со 

метаболна ацидоза или алкалоза.
• Проценка на степенот на дехидрација
• Интерпретација на лабораториските резултати
• Правење план за терапија
• Безбедно спроведување на интравенозна рехирдација и корекција на 

ацидобазниот статус; згрижување на витално засегнато дете со хидрто- 
електролитен и ацидобазен дисбаланс

Семинарска работа: за одреден тип на дехидрација или ацидобазно нарушување
12. Методи на учење:

Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинарска
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15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Практична настава, 
вежби/ семинари

4 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Самостојна 
семинарска работа

6 часови

16.2 Домашно учење 15 часови

работа

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит 
(усмен или тест) бодови

мин.-макс.
25-35

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

бодови
мин.-макс

15-25

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Магбемс Б  1 ѕиг. РесИјаШја 
(Рогетеса1 рготеЈа 
уобе, е1ек1гоН1а, 
ттега! 1 рогетеса!

Ѕко1ѕка кпр§а, 
2а§гек

2003
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ас1с1о1за2 пе
гатпоЉхе)

2 Фуштиќ С. Авторизирани 
предавања 
(скрипта) 
Метаболизам на 
вода, електролити 
и ацидобазниот 
статус

Катедра по 
педијатрија

2011

Доплнителна литература
1 Ѕ1ерапоу1с

К.
Уос1а 1 е1ек1гоН11 и 
ресИ]а1гИ

Оогпр МНапоуас : 
Бесје поу1пе

1989

2 Фуштиќ С. Хиперосмоларна 
хипернатремична 
дехидрација во 
Педиј атриј а- Годишна 
ревија

Здружение на 
педијатрите на 
Македонија

2013

3 №1ѕоп ТехЉоок оѓРесИаШсѕ Е1ѕеу1ег, Ѕаипс1сгѕ 
(19љ есИНоп)

2011

4 Оау1оп апс1 
На11

ТехЉоок оѓМесНса1 
РНуѕ1о1оцу

Ѕаипбегѕ, Е1ѕеу1ег 
(12љ есИНоп)

2011

22.2
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1. Наслов на наставниот предмет НАРУШУВАЊА НА СЕКСУАЛНАТА 
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

2. Код МЕД-И-71
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Педијатрија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI - 
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф д-р Мира Кочова
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит по интерна медицина

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Да им го прикаже на студентите процесот на сексуална диференцијација
• Да ги запознае со нарушувањата на овој процес засебно кај машкиот и 

женскиот пол
• Да се претстави основниот алгоритам на исопитувања за диј агноза
• Да се добие увид во можностите за промена на полот
• Да се презеснтираат основните етички начела во згрижувањето на 

пациенти со нарушена сексуална диференцијација
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Сексуална диференцијација кај човекот, развој на внатрешни и 

надворешни гениталии
• X и У хромозом
• Мозокот и тестостеронот
• Методи за генетска дијагностика и нивна практична примена
• Хируршки третман
• Промена на полот 

Практична настава:
• Преглед на дете со нарушена сексуална матурација
• Алгоритам на диј агностика
• Примери за нарушувања на сексуалната диференцијација (конгенитална 

адренална хиперплазија, машки псевдохермафродитизам,вистински 
хермафродитизам, мешана гонбадна дисгенеза, синдроми придружени со 
нарушена сексуална диференцијација, неосетливост на андрогени)

12. Методи на учење: Интерактивна настава, семинари, работилници

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 14 часови предавања, вежби, проектни и 

самостојни задачи 
16 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

6 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,

6 часови
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клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи Часови 1
16.2 Самостојни задачи Часови 1
16.3 Домашно учење 16 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Континуирани проверки бодови
Завршен испит

Писмен дел 
Усмен дел 
Практичен дел

мин.-макс. 
бодови 15-22
бодови 15-22
бодови 15-22

17.2 Семинарска работа/ 
проект (презентација: 
писмена и усна)_____

Семинарски работи бодови
мин.-макс

10-22

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 2-6 
бодови 3-6

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
ги положи предвидените континуирани проверки или 
да освои минимум 30% од вкупниот број бодови 
предвидени за континуирани проверки при што во 
испитната сесиј а прво ги полага неположените 
континуирани проверки, а потоа пристапува на 
завршен испит.
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Мардешиќ Педијатрија,
2 №1ѕоп ТехЉоок оѓРесИаШсѕ,
3 Кочова Нарушувања на 

сексуалната 
диференциј ациј а

22.1
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1. Наслов на наставниот предмет ПСИХОСОМАТСКИ БОЛЕСТИ
2. Код МЕД-И-72
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет Катедра 
за Психијатрија и медицинска 
психологија
ЈЗУ У Клиника за Психијатрија б. б.

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Прв циклус

6. Академска година/семестар Шеста
/Х1-ХП

7. Бр,на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Раководител на Катедра Проф. д-р Марија 
Ралева,
Наставата ја изведуваат проф. д-р Марија 
Ралева, и проф. д-р Димитар Боневски

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Положени предметите Интерна медицина 
и Психиј атриј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Усвојување на холистички пристап кон психосоматските болести
• Совладување на практичното и теоретското знаење од областа на 

психосоматските болести
• Стекнување знаења за Консултативна (лиј езон) психиј атриј а

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Вовед, дефиниција, причина, и историјат на психосоматската медицина
• Телото помеѓу биологијата и психологијата
• Емоции, физиологиј а и структурни промени
• Школи и правци на психосоматската медицина
• Стрес и теориите на стресот
• Психосоматски болести:

- Функционален соматски синдром
- Хроничен синдром на замор
- Ео\у каск рат синдром
- Психосоматски болести во Кардиологиј а
- Психосоматски болести во гастроентерологија
- Психосоматски болести во пулмологиј а
- Психосоматски болести во ендокринологиј а
- Психосоматски болести во онкологиј а
- Психосоматски болести во дерматовенерологиј а
- Психосоматски болести во неурологиј а

• Конверзиј а и психосоматските болести (психофизиолошки растрој ства)
• Лекување: фармакотерапија и психотерапија
• Консултативна (лиј азон) психиј атриј а
• биофидбек и мониторирање на психосоматските состој би 

Вежби:
- Клинички презентации на Функционален соматски синдром

• Хроничен синдром на замор
• Ео\у баск ра1п синдром
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12. Методи на учење: Интерактивна настава теоретска)
13. Вкупен расположив фонд на време 15 часа
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
10 часа

15.2. Вежби,
Семинари

5 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување

• Психосоматски
• Психосоматски
• Психосоматски
• Психосоматски
• Психосоматски
• Психосоматски
• Психосоматски

болести во Кардиологија 
болести во гастроентерологија 
болести во пулмологија 
болести во ендокринологиј а 
болести во онкологија 
болести во дерматовенерологија 
болести во неурологија

17.
1

Тестови
Континуирани проверки 
Завршен испит________

мин.-макс.
40 -  80 бодови

17.
2

Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена/ 
усна)___________________

мин.-макс
5 - 1 0

17.
3

Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс.
1 -3
4 - 7

<60 5
60-68 6
68-76 7
76-84 8
84-92 9
92-100 10

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми: За да добие потпис 
студентот е потребно да ја посетува теоретската, 
практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација. Оценката за 
предметот се формира според табелата на оценки, а 
врз основа на збирот на бодовите од сите активности 
и завршниот испит,_____________________________

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____________________

435



22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Чадловски и 

сор.
Психијатрија 

том 2
Просветно дело 2004

Бенџамин 
Садок и 
Вирџинја 
Садок

Сеопфатен 
учебник по 
Психијатрија на 
Каплан и Садок, 
Том 2

Табернакул 2012
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1. Наслов на наставниот предмет ЗАБОЛУВАЊА НА ДОЈКАТА
2. Код МЕД - И- 73
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/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Горан Кондов
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од Хирургија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентите кои ќе ј а посетуваат наставата по овој предмет, ќе бидат 

оспособени да прегледаат пациенти со заболувања на дојката, да упатат на 
иследување и да интерпретираат наоди од добиените иследувања, односно да 
постават дијагноза.

• Ке бидат оспобени да лекуваат конзервативно заболувања на дојка.
• Ке ги видат најчестите начини на хируршко лекување, со што ќе бидат 

оспособени да индицираат и упатат на хируршко лекување пациенти со 
хируршки заболувања на дојката.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Вовед, хируршка анатомија на дојката- предавање
• Дијагностика на заболувањата на дојката (методи)- семинар
• Интерпретација на ултрасонографија на дојката иу мамографски наоди. 

Интерпретациј а на резултати од пункциопна биопсија.- семинар
• Дијагностички алгоритам на заболувањата на дојката- семинар
• Воспалениа на дојка. Инцизија на апсцес на дојка - семинар
• Хормонски заболувања на дојката,- семинар
• Бенигни тумори. Туморектомија - семинар
• Малигни тумори на дојката. Мастектомија. Квадрантектомија. Аксиларна 

лимфаденектомиј а. Сентинел биопсија.- семинар
• Мултимодалитетен третман на малигни заболувања на дојката.- семинар 

Практична настава:
• Преглед на дојка и интерпретација на резултати
• Учество на инцизија на дојка, тумеректомија
• Учество на радикална мастектомија или квадрантектомија со аксиларна 

лимфаденектомиј а.
Семинарска работа: Избрани делови од заболувања на дојката.

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 15.1 Предавања- 1 час 

активности теоретска настава
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15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 8 часови 
Семинари 6 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Кондов Горан Заболувања на 
дојката

Макавеј 2000

22.2 Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
1

438



1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА (I 
и II)

2. Код МЕД-И-74
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 Четврта и 
петта/УШ и 
IX

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р Смиља Туџарова Ѓоргова
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од Хирургија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се обезбеди основн знаење за базични техники на шиење, третман на повреди 
на екстремитети, третман на опекотини, смрзнотини, третман на повреди од 
експлозивно оружј е, реконструкциј а после конгенитални болести, туморски 
интервенции и политрауми. Основи на естетската хирургија и интервенции. Нови 
техники во М1Ѕ хирургиј ата.
Студентот би бил во можност стручно да дискутира и се подготвува за 
презентација и изработка на труд.

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава:

• Естетска хирургиј а
• Блефаропластика
• Аурикулопластика
• Феислифтинг
• Имплантациј а на протези
• Абдоминипластика
• Липофилинг и РКР
• Микрохирургија и трансплантација
• Слободни резени
• Реконструктивни операции
• Карциноми и малингни меланоми
• Опекотини
• Конгемитални малформации 

Практична настава:
• Основа на хируршките сутурни техники
• Дренажи
• Преврски и имобилизации
• Стерилност и стерилизациј а
• Пристап во хируршки оперативен блок
• Реанимација
• Пристап кон пациент и семеј ство 

Индивидуална работа:
• Евалуација на научна литература
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12. Методи на учење:
Интерактивна настава, предавања, вежби и семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
Предавања- 
теоретска настава

5 часови

вежби
семинари

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

Проектни задачи часови
Самостојни задачи часови
Домашно учење 15 часови

Консултации

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина22.1
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1 Роаб ТНе аг! оѓ 
АеѕЉеР с- Ѕигцегу

ОМР 2012

2 Мап§ \Уегпег Мапиа1 оѓ 
АеѕЉеР с- Ѕигцегу

Ѕрпп§ег 2012

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
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1. Наслов на наставниот предмет ХИРУРГИЈА НА РАЧЕН ЗГЛОБ И ШАКА
2. Код МЕД-И-75
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/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р Виктор Камиловски
9. Предуслови за запишување на 

предметот потпис по предметот Хирургиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентите кои ќе ја посетуваат наставата по овој предмет, ќе бидат оспособени 

да прегледаат пациенти со повреди на шака и рачен зглоб, да упатат на 
иследување и да интерпретираат наоди од добиените иследувања, односно да 
постават дијагноза.

• Ке ги видат најчестите начини на хируршко лекување, со што ќе бидат 
оспособени да индицираат и упатат на хируршко лекување пациенти со траума 
на рачниот зглоб и шаката.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава: предавања / семинари

• Историјат, историски перспективи на повредите на рачјето и шаката, 
епидемиологија и статистика.

• Применета хируршка анатомија на рачјето и шаката.
• Дијагностика и дијагностички процедури на повредите на рачниот зглоб и шаката.
• Операциона сала, асепса и антисепса на хирургија на шака, регионална блок 

анестезија, рива и локална анестезија со техника
• Фрактури на дистален радиус, класификациони системи
• Фрактури на дистална улна, класификациони системи
• Тестови за анатомска процена на фрактура на дистален радиус.
• Хируршки техники за фрактури на дистален радиус.
• Повреди на ДРУЈ (дистал радиоулнар јоинт), класификација, дијагноза и третман.
• Фрактури и дислокации на карпус.
• Хируршка анатомија и кинетика на метакарпалните коски и фаланги на шака. 

Дијагноза, процена и хируршки третман
• Повреди на меките ткива и тетивите на шака со реконструкција и реплантација. 

Хируршки пристап и оперативни техники со можни компликации
• Инфекции на рачјето и шаката- површни и длабоки компартменални воспаленија. 

Компресивни неуропатии со синдром на медианус, улнарис, радиалис и 
интердоготални нерви. Алгодистрофија-дијагностика и третман.

• Дупутрен и други контрактури, остеоартхритис, реуматоиден артхритис и можни 
хируршки корективни интервенции.

• Рехабилитациони современи програми и вежби на повредите на рачниот зглоб и 
шаката.

Практична настава /вежби
• Графички шаблони и кадаверична дисскција на хируршките пристапи.
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12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
1 час

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 10 часови 
Семинари 4 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

Хируршки техники за фрактури на дистален радиус (К-игли, екстерен фиксатор, 
ОРИФ, дорзален, воларен пристап, ФСФ -  фрагментспецифиц фиџатион)
Фрактури и дислокации на карпус. Дијагноза и хируршки третман на фрактура на 
скафоидна коска. МаШ-Киѕѕе оперативна техника. Третман на фрактури и 
луксации на ос лунатум (лунарна и перилунарна луксација). Современ хируршки 
третман на фрактури на ос цапитатум, ос хаматум, триљуетрум, трапезиум и

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Практичен исшит бодови

мин.-макс.
10-20

Проверка на знаењата преку практичен преглед 
на пациен со повреда на рачен зглоб и шака, 
предлог за дијагностика, интерпретација на 
наодите и предолог за понатамошен третман.

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
20-30

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 5-10 
бодови 25 - 40

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис и да пристапи на завршен испит 
студентот е потребно да ја посетува теоретската, 
практичната настава и семинарите и да освои минмум 
бодови________________________________________
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Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, и завршниот практичен испит.__________

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 Г одина

1 Ретапбег БА., 
Јиркег Ј.В.

РгасШгеѕ оѓ Ше 
сИѕ1а1 гасИиѕ. А 
ргасНса1 арргоасН 
1о тападетеп!

Ѕрпп§ег, №\у 
Уогк

1996

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Камилоски В. Клиничка и 
рентгенолошка 
евалуација на 
третманот на 
фрактурите на 
типично место на 
радиус.

Магистерски
труд

1998

2
Камилоски В.

Мултипланарна 
лигаментотакса 
зголемена со 
интрафокална 
фиксација со 
киршнерови игли 
кај нестабилни 
фрактури на 
дистален радиус

Докторска
дисертација

200722.2
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Наслов на наставниот предмет УЛКУСНА БОЛЕСТ НА ЖЕЛУДНИК И 
ДУОДЕНУМ__________________________

Код МЕД-И-76
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра Хирургија

Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8 . Наставник Проф.др. Владо Јаневски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Ислушан предмет и потпис од Хирургиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на улкусната болест
• Демонстрациј а во сала при хируршки третман на компликации на улкусната

болест
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Улкусна болест на желудник и дуоденум
- Етиопатогенеза 
-Симптоми 
-Дијагностика 
-Компликации
- Хируршки третман
- Типови на операции 
Практична настава:
Работа во амбуланта, читање на радиолошки наоди, дијагностика, асистенција при 
оперативе третман
Семинарска работа: избрани делови од областа_____________________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), практична работа, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, самостојни 

задачи

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 12 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи
16.2 Самостојни задачи 3 часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови

1

2
3
4

5
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17.1 Тестови мин.-макс.
Континуирана проверка

Завршен испит
Усмен дел бодови

Практичен дел________ бодови
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писменаи

______усна)_________________
17.3 Активно учество

Семинарска работа бодови

мин.-макс.
1 2 - 2 0
12-20

мин.-макс
12-20

мин.-макс.

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Теоретска настава бодови 12-20
Практична настава_______ бодови 12-20
до 59 бода 5 (пет) Ф

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

20 .

21 .

22 .

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот 
испит.

Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата

Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 2шс1ета Оеог§е ЅИаскеНогсГѕ 
Ѕиг§егу оѓ Ље 
АНшеп1агу Тгас!

Ѕаипс1егѕ 1996

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 КиѕѕеП,
\УПНашѕ,
Ви1ѕ1гос1е

ВаНеу& Еоуе’ѕ 
ЅНог! РгасНсе оѓ 
Ѕиг§егу 
23г6 есННоп

АгпоМ 2000
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Наслов на наставниот предмет КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ НА 
ТТЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ

Код МЕД-И-77
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Хирургија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Владимир Мирчевски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ потпис по предметот Хирургиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Запознавање со конгениталните аномалии на централниот нервен систем
* Препознавање на конгениталните аномалии на централниот нервен систем

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
• ембриолошки дефекти во развојот на неуралната цевка
• значење на конгениталните аномалии на централниот нервен систем
• Препознавање на конгениталните аномалии на централниот нервен систем
• Дијагностика на конгениталните аномалии на централниот нервен систем
• Лекување на конгениталните аномалии на централниот нервен систем
• Дополнителни третмани кај пациенти со конгенитални аномалии на централниот 

нервен систем
Практична настава:
• Практично препознавање на конгениталните аномалии на централниот нервен 

систем
Семинарска работа: Обработка на одделна конгенитална малформација на ЦНС

12. Методи на учење:
Интерактивна настава, вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часа

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.
15-25

1

2
3
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис и да пристапи на завршен испит 
студентот е потребно да ја посетува теоретската, 
практичната настава и семинарите и да освои минмум 
бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, и завршниот практичен испит,__________

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 Г одина

1 Б. МаЈѕоп РесИаШс 
№игоѕиг§егу, 4Љ 
ЕсИѓоп

\У.В. Ѕаипбегѕ 
Сотрапу

2001

2. Група автори Специјална
хирургија

Медицинскп 
факултет Скопје, 
Катедра по 
хирургија

2013
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Наслов на наставниот предмет ЛАСЕРСКИ ТЕХНИКИ ВО ТРЕТМАНОТ 
НА ГЛАУКОМОТ

Код МЕД-И-79
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по офталмологија

Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шестса
/Х1-ХП

7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8 . Наставник Проф.др. Весна Димовска Јорданова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ потпис од предметот Офталмологија

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Да се обезбедат информации и сознанија за индикациите за примена на 
ласерскиот третман кај глаукомот, видовите на третман, какои механизмите на
реализација на терапевтскиот ефект,.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Запознавање со индикациите за примена на ласерскиот третман кај глаукомот, 
видовите на третман, какои механизмите на реализациј а на терапевтскиот ефект, 
Практична настава:
-Практично изведување на третманот кај селектирани пациенти, следење на 
ефектите и потенцијалните компликации. Изведување на на методата на 
гониоскопија од страна на студентите под водство на ментор-професор. 
Семинарска работа:
-Да се изработи семинарски труд во кој ќе бидат презентирани современите

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
8 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 4 часови 
Семинари 3 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит мин.-макс.
17.2 Семинарска мин.-макс

1

2
3

5
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работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови 30-60

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
15-20
15-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
Оценката е описна (положил/ неположил) во зависност 
од сите активности кои го сочинуваат испитот,________

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 Е одина

1 Џајковска Е., 
Димовска В.,

„Е лауком. 
Монографија.“

Скопје,
2005

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Еигореаи
Шаисота
Ѕос1е1у

ОшбеНпеѕ 2008
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1. Наслов на наставниот предмет ВЕРТИГО -  КЛИНИЧКА ПРАКСА И 
ЕГЗАМИНАЦИЈА

2. Код МЕД-И-80
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Оториноларингологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.Др. Марина Давчева Чакар
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен прв колоквиум по Отологиј а и 
Аудиологиј а, и потпис по 
Оториноларингологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување и препознавање на основните симптоми и знаци на периферните 
вестибуларни нарушувања

• Демонстрација и практича работа на методи за одредување на функцијата на 
вестуибуларниот апарат

11.
Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Знаци и симптоми на периферните вестибуларни нарушувања

- Акутни периферни вестибуларни нарушувања
- Механички нарушувања на семициркуларните канали
- Вертиго и нерамнотежа во посебни услови
- Неуроотолошка егзаминација

Практична настава:
- Тестови на вестибулоспиналниот пат
- Тестови за механички нарушувања на семициркуларните канали
- Специјални вестибуларни тестови
- Основни принципи за третман на периферните вестибуларни нарушувања 

Семинарска работа:
-Одредени делови од патологијата на вестибуларниот апарат

12.
Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина

1 Шскагб РгоБѕ!, 
Оегкагб Огеуегѕ, 
НеппН 1го

Основи на
ОТОРИНОЛАРИНГОЛ 
ОГИЈАТА -  Прирачник 
чекор по чекор 
пог. 13 - Вестибуларни 
нарушувања

Академски
печат

Превод
2010

2 Проф. Др.Илија Клиничко испитување 2009
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Филипче, Проф. 
Др. Марина 
Давчева Чакар

во
оториноларингологиј ат 
а
Четврти дел -
Отоневролошки
преглед

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
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1. Наслов на наставниот предмет ВРАТ -  Дијагностика, евалуација и 
третман

2. Код МЕД -И- 81
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Оториноларингологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф Др. Никола Николовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
положен прв и втор колоквиум, и потпис од 
Оториноларингологиј а

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на анатомиј ата на вратот ( хирушки лендмарски и квадранти)
• Дијагностика и евалуација на недиференцирани тумефакти (маси) во вратната 

региа
• Хирушки третман на патолошките субсртати во вратот

11.
Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Генерални принци во вратната анатомиј а и диј агностика
- Евалуациј а и третман на патолошките состој би во вратот
* вродени конгенитални вратни маси
* длабоки вратни инфекции
* длабока пенетрантана траума во врат со и без повреда на ларинкс
* примарни малигни тумори во врат
- Третман на метастаските депозити во врат ( егзактна апликација на вратните 
дисекции -  најнова светска поделба)

Практична настава:
- Клиничка ендоскопија ( фибер и ригидна)
- Имиџинг техники -  СТ, МКЈ
- Активно учество во хирушките интервенции

Семинарска работа:
-Одредени делови од патологијата на врат

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,
клинички),

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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 и Англиски

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 Е одина

1 \УПНат \У. 
ЅкоскЈеу, НагоМ 
С. РШѕБигу III

ТНЕ КЕСК Б 1а§поѕ1ѕ апП 
Ѕиг§егу

2006

2 ШскаШ РгоБѕ!, 
ОегНагс! Огеуегѕ, 
НеппН 1го

Основи на
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЕ
ИЈАТА -  Прирачник
чекор по чекор
Дел IV Врат -  пог. 16, 17,
18 и 19

Академс 
ки печат

Превод
2010
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Наслов на наставниот предмет ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА НА .111111
Код МЕД-И-82
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Оториноларингологија

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на 
ЕКТС

1

кредити
8 . Наставник Проф. д-р Јане Нетковски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ положен испит од Оториноларингологија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на анатомско-морфолошките карактеристики на лицето
* Практича работа (асистенција) на естетско-корективни оперативни интервенции

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Индикации за лицево разубавување
- Нехируршки техники на разубавување и подмладување
- Принципи на естетската хирургиј а на лицето
- Оперативни модалитети и пристапи за различни делови од лицето 
Практична настава:
- Утврдување на вистински кандидати за естетски третман
- Асистенции на естетско-корективни оперативни интервенции

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи Часови
16.2 Самостојни задачи Часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска
работа/проект Семинарска работа бодови

мин.-макс
25-35

1
2
3
4
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(презентација: писменаи 
усна)_________________

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
1 0 - 2 0

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Е одина

1 Јокп Е. ОгШп, 
К т§  К1т

Соѕтебс ѕиг§егу 
ѓог ога1 апс! 
тахШоѓас1а1 
ѕиг§егои

()1ШТЕЅЅЕНСЕ 2010

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 /
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Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКО ИСЛЕДУВАЊЕ НА 
ОНКОЛОШКИ БОЛЕН

Код МЕД-И-83
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Гинекологиј а и акушерство

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Марјан Стојовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Положен испитот од Гинекологиј а и 
акушерство_____________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
-Клиничко иследување на гинеколошки болен
-Демонстрациј а и практича работа во тртманот на гинеколошко онколошки болен

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Анатомија на мала карлица
- Диј агностички постапки во одредување на диј агноза на онколошки болен
- Предоперативна припрема на онколошки болен 
-Интраоперативен третман на онколошки болен
- Рани компликации
- Постоперативна диј агноза и современ третман 
Практична настава:
Оперативни вештини во третман на онколошки болен

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби (клинички), 
семинари,

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

1

2
3
4
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17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Б1ѕа1а Клиничка 
Г инеколошка 
онкологиј а

Табернакул 2011

2 Те Етбе ОрегаЦуе
Оупесо1о§у

ПрртсоИ
\УШ1атѕГ\УШкт
ѕ

3 Шимуниќ Гинекологиј а и 
акушерство

22.2
Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
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Наслов на наставниот предмет ИМИЏИНГ МЕТОДИ в о  

ГИНЕКОЛОГИЈАТА
Код МЕД-И-85
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Гинекологиј а и акушерство

Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1- 7. Број на 1
XII ЕКТС

кредити
8 . Наставник Проф.др. Весна Антовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Положен испитот од Гинекологиј а и 
акушерство_____________________

10. Цели на предметната програма (компетенции):
- Изучување на принципот на работа и примена на имиџинг методите во 
современата гинекологиј а
- Демонстрациј а и практична работа со имиџинг методите_____________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
- Принципи на работа на имиџинг методите со посебен осврт кон ултразвучните 
методи
- Карактеристики на потребната апаратура
- Читање на резултати (со коментар)
- Ефикасност на методите-употрба и злоупотрба на имиџинг методите 
Практична настава:
- Селектирање на случаи за употреба на имиџинг методите
- Практична работа со имиџинг методите во гинекологиј ата 
Семинарска работа:

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби (клинички), 
семинари,

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

1

2
3
4

5
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17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуациј 
наставниците и соработниците 
изведувањето на наставата

а за предметот и 
кои учествуваат во

22 . Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одпна

1 А.Кшјак,Р.А.
Скегуепак

ТехЉоок оѓ ТЈКгаѕотс! т  
Ок ѕ!е1п сѕ& Оупесо1 оду

Рагѓепоп
риННѕНЈпц

2003

2 А.С.Иехскег, 
Р.А.Мапшп§, 
Рк ЈеаШу, 
К.Котего

Ѕопо§гарНу т  
Ок ѕ!е1п сѕ& Оу песо1 о§у, 
(рппстр1еѕ апс1 ргасРсе)

Мс Огау-НШ 2001

3 Ш1гаѕоипс1 СНшсѕ Е1ѕеу1ег
Ѕоипс1егѕ
ТЈНгаѕоипН.Ш
есНпкѕ.сот

2007

4 Ес1
Ј.ХИаскгшгоѓѓ, 
ЅЅ. Е1к-№ѕ

Еигореапѕ РгасНсе т  
Оупесо1о§у апс! 
ОНѕ1е1псѕ, ТЈНгаѕоипс! т  
ОНѕ1е1псѕ апс! 
Оупесо1о§у

Е1ѕеу1ег
Е1т11ес1,1ЅВН
-13;

2009

5 Са11еп ТЈНгаѕопо^гарНу т  
ОНѕ1е1псѕ апс! 
Оупесо1о§у 4Љ есННоп

\У.В.Ѕаипс1егѕ
Сотрапу

2000
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1. Наслов на наставниот предмет ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА
2. Код МЕД-И-86
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Анестезиологија со реанимација

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI- 
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. др. Мирјана 
*Наставата ја извед 
катедрата по Анест<

Иошолчева
уваат сите членови на
гзиологија со реанимација

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Положен испит од Анестезиологиј а со 
реанимација

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Запознавање со основите на интензивната медицина, критичен болен и 

вештинините потребни за нивно третирање и лекување.
• Елементи од СБО, продолжено одржување во живот
• Студентите се запознаваат со принципите на нега и интензивен третман на 

критичен болен, како и со вештините кои се користат во интензивна медицина
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава и практична настава:
•  Интензивна медицина; Организациј а на единица за интензивна нега; мониторинг 
на виталните параметри;
•  Критични состој би како последица на хипооксиј а
•  Критични состој би предизвикани од растрој ства на циркулациј ата
•  Критични состој би предизвикани со нарушување на хомеостазата на телесните 
течности
•  Критични состој би и нарушување во свеста
•  Критични состој би предизвикани од растрој ства на дигестивниот систем;
•  Критични состој би предизвикани од траума;
•  Критични состој би предизвикани од повреда на главата;
•  Критични состој би при повреда на граден кош
• Критични состој би предизвикани од абдоменални итности;
•  Критични состој би и кардиј ак арест кај родилки;
•  Критични состој би при интоксикации, опекотини, термални екстреми, давење, 
удар од електрична струја;
•  Артефициелна вентилациј а, централни венски патишта

12. Методи на учење:
Интерактивна настава, демонстрација, практично изведување и здобивање 
вештини, и дискусиј а со консултации со изведувачите на наставата

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби,
семинари,

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Членови на 
Катедрата по 
Анестезиологиј а 
, реанимација и 
интнезивно 
лекување

Прирачници за 
критично болни

Медицински
факултет,
УКИМ

2007-
20012

2 Членови на 
Катедрата по 
Анестезиологиј а 
, реанимација и

Авторизирани
предавања

22.1
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интнезивно
лекување

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Драган Вучович 
и сор.

Интензивна
терапија

Завод за 
уџбенике и 
наставна 
средства, 
Београд

1998
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1. Наслов на наставниот предмет МЕДИЦИНА ВО УСЛОВИ НА 
КАТАСТРОФА

2. Код МЕД-И-87
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Анестезиологија со реанимација

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI- 
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. Др Билјана Кузмановска 
*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата по Анестезиологија со Реанимација 
и членови на катедрата по Хирургија

9. Предуслови за запишување на 
предметот

потпис од предметот Анестезиологиј а со 
реанимација

10. Цели на предметната програма (компетенции):
- Запознавање со концептот на медицина во услови на катастрофи. 
-Прехоспитална организациј а на медицинските и парамедицинските системи 

при големи несреќи.
- Проценка на катастрофата и мобилизација на тимовите за помош 
-Прехоспитално згрижување на жртвите, тријажа и прва помош.
-Хемиска, биолошка и радиолошка деконтаминација.
- Евакуација од местото на несреќата.
- Транспорт до болница.
- Организациј а на болничко згрижување на голем број жртви при масовни 

несреќи.
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
Организациј а на медицинските и парамедициските системи за прехоспитално 
згрижување на жртвите на масовни несреќи. Улогата на медицинските екипи во 
првиот час од катастрофата, формирање на истурени медицински пунктови 
Иницијална проценка на катастрофата и тријажа: -
- во првите минути по катастрофата
- до еден час од катастрофата
- во периодот од 4-6 часа, први 24 часа
- во периодот од вториот до седмиот ден по катастрофата

Проценка на повредените , примарен преглед, секударен преглед, тријажа. 
Алгоритам за постапките при примарниот преглед.
Траума скор, Глазгов кома скор, ресИаШс 1гаита ѕсоге
Алгоритам за тријажа на повредените што бараат непосреден третман.
Алгоритам за тријажа по секундарен преглед, односно секундарен приоритет на 
постапки.
Алгоритам за триј ажа на повредени со можност за одложена постапка.
Алгоритам за умрени или кои ќе умрат.
Специфики на прехоспитално згрижување при напад со хемиско и биолошко 
оружје. Биолошка и хемиска деконтаминација. Менаџмент на психички 
детеоризирани
Специфики на прехоспитално згрижување при нуклеарни катастрофи.Радиолошка 
деконтаминациј а.
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Транспорт(типови)
Практична настава:
Практични вежби на фантом кукли -  реанимациј а според принципите АБЦ
Имобилизација на рбет
Имобилизација на екстремитети
Примарна хемостаза
Транспорт на жртви
Поставување на интравенска линиј а
Постапки за деконтаминациј а на жртвите и лична заштита.

12. Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), демонстрација, практично 
изведување и здобивање вештини, дискусија со изведувачите на наставата, 
семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

5 часови
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Континуирани проверки бодови
Завршен испит

Писмен дел 
Усмен дел

бодови
бодови

мин.-макс. 
21 -35 
24- 40

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)_________________

Семинарски работи бодови
мин.-макс

2-4

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс. 
1- 5 

12-16
18. Критериуми за 

оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови
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За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените континуирани проверки или да 
освои минимум 30% од вкупниот број бодови 
предвидени за континуирани проверки при што во 
испитната сесиј а прво ги полага неположените 
континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен 
испит.

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

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 Е одина

1 Владимир
Андонов

Ургентна
медицина
Практични
постапки

Лауренс Костер 2001

2 Авторизирани 
предавања од 
предавачите од 
катедрата по 
Анестезија со 
реанимација и 
катедрата по 
Хирургија

3 БауМ Е. Но§ап Б1ѕаѕ1ег тесИсте Е1рртсо11 
ХУПНатѕ & 
\УПктѕ

2002

22.2
Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 ОшИопе Б1ѕаѕ1ег тесИсте Моѕку Е1ѕеу1ег 2006
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1. Наслов на наставниот предмет МЕНАЏМЕНТ НА РЕСПИРАТОРНИОТ 
ТРАКТ

2. Код МЕД-И-88
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по Анестезиологија, реаниматологија
и интензивно лекување

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI- 
XII

7 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Виш.Науч.сор.д-р Билјана Ширгоска, 
Сите наставници на Катедра по 
Анестезиологија, реаниматологија и 
интензивно лекување

9. Предуслови за запишување на 
предметот

потпис од предметот Анестезиологиј а со 
реанимација

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на техниките на менаџментот на респираторниот тракт
• Демонстрациј а и практича примена на техниките за третман на истиот

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

1. Анатомиј а на респираторниот тракт кај возрасни и кај деца (конгенитални 
малформации)

2. Физиологија на дишните патишта и тестови за испитувања на физиолошката 
функција

3. Анестезиолошки третман на респираторниот тракт средства за третман
4. Фибероптичка евалуација на респираторниот тракт
5. Обструкциј а на респираторениот тракт (акутна и хронична) и третман
6. Страни тела во горен репираторен тракт и третман
7. СБМО - срцево, белодробно и мозочно оживување - третман
8. Основно, напреднато и продолжено одржување во живот со акцент на 

респираторниот тракт
9. Третман на дишните патишта во Единица за Интензивно Лекување
10. АРДС (акутен респираторен дистрес синдром) и третман 

Практична настава:
Вентилација на лицева маска, интубација, пласирање на ларингеална маска, 
фибероптичка евалуациј а, практични вежби на третман на дишен пат при 
реанимациј а на манекени
Семинарска работа: Средства за третман на респираторниот тракт

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби Вежби 5 часови
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(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Г.Едвард
Морган

Клиничка 
анестезиологиј а

Магор ДОО 
Скопје

2011

2 Билјана
Ширгоска

Дишен пат -
анестезиолошки
аспекти

Медицински 
факултет Скопје

Во печат 
2013

22.2
Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
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1. Наслов на наставниот предмет КОМПЛЕМЕНТАРНА МЕДИЦИНА
2. Код МЕД-И-89
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Анестезија и реанимацијач 
Дневна болница “Центар за болка”- Ортопедска 
Клиника

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста /XI- 
XII

7 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Виш науч. сор. Др. Јасминка Нанчева 
* наставата ќе ја изведуваат и наставници од 
Катедрата за максилофацијална хирургија и од 
Катедрата по анатомија

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Положен испит од Анестезиологиј а со 
реанимација

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Запознава на студентот со алтернативните техники на лекување како 

надополнување на алопатските техники од Западната медицина кои секојдневно 
ѓи изучува во текот на студирањето. .

• Студентот да се запознае со основните принципи на традиционалните ( кинески) 
теории на механизмот на делување на акупунктурата, поточно разбирање на 
методологијата на акупунктурата како традиционална метода во дијагноза и 
терапија на болестите.

• Студентот да се здобие со основни практични знаења во акупунктурната 
техника.

• Студентот да се запознае со основните закони и принципи на хомеопатското 
лечење, методологијата на земање на хомеопатската анамнеза како 
надополнување на алопатскта (западната) анамнеза и препишување на терапија.

• Студентот да се здобие со знаења за користење на акутните хомеопатски лекови 
во секојдневната медицинска пракса.

• Студентот да се здобие со основни практични знаења во земање на 
хомеопатското интервју. Користење на репеториум (компјутерски).

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава
1. Акупунктура

• Модерни (научни) и традиционални (кинески) теории на механизмот на делув; 
акупунктурата.

• Меридијани и акупунктурни точки
• Релациј а на акупунктурните точки и мускулатура
• Електротерапија, електропунктура, електроакупунктура
• Акупунктурна терапија по системи

2. Хомеопатија
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12.

• Закони и принципи на хомеопатското лекување
• Три нивоа на човековото бите
• Концептот на виталната сила
• Основни закони на хомеопатскто лечење
• Динамична интеракциј а на болестите
• Основи на хомеопатската анализа
• Препишување на лекови (акутни хомеопатски лекови)

Практична настава:
Совладување на клиничките вештини и практична примена на стекнатото теоретско
знаење од акупунктура и хомеопатија._______________________________________

Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби: 5 часови 
Семинари: 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување
17.1 Тестови

бодови
мин.-макс.

Континуирани проверки* * бодови 18-30

Континуирана проверка на знаења 
(колоквиум):

Еден тест кои ѓи покрива областите од:
1. акупунктура
2. хомеопатија

Завршен испит

Студентите од колоквиум може да добијат:
12- 24 бода________________________________

мин.-макс.
Устен дел* бодови 28 - 40
Практичен дел** бодови 8-12

*Устен дел (интегративен)- 4 прашања на кои 
испрашува интегративното знаење кое е битно за 
разбирање на целината на предметот 
(За 10=40 бода; За 9=37-39 бода; За 8=34-36 бода; 
За 7=31-33 бода;За 6=28-30 бода)
**Практичен дел (според каталог на 
вештини): преглед на пациент, диф.дгн,
терапи]а
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(За 10=12 бода; За 9=11 бода; За 8=10 бода; За 
7=9 бода;За 6=8 бода)
Студентот е должен да освои минимум од 
предвидените бодови за секој дел од испитот 
посебно за да можат да му бидат впишани 
бодовите за завршен испит. Во спротивно, 
испитот се смета за неположен.

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

мин.-макс
Семинарски работи бодови

17.3 Активно учество
Теоретска настава* 
Практична настава**

мин.-макс. 
бодови 2 -8  
бодови 10-16

*Присуство на теоретска настава
51%-60% 2 бод
61%-70% 4 бода
71%-85% 6 бода
86%- 100% 8 бода

** практична настава Присуство: 0.15 бод

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените континуирани проверки или да 
освои минимум 30% од вкупниот број бодови предвидени 
за континуирани проверки при што во испитната сесиј а 
прво ги полага неположените континуирани проверки, а 
потоа пристапува на завршен испит.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Е.Бепчѕеухс АкирипкШга №испа кшца, 2001
22.1
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22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 О. Уки1каѕ.. 
Абура. 2005.

Иаика кошеораРје АсЈујШ 2005

2 О. Уки1каѕ. 
Ас1у11:а. 2007
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шескста т,а п о у  

тШепшит.

АсКШа 2007
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1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИКАЛНИ АГЕНСИ ВО ТРЕТМАН 
НА БОЛКА

2. Код МЕД-И-90
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Физикална медицина и 
рехбаилитација

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Ериета Р иколиќ-Димитрова
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положен испит од Физикална медицина и 
рехабилитација

10. Цели на предметната програма (компетенции):

-Да се запознаат со физикални агенси кои се применуваат во 
намалување на болката
- Да се здобијат со познавања за механизмите на намалување на 
болката со примена на физикални агенси
- Да се запознаат со начините на апликација на физикалните 
агенси кои намалуваат болка
- Да се започнаат со индикациите за примена на физикални 
агенси во третман на болка
- Да се започнаат со контраиндикациите за примена на физикални 
агенси во третман на болка

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава (11 часа- 8 часа предавања, 3 часа семинари):
- Базични основи на електротерапијата
- Г алванотерапиј а
- Електрофореза со лекови
- Диј адинамски струи
- Интерферентни струи
- Транскутана електрична нервна стимулација (ТЕНС)
- Ласеротерапија
- Примена на физикални агенси кај болни состојби на 
мускулоскелетен сѕстем

Практична настава (4 часа):
- Апликација на галванотерапија и електорофеза со лекови
- Апликациј а на диј адинамски струи
- Апликациј а на интерферентни струи
- Апликациј а на ТЕНС

12. Методи на учење: теоретска настава, семинари, практична настава
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 15.1 Предавања- 8 часови 

активности теоретска настава
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15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 4 часови 
Семинари 3 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Континуирани проверки бодови
Завршен испит мин.-макс.

Усмен дел бодови 15-25
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарски работи бодови
мин.-макс

25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Е.Николиќ-
Димитрова

Основи на 
физикална 
терапија

Ласерџет, 
Скопје, Р.М.

2011

2 Вебер Д.С, Хоп
к.м.

Модалитети на 
физикални агенси.

Табернакул, 
Скопје, Р.М.

2011

22.1
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Во Физикална 
медицина и 
рехабилитациј а, 
ур. Р. Брадом, 459- 
477.

3 Басфорд Џ.Р. Тераписки 
физикални агенси. 
Во Физикална 
медицина и 
рехабилитациј а. 
Принципи и 
практика, Ур. Џ. 
Де Лиса, 251-270

Табернакул, 
Скопје, Р.М.

2012

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 В. Михајловиќ Тераписјски 
физикални 
модалитети, 
четврто издање

Унирекс, Црна 
Гора

2011

2 Уоип§ М.А., 
0 ’Уоип§ В. е1 а1.

РПуѕ1са1 МесИсте 
апб КеИаОПОаРоп 
ѕесге1ѕ.

Нап1еу&Ве1ѓиѕ,
ШС,
РИПас1е1рИ1а,

2002.

3 Јајиќ И. и сар.: Физикална 
медицина и 
општа
рехабилитација.

МесИс1иѕка 
па1<1ас1а, 2а§геН

2000.
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Наслов на наставниот предмет ЕРГОНОМИЈА
Код МЕД-И-91
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно УКИМ-Медицински факултет 

Катедра по медицина на трудот

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-ХП 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8 . Наставник Проф. д-р Јованка Караџинска-Бислимовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ Потпис од предметот Медицина на труд

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на ергономските принципи, методи и интервенции значај ни за 

медицинската пракса
* Демонстрациј а и практична работа на ергономските модели и програми

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Основни ергономски принципи,
• Хуманизациј а на работа, систем човек-машина-околина
• Ергономска антропометриј а и биомеханика
• Психолошки барања на работното место, организациона ергономија
• Идентификација, евалуација и контрола на ергономски заболувања
• Методи, модели и стратегии на ергономски интервенции 
Практична настава:
• Анализа на работно место (проценка на ергономски ризик)
• Ергономски дизај н на работното место
• Ергономска програма во пракса
• Професионална рехабилитација
• Примена на Европскиот прашалник за следење на работните услови
• Препораките за превенција и промоција на здравје на работа

Семинарски труд: Избрани сегменти од ергономијата
12. Методи на учење: Интерактивна теоретска настава, вежби, семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби: 5 часови 
Семинари: 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

1

3
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17. Начин на оценување бодови
17.1 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.

15-25
17.2 Семинарска 

работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна)_________________

Семинарски работи бодови
мин.-макс

24-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма, да 
изработи ро\уег рот! презентација и усно да го одбрани 
семинарскиот труд.

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

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 Е одина

1 Караџинска- 
Бислимовска Ј, 
Минов Ј, 
Ристеска-Куч С, 
Мијакоски Д, 
Столески С.

Медицина на 
трудот

Република 
Македонија 
Универзитет 
“Св. Кирил и 
Методиј” во 
Скопје

2011

22.2

Дополнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Би1 Ј, \Уеегс1теѕ1ег 
В.

Ег§опогшсѕ ѓог 
Ве§тпегѕ: А 
Цшск Кеѓегепсе 
Ошбе, ТМгб 
есИЕоп

СКС Ргеѕѕ, 
Тау1ог апс! 
Ргапс1ѕ Огоир, 
Бапуегѕ, МА, 
ТЈЅА

2008
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1. Наслов на наставниот предмет ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И 
БОЛЕСТИ ВО ВРСКА СО РАБОТАТА. 
КАДЕЕ ГРАНИЦАТА?

2. Код МЕД-И-92
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по медицина на трудот

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Јордан Минов
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од предметот Медицина на труд

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Изучување на ензими значајни во медицинската дијагнозтичка пракса
• Демонстрација и практича работа на методи за одредување на активноста на 

ензимите
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
- Дефиниција, класификација и јавноздравствено значење на професионалните 
болести
- Диј агностика и третман на професионалните болести - општи принципи
- Дефиниција, класификација и јавноздравствено значење на болестите во врска со 
работа
- Диј агностика и третман на болестите во врска со работа - општи принципи
- Законска регулатива
- Работна способност кај лицата со професионални болести и болести во врска со 
работата
Практична настава:
Професионални болести и болести во врска со работа - приказ на случаи 
Семинарска работа: професионални болести и болести во врска со работа на 
респираторниот, кардиоваскуларниот и локомоторниот систем, кожата и црниот 
дроб, болест на болни згради, синдром на мултипна хемиска сензитивност

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови
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16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи Ро\уег рот! презентација и усно да го одбрани 
семинарскиот труд.

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 ј азик

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 Г одина

1 Ј. Караџинска- 
Бислимовска 
(ур.), Ј. Минов, 
С. Ристеска-Куч, 
Д. Мијакоски, С. 
Столески

Медицина на 
трудот

Универзитет 
“Св. Кирил и 
Методиј”,
Скопје

2011

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
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1. Наслов на наставниот предмет АНАЛИЗА НА РИЗИК НА РАБОТНО 
МЕСТО

2. Код МЕД-И-93
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по медицина на труд

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1-
XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Елисавета Стикова
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис од предметот Медицина на труд

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентите да се здобиј ат со знаење за основите на ризикот на работно 

место и основните методологии за карактеризациј а на ризикот,
• Студентите да се здобиј ат со практични вештини за спроведување на 

проценка на ризик на работно место
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава
• Дефиниција на ризик,
• Дефиниција на ризик на работно место,
• Законски и нестручни основи на проценката на ризик на работно место,
• Карактеризација на штетноста,
• Проценка на изложеноста/експозицијата
• Проценка на доза-одфговор ефектите
• Карактеризација на ризикот
• Методологии за карактеризација на ризикот,
• Управување со ризикот,
• Информирање за ризикот, стратегии, методи

Теоретска настава:
• Критериуми и услови за донесување на одлука за формирање на тим за 

проценка на ризик,
• Хиерархија на документи за изработка на проценка на ризик
• Хиерархиј а на превентивни мерки

Практична настава:

• Спроведување на пракса и практично спроведување на проценка на ризик на 
работно место во: здравство, прехранбена индустрија и образование.

12. Методи на учење:
Интерактивна настава, вежби, работилници, семинари, пракса
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13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

10 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

Континуирани проверки бодови
Завршен испит

Писмен дел 
Усмен дел 
Практичен дел

мин.-макс.
бодови
бодови 2 0 - 3 0
бодови

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

Семинарски работи бодови
мин.-макс 
20 - 30

17.3 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 1 0 - 2 0  
бодови 10 - 20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да ги 
положи предвидените континуирани проверки или да 
освои минимум 30% од вкупниот број бодови 
предвидени за континуирани проверки при што во 
испитната сесиј а прво ги полага неположените 
континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен 
испит.

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 Студенска анонимна евалуација за предметот и
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квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22. Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Стикова Е. Медицина ан труд УКИМ-
Медицински
факултет

2012

2 Стикова Е. Здравствена
екологија

УКИМ 2006

3 Стикова Е. Ризик и анализа на 
ризик

РЗЗЗ 2008

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1

22.1

22.2
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1. Наслов на наставниот предмет БАЛНЕОКЛИМАТОТЕРАПИЈА
2. Код МЕД -И-84
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Физикална медицина и 
рехабилитација

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта/ЃХ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц.др.Билјана Митревска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положен прв дел стручен испит 
Исполнет услов за упис во IX семестар

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Ба ѕе гарогпаа! ѕо рпгобпКе 12уоп па пеко1 Д21ка1ш а§епѕ1 (ѕопсе, 

шоге, ш1пега1п1 уосИ, ре1о1сИ); -

• Ба ѕе гНоНѓе ѕо рогпауаша га па~тИ;е па 1екиуаше1:о уо 
Да1пеокИта1;о1;егар1ја1;а

• Ба ѕе гарогпае ѕо уШоуКе па ттегакзКе уосИ, п1упо!;о сѓејѕѓуо па 
~оуе~кт1; ог§ап1гат 1 пшпа рптепа

• Ба ѕе гНоНѓе ѕо ѕроѕокпоѕ!; га р п тепа па ттега1п1 уосИ уо 1екиуаше па 
2ако1епИ;е 1 роугебепКе

• Ба ја ѕрогпае и1о§а!;а па кНта!;о1;егар1ја1;а уо 1екиуаше1;о

• Ба ѕе гарогпае ѕо ре1оѓс1о1;егар1ја1;а, пејгто1;о Нејѕуо 1 арНкасѓја

• Ба ѕе гарогпае ѕо ѓакѕоѓегарѓјаѓа

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Мтега1п1 уосН, ИаѕШкасра, теН аш гат па сѓејѕѓуо, теѓосН па рптепа
• РеШШоѓегарра, у1с1оу1 па реШШ, пшпоѓо сѓеропшаше, рос!§оѓоука 1 

ге§епегас1ја
• Ф121~ко-Нет1ѕк1 ѕуојѕѓуа па реШШоѓ, теѓосН 1 ѓеНшИ па рптепа
• КПтаѓоѓегарЈја, кПтаѓѕкЈ ~т1ѓеН, у1с!оу1 па кНта 1 пшпо Нејѕѓуо угг 

ог§ап12тоѓ
• Та1аѕоѓегарѓја, рптогѕка кНта, тогѕка уосѓа 1 пејгто сѓејѕѓуо па 

ог§аш2 тоѓ,
• ХеНоѓегарра
• 1пНа1астпа ѓегарѓја
• ВашНе уо Макесѓошја

12. Методи на учење: предавања

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
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14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
15 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи
16.2 Самостојни задачи 7 часови
16.3 Домашно учење 8 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин,-

макс.
1 Континуирана проверка бодови 18-30

Завршен испит мин,-
макс.
Писмен дел бодови 18-30 (во
колку не ј а положиле континуираната 
проверка)

Студентот е должен да освои минимум од 
предвидените бодови. Во спротивно, 
испитот се смета за неположен.

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

мин,-
макс
Семинарска работа -1 бодови 36-60

17.3 Активно учество мин,-
макс.
Теоретска настава бодови 6-10

*Присуство на теоретска настава
51%-60% 6 бод
61%-70% 7 бода
71%-80% 8 бода
81 %- 90% 9 бода
91 %-100% 10 бода

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската настава и да освои минмум 
бодови.
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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

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 Г одина

1 Е.Николиќ-
Димитрова

Основи на
физикална
терапија

Ласерџет, 
Скопје, Р.М.

2011

2 МШаДоУ!] V. Р121ка1па Јегарра, Обобѕко ѕ 1оуо , 
Шјека СгпојеуГ|а

2002

3
4
5

22.2 Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина
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1. Наслов на наставниот предмет КИНЕЗИТЕРАПИЈА
2. Код МЕД -И-78
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Физикална медицина и 
рехабилитација

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар ПеттаДХ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник
Доцент др. Валентина Коевска

Раководителот на катедрата
Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Положен прв дел стручен испит 
Исполнет услов за упис во IX семестар

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Цели на предметната програма (компетенции):
• Запознавање со основните принципи на примената на 

кинезитерапиј ата во терапија и профилакса во процесот на 
медицинската рехабилитација

• Запознавање со знаењата за позитивно дејтсво на кинезитерапијата на 
психичката и социј ална работа на болните

• Запознавање со методите на кинезитерапиј ата
• Запознавање со средствата во кинезитерапијата
• Запознавање со кинезитерапијата како тераписка процедура со свои 

индикации и контраиндикации
• Да ја поврзат ефикасноста на кинезитерапијата во взаемност со 

другите физикални агенси

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Местото на кинезитерапиј ата во физикалната медицина и рехабилитациј а
• Биолошко дејство на кинезитерапијата врз локомоторниот, нервниот, 

кардиоваскуларниот, респираторниот и дигестивниот систем
• Деј ството на кинезитерапиј ата врз психичката состој ба на болниот,, 

социјалната и професионалната положба на болниот
• Цели на кинезитерапиј ата
• Средства на кинезитерапијата
• Принципи на кинезитерапијата
• Дозирање на кинезитерапијата
• Почетна положба на изведување на вежбите
• Опрема за кинезитерапијата
• Методи на следење и евиденција во кинезитерапијата
• Рекреативна гимнастика и кинезитерапиј а низ спортските активности
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12. Методи на учење: предавања

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
15 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи
16.2 Самостојни задачи 7
16.3 Домашно учење 8 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин,-

макс.
1 Континуирана проверка бодови 18-30

Завршен испит мин.-макс.
Писмен дел бодови 18-30 (во колку не ја 
положиле континуираната проверка)

Студентот е должен да освои минимум од 
предвидените бодови. Во спротивно, 
испитот се смета за неположен.

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

мин,-
макс
Семинарска работа -1 бодови 36-60

17.3 Активно учество мин,-
макс.
Теоретска настава бодови 6-10

*Присуство на теоретска настава
51%-60% 6 бод
61%-70% 7 бода
71%-80% 8 бода
81 %- 90% 9 бода
91 %-100% 10 бода

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската настава и да освои минмум

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит
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бодови.

20 .

21 .

22 .

Јазик на кој се изведува

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот
испит,_________________________________________
Македонски

наставата_________________________________________________________
Метод на следење на Студенска анонимна евалуација за предметот и 
квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во

изведувањето на наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Мирослава
Стојановска

Основи на 
кинезитерапиј а

Пергамент 
паблик, Скопје, 
Р.М.

2010

2
3
4
5

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 Ериета Николиќ- 
Димитрова

Кинезитерапиј а, 
Физикална 
медицина и 
рехабилитациј а,

Ласерџет,
Скопје,Р.М.

2009

2 Мартин
Д.Хофман и сор.

Терапевски вежби 
Ур. Џ. Де 
Лиса,389-435

Табернакул ,
Скопје,
Р.макединија

2011
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1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА ФЕТУС
2. Код МЕД-И- 15
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по медицинска и експериментална
физилогија со антропологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар
ВтораДУ

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др. Сунчица Тетровска
9. Предуслови за запишување на 

предметот положен испит од Физиологија 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Запознавање на студентот со физиологија на фетусот и со 
специфичности

те во однос на функционалните карактеристики на органските системи на 
фетусот во текот на интраутерината матурација.

Семинарски работи: изборни делови од физиологија на фетусот

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Амнионска течност и телесни течности
• Морфофизиологија на плацентата
• Физиологија на срцето и на циркулаторниот систем
• Физиологијана респираторниот систем
• Физиологија на гастроинтестиналниот систем
• Метаболизам во феталниот период
• Физиологија на уринарниот систем
• Одржување на ацидобазна хомеостаза
• Физиологија на нервниот и на невроендокриниот систем

Семинарски работинзборни делови од фи зиологија на фетусот

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски,
клинички),
семинари,

Семинари 10 часови
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тимска работа
16. Други форми на 16.1 Проектни задачи часови

активности 16.2 Самостојни задачи 5 часа
16.3 Домашно учење 10 часа

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови Писмен дел мин,-

макс.
12-20

Завршен испит
макс.
Усмен дел бодови

мин,-

12-20

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

макс
Семинарска работа бодови

мин,-

24-40

17.3 Активно учество
макс.
Теоретска настава бодови

бодови

мин,-

12-20
/

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е 
посетува теоретската настава и 
минмум бодови

потребно да ја 
семинарите и да освои

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1 УКИМ,
22.1 С. Петровска Физиологиј а на 

фетус
Медицински

факултет
2012

2 Учебник по Артур К. Гајтон,
медицинска Џон Е. Хол Академски печат 2012
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физиологија
3
4
5

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

1
В1асЊигп ЅТ. Ма1егпа1, ѓе1а1 апс! 

пеопа1;а1 рНуѕ1о1о§у
Е1ѕеу1ег 2007
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1. Наслов на наставниот предмет РАЗВОЈНИТЕ ГЕНИ ВО 
ЕТИОЛОГИЈАТА НА 
МУЛТИМАЛФОРМАТИВНИ 
СИНДРОМИ

2. Код МЕД-И-16
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по хумана генетика

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар По избор 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.д-р Елена Шукарова
(Доц. д-р Александар Петличковски)

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Добиен потпис од хумана генетика

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатите ќе се запознаат со основите на ембрионалниот развој, развојните 
гени и модификаторните гени кои се одговорни за ембриогенезата во тек на 
периодот на органогенезата, генотип-фенотип варијациите во однос на појава 
на синдромските нарушувања, основи на дизморфологијата и 
мултималформативните синдроми

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
-основи на развој ната генетика
-начин на контрола на ембрионалниот развој од страна на гените 
-дефинирање на најважните фамилии на гени кои учествуваат во развојот 

-генетски пореметувања во развојот на фарингеалните лаци како основа за 
појава на лицев дизморфизам- расцепи на непце, аномалии во градбата на 
ушните школки, дисхармонија во изгледот на лицето заради аномалии во развој 
на лицевите коски
-основни пронципи на дизморфологиј ата
-методологиј а во препознавањето на синдромските нарушувања 
-поделба на мултималформативните синдроми
-дизморфични синдроми предизвикани од тератогени фактори -фетален 
алкохолен синдром, антиконвулзиви и др.
-компликации при интервенции кај деца со синдроми (при анестезиј а, хирушки, 
стоматолошки интервенции и др)
- пренесување на дизморфологијата во пренаталниот период 

Практична настава:
Препознавање на дизморфолошки синдроми, изградба на претпоставки, 
формирање на листа на можни дијагнози спрема присаство на одредени 
минорни и мај орни аномалии, користење на дизморфолошки датотеки на 
најчестите синдроми, елементи за дизморфолошка проценка на фетусот со 
ултразвучен преглед, конструирање на алгоритам на дијагностички постапки ,
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интерпретациЈ а на генетски резултати
Семинарска работа - избрана тема од листата на понудени теми

12. Методи на учење:
Интерактивна настава, вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
8 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 7 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин,-

макс.

Завршен испит
макс.
Усмен дел бодови

мин,-

15-25

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

макс
Семинарска гаво1а бодови

мин,-

25-35

17.3 Активно учество мин,-
макс.
Теоретска настава 
Практична настава 
20

бодови 10-20 
бодови 10 -

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската (минимум 7 часови), 
практичната настава (минимум 6 вежби)
За да пристапи студентот кон испит потребно е да има 
потпис во индексот и да изработи семинарски труд во 
писмена форма и да изработи ро\уег рот! 
презентација.
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот
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испит.
20 .

21.

22 .

Јазик на кој се изведува
наставата____________
Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Македонски

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

Литература

22.1

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 Кочова и сор Медицинска
генетика

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет, Скопје

2013

2 Непесашш, 
АПапѕоп, Кгап12 

(одредени 
поглавја)

ОогНШѕ ѕупс1готеѕ 
оѓ Ше Неаб апб 
песк

Охѓогс! ТЈту. 
ргеѕѕ

2010

3 Ааѕе Б1а§поѕНс
(ЈуѕтогркоШцу

Ѕрпп§ег 1990

4
5

22.2

Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина

1 ЈЅГиѕѕваит, 
Мс1ппеѕ, \УШагс1

ТНотѕоп&ТНотѕо 
п ОепеНсѕ т  
тесИс1пе

Е1ѕ1еуег 2007

2 Проф Др М. 
Кочова п сор.

Практикум по 
хумана генетика 2

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет, Скопје

2009

3 Куопѕ Јопеѕ, ЅтШТѕ 
гесо§т2 аН1е 
раПегпѕ оѓ Нитап 
таНогтаНопѕ

Е1ѕеу1ег 2006
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1. Наслов на наставниот предмет СПОРТСКИ ПОВРЕДИ НА КОЛЕНО
2. Код МЕД-И-65
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по ортопедија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1
-XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Науч. сор. д-р Роза Џолева -  Толевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положен испит -  предмет Ортопедија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентот да ги научи и совлада вештините за диј агностицирање 

втемелени врз етиопатогенезата на спортските повреди на коленото.
• Студентот да се оспособи клинички да проценува, да упатува на 

иследувања и да интерпретира наоди од добиените иследувања за да 
постави дијагноза.

• Студентот да ги запознае конзервативните и хируршките начини на 
лекување на спортските повреди на коленото.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
• Анатомски карактеристики на коленото
• Етиологиј а и механизми на спортските повреди
• Клиничка диј агноза на спортските повреди на коленото
• Дополнителни дијагностички методи (РТГ, Ултрасонографија, КТ, МРИ)
• Повреда на менискуси, лигаменти и зглобна рскавица
• Луксација на патела
• Артроскопиј а на колено
• Современо лекување на спортските повреди на коленото
• Лекување на луксација на патела
• Постоперативна рехабилитациј а на пациентите со спортски повреди на 

колено
Практична настава:

• Клинички знаци и тестови за диј агноза на менискални повреди
• Клинички знаци и тестови за диј агноза на лигаментарни повреди
• Клинички знаци и тестови за диј агноза на рскавични повреди
• Клинички знаци за дијагноза на луксација на патела
• Приказ на случаи од посебен интерес
• Запознавање со конзервативните и оперативните начини на лекување на 

спортските повреди на коленото
Семинарска работа:
Одбрани ентитети од спортските повреди на коленото

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
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15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

3 часа

15.2. Вежби,
Семинари

Вежби: 10часа 
Семинари: 2 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 0 часа
16.2. Самостојни задачи 0 часа
16.3. Домашно учење 15 часа

14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари

17. Начин на оценување 
100 бода
17.
1

Тестови 
Завршен испит Усмен дел

мин.-макс.
15-25

17.
2

Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена/ 
усна)___________________

Семинарска работа
мин.-макс

25-35

17.
3

Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
Од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
Од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
Од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
Од 85 до 92 бода 9 (девет)Б

Од 93 до 100 бода 10 (дест) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот потребно е да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минимум бодови.

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
Оценката за предметот се формира според табелата 
на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од 
сите активности, континуирани 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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведување на наставата.______________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

10 Багѕ РеЈегѕоп, 
Рег КепѕЕот

ЅрогЈѕ тјипеѕ МагЦп Б и т 12 1988

11 А1екѕапс1аг 
Ееѕ1с, Биѕаи 
ЈЈкгорта, Р1ег

БеЦјг 1 1есепје 
Н§атеп1 ко1епа

С4В1Р
МесНстѕк1 
ѓакике! и

1997
22 . 1.
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Рао1о Мапаш Вео§гас1и
12 Кеткагс! 

А1§пег, Јап 
ОПдшѕ!

АгШгоѕсору оѓ Ше 
кпее

Оеог§ ТШете 
Уег1а§
Ѕ1и11§аг1 1Ме\у 
Уогк

1991

22.2.

Дополнителна литература
Р. бр Автор Наслов Издавач Е однна

13 РкШр Еуапѕ Тке Кпее јотк  А 
сНшса1 §и1с1е

СНигсНШ
Е1у1п§ѕ1опе

1986

14 \Уетег Ми11ег Тке Кпее Ѕрпп§ег- 
Уег1а§ ВегНп 
Не1с1еЊег§ 
Не\у Уогк

1983

15 НагоМ Кобег! 
Е1ке1ааг

АгШгоѕсору оѓ Ше 
кпее

Коуа1 ип11ес1 
рпп!егѕ 
Но11ѕета 
В.У.- ТНе 
КеШег1апс1ѕ

1985

16 К.02а Б2о1еуа 
То1еуѕка

КотрагаРупа 
апаНга па 
Шја§поѕНск11е 
теШсН кај 
текоШ1уп11е 
роугесН па ко1епо!о

Бок1огѕка
сИѕеПасуа

2014
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1. Наслов на наставниот предмет ВРОДЕНИ ДЕФОРМИТЕТИ НА 
СТАПАЛО

2. Код МЕД-И-61
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по ортопедија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Шеста/Х1
-XII

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Виш Науч. сор. д-р Даниела Георгиева
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положен испит -  предмет Ортопедија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Студентот да ги научи и совлада вештините за диј агностицирање 

втемелени врз етиопатогенезата на вродените деформитети на стапалото.
• Студентот да се оспособи клинички да проценува, да упатува на 

иследувања и да интерпретира наоди од добиените иследувања за да 
постави дијагноза.

• Студентот да ги запознае конзервативните и хируршките начини на 
лекување на вродените деформитети на стапалото

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
• Анатомија на нормално детско и адолесцентно стапало
• Реѕ ес]шпоуагиѕ соп§еш!иѕ
• Та1иѕ уеШсаНѕ соп§еш!аНѕ, Реѕ са1сапеоуа1§иѕ, Реѕ сауиѕ, Реѕ уа1§иѕ, Реѕ 

ше1а!агѕиѕ уагиѕ, Реѕ уагиѕ соп§еш!иѕ, Реѕ р1апоуа1§иѕ
• Ро1ус1ас1уНа, Ѕупс1ас1уНа
• Етиопатогенеза на вродените деформитети на стапалото
• Клиничка слика на вродените деформитети на стапалото
• Дополнителни дијагностички методи (РТГ, Ултрасонографија, КТ, МРИ)
• Лекување на вродените деформитети на стапалото
• Постоперативна рехабилитација на пациентите со вродени деформитети 

на стапало
Практична настава:

• Клиничко препознавање на компонентите на вродените деформитети на 
стапалото

• Совладување на дополнителните диј агностички методи (РТГ, 
Ултрасонографија, КТ, МРИ)

• Приказ на случаи од посебен интерес
• Запознавање со конзервативните и оперативните начини на лекување на 

вродените деформитети на стапалото
Семинарска работа:

• Одбрани ентитети од вродените деформитети на стапалото
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари
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13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
3 часа

15.2. Вежби,
Семинари

Вежби: 10часа 
Семинари: 2 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 0 часа
16.2. Самостојни задачи 0 часа
16.3. Домашно учење 15 часа

17. Начин на оценување 
100 бода
17.
1

Тестови 
Завршен испит Усмен дел

мин.-макс.
15-25

17.
2

Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена/ 
усна)___________________

Семинарска работа
мин.-макс

25-35

17.
3

Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс.
10-20
10-20

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
Од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
Од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
Од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
Од 85 до 92 бода 9 (девет)Б

Од 93 до 100 бода 10 (дест) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот потребно е да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минимум бодови.

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
Оценката за предметот се формира според табелата 
на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од 
сите активности, континуирани 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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведување на наставата.______________________

22 . Литература

22 . 1.

Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

17 Биѕкап Рафс, 
Апбгеаѕ ЅсНпиг

(ЈгосПепо кпуо 
ѕ!ора1о

Ѕ1у1оѕ -  1ЅГо у 1 

Ѕас!
2001

18 ТШогшг
Ма1аѕоу1с,

Цјесја оПоресНја ЅИко1ѕка 
кпрца -  2ацгек

1990
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Вгапко
Ѕ1ППОУ1С

19 1уо Киѕгколуѕк! ОПоресНја Јишеиа - 
2аѕгеБ

1990

22.2.

Дополнителна литература
Р. бр Автор Наслов Издавач Г одина

20 Повеќе авторн Авторизирани 
предавања од 
Катедрата по 
ортопедија

2009

21 Зафироски Г, 
Гркова В, 
Камнар Ј, 
Нојков Ј, 
Попоска А, 
Божиновски 3, 
Самарџиски М 
и соработници.

Детска
ортопедија

Култура,
Скопје

2003

22 Викторија
Гркова

Стапало Печатница - 2 
Август, Штип

2001
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1. Наслов на наставниот предмет АДЈУВАНТНИ МЕТОДИ ВО 
ПАТОЛОГИЈАТА:
ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА И 
ИМУНОХИСТОХЕМИЈА

2. Код МЕД-И-103
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по патологија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар ТретаЛЛ 6. Број на ЕКТС 1
кредити

8. Наставник Доц. д-р Славица Костадинова-Куновска
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положена Патологија 1 и потпис од Патологија 2

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се обезбеди знаење за постоењето и примената на дополнителни методи за 
продлабочена и софистицирана хистопатолошка диј агностика. Студентот ќе се 
запознае со индикациите и техниките на имунофлуоресцентни и 
имунохистохемиски боења, како и со нивната интерпретациј а и потребата од 
корелација со други лабораториско-клинички анализи.

Студентот ќе биде оспособен да ги примени базичните алгоритми за 
интерпретациј а на имунофлуоресцентните и имунохистохемиски боења, особено 
во патологиј ата на автоимуни заболувања и во туморската патологиј а.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Имунофлуоресенција
• БГР (биопсии од кожа, бубрези, скелетна мускулатура)
• Серолошки анализи (АИА, АМА, АЅМА)
• Обработка на материј ал и техника на боење

• Имунохистохемиј а
• Групи на маркери (епителни, мезенхимални, лимфоидни, неворгени, и

др)
• Индикации за имунохистохемиски боења
• Техника на боење 

Практична настава:
• Анализирање на препарати боењни со имунофлуоресцентна и 

имунохистохемиска техника
• Интерпретациј а на специфичните боења 

Индивидуална работа
• Евалуација на научна литература
• Консултации

12. Методи на учење: Интерактивна настава, предавања, вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на расположивото 

време
15 часови предавања, вежби, семинари 
15 часови домашно учење
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15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- теоретска 
настава

5 часови

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи Часови

16.2. Самостојни задачи Часови

16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување
17.1. Усмен испит 15 -25 бодови
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна)______________________
35 -45 бодови

17.3. Активност и учество Теоретска настава 10-20 
бодови

Практична настава 10-20 
бодови

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) (Р)
од 60 до 68 бода 6 (шест) (Е)
од 69 до 76 бода 7 (седум) (Р)
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода 9 (девет) (В)

од 93 до!00 бода 10 (десет) (А)
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минимум бодови.

За да пристапи на завршен испит студентот треба 
да изработи семинарски труд во писмена форма.

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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат 
во изведувањето на наставата________________
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1. Наслов на наставниот предмет КУЛТУРОЛОШКИ И СТРУКТУРНИ 
КОМПЕ ТЕНЦИИ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИ

2. Код МЕД-И-45
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет
Катедра по социјална медицина, катедра по
епидемиологија и катедра по интерна
медицина

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар

У/Х 7.
Број на 
ЕКТС 

кредити
1

8. Наставник Проф.д-р Елена Ќосевска
Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска
Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил

9. Предуслови за запишување на 
предметот нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):

Генерална цел:

Да се зај акнат културолошките и структурните компетенции на студенти идни 
здравствени професионалци за надминување на нееднаквоста, диспаритетите, 
невидливата дискриминација, како и влијанието на социо-економските фактори 
при здравствената заштита на пациентите со посебен фокус на 
маргинализираните групи.

Други цели:

• стекнување на знаења, вештини и техники за практикување на наративната 
медицина со фокус на културолошките и структурните компетенции при 
здравствената заштита;

• проучување на примери за нееднаквости при здравствената заштита со 
посебен фокус на вулнерабилните групи;

• сензибилизација за прифаќање на правата за здравје и еднаквост во 
национален и европски контекст.

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:

• Наративна медицина, наративна етика и техника-поими (односите здравствен 
работник-пациент, во секојдневната клиничка пракса);

• Етички аспекти на истражувања врз луѓе и кај ранливото население;
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• Културолошки компетенции -дефинициј а, важноста на културолошките 
разлики во медицински контекст (културна идентификациј а, ј азични бариери, 
метод на комуникација итн.), интеркултурно образование;

• Структурни компетенции (поим за “структурна ранливост“, извори и ефекти 
од социо-економската нееднаквост);

• Медицинска одговорност за недискриминација (во релација со пациентите..), 
ставови, знаење, вештини;

• Здравствен систем, право на здравје, процеси на дискриминација (стереотипи, 
предрасуди, разлики), принципи на недискриминациј а во ЕУ и во национални 
рамки;

• Набљудување на феноменот на дискриминација со соодветен пристап на 
заштитата на здравј ето кај вулнерабилните групи (ХИВ позитивни лица, жени 
и деца жртви на насилство, ЛГБТИ лица, сексуални работници, лица кои 
користат дроги, лица со неспособност, роми, сиромашни луѓе, и други групи);

• Анализа на статусот на ромите, како најзастапени вулнерабилни групи 
(историја, здравје, култура, вработување, јазик, социо-економски статус, 
еманципација итн., (во Европски и национален контекст);

• Поимот еднаквост и неговите претпоставки: формална и суштинска 
равноправност меѓу различните социј ални групи и намалување на 
здравствените разлики;

• Респектирање на човековите права за живот, здравје, приватност, фамилијарен 
живот и недискриминациј а.

Практична настава:
• презентација на случаи од клиничката пракса;
• организирање на отворена дискусија во мали групи на зададена тема;
• игра на улога според зададено сценарио;
• вежбање на техники за слушање, пишување, комуникациј а, интерпретациј а, 

набљудување итн.

Есеј:

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, есеј

13. Вкупен расположив фонд на време 30
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
4 часови

15.2 Вежби (работа во 
мали групи, есеј, 
тимска работа)

Вежби 10 часови 
Есеј 1 час

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

/
Завршен испит

Усмен дел
мин.-макс. 

бодови 15-25
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17.2 Есеј
Пишување есеј бодови

мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц,
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската и практичната настава и да 
освои минимум бодови.

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
напише есеј на зададена тема во писмена форма.

Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, и завршниот испит,___________________

20 . Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

21 . Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците кои учествуваат во изведувањето на 
наставата

22 . ЈЈитература
Задолжителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Е одпна

1 УаѕПе 
Аѕ1агаѕ1оае 
СпѕРпа 
Оауп1оУ1С1 
МШае1а У1со1 
БегМепи 
Оег§е1у 
ЅапсЈи 1оп

Е1Н1сѕ аш1 поп- 
сНѕспттаРоп оѓ 
уи1пегаН1е §гоирѕ 
1п 1Не НеаНН ѕуѕ!ет

ЕсН1ига „Ог.Т. ТЈ. 
М. Е. 1аѕЈ. 
Соруп§Н1, АЕ)1Ѕ, 
2011

2011

2 Ш1а СНагоп Рппс1р1еѕ апП 
РгасНсе оѓ 
МаггаНуе МесНсте

Охѓогс!
1Јп1Уегѕ11у Ргеѕѕ

2017

3 ЅеЉ М. Но1теѕ, 
Ке11у К  Кш§111

Ѕ1гис1ига1
сотре!епсу

РН 290 -  Ѕрпп§ 
2015,
Н11р://Н11.1у/Но1т 
еѕ оШсеНоигѕ

2015

4 Еистп СНега1а Кѕ1огу апс! СиНиге 
1п Кота сиНиге, 
1псНап РНПоѕорНу 
р. 90

Ес1 АШЅ Рпп1ес! 
Сга1оуа, 2010.

2010

5 Ѕее ВегпагП Е. 
\УНц1еу Јг. & 
Магу Е. КЦе

ТНе рѕусНо1о§у 
оѓ ргејисНсе апс! 
сНѕспт1па110п,

^аНѕмглѓН 
Сеп§§а§е 
Е еаттс, 2010

2010

22 I
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Ѕесопс! есННоп

Д о п о л н и т е л н а  л и т е р а т у р а

Р .б р А в т о р Н а с л о в И з д а в а ч Г  о д н н а
1 Саѕ1апес1а НеМе,. 

Но1шеѕ ЅеЉ М, 
Мас1п§а1 БЅ., 
БеТпшс1ас1 
Уоип§ Мапа- 
Е1епа,
Веуе1ег Наош1, 
Оиеѕас1а Јашеѕ

1тт1§га1:1оп аѕ а 
Ѕос1а1
Ое1егт1пап1 оѓ 
Неа1Ш

Аппи. Кеу. 
РиННс Неа1Ш
2015.36:375-392.

2015

2 2 . 2

2 ОиеѕасЈа Ј., 
Но1шеѕ ЅМ, Ѕие 
К., Воиг§о1ѕ Рк.,

К.е-1пу1§ога11п§ Ше 
ѕос1а1 Шѕ1огу: 
"Ѕ1гис1ига1 
уи1пегаНШ1у" аѕ а 
1о о 1 ѓ о г  ргото11п§ 
ѕ1гис1ига1 
сотре1епсе т  
Неа1Ш саге.

АсаНегшс 
МесНс1пе 
ѕ1гис!ига1 
УиШегаНШ1у 
МапиѕспрП 1-17

2015

3 СНагоп КЈ1:а, 
Негшапп НеШе, 
БеуНп М1с11ае1.

С1оѕе К.еаШп§ аш! 
СгеаНуе \УпНп§ т  
СНшса1 ЕНисаНоп: 
ТеасШп§ аНепПоп, 
КергеѕеШаНоп апН 
АѓННаНоп

Асас1ет1с
тесНс1пе

2015

4 ЈопаШап М. 
Ме121
Не1епа Напѕеп

Ѕ1гис1ига1 
сотре!епсу: 
ТНеопгтд а пе\\ 
тесНса1 еп§а§етеп! 
\\ НН ѕН§та апс1 
те^иаШу
Ѕ1гас1ига1 ЅН§та апс1 
Рори1аНоп Неа1Ш

Ѕос1а1 Ѕаепсе & 
МесНсте УоШте 
103, Ра§еѕ 126- 
133

2014
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Наслов на наставниот предмет ХЕМОСТАЗА
Код МЕД-И-34
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно

Катедра по трансфузиологија, Институт за 
трансфузиона медицина, Скопје

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Миленка Благоевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положена трансфузиологија

10. Цели на предметната програма: Лабораториска и клиничка хемостаза со третман 
и следење на тромботичните и хеморагичните заболувања.

11. Содржина на предметната програма:

Лабораториска диј агностика на тромботичните и хеморагичните заболувања; 
Лабораториска проценка на ефектот на антикоагулантната терапија; Вродена и 
стекната тромбофилија- лабораториска дијагноза, терапија и тромбопрофилакса; 
Стекната хемофилија-дијагноза и третман; Различни модалитети во терапијата на 
лицата со вродена хемофилија; Видови на фактори на коагулација; Примарна и 
секундарна тромбопрофилакса; Дијагноза, терапија и следење на пациенти со 
длабока венска тромбоза и хронична венска инсуфициенција.

12. Методи на учење: Предавања, семинарски трудови, презентација на случаи
13. Вкупен расположив фонд на време 15 часа
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
10 часа

15.2.
Семинари

2 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса-
Презентација на 
случаи

3 часа

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење Подготовка на 

семинарска работа.

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани

проверки
Предавања мин.-макс. 

8 - 10
17.2 Завршен испит мин.-макс.

22-40
17.3 Семинарска

работа/проект
мин.-макс.

10-20

1

3
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(презентација: усмена)
17.4 Активно учество

Презентација на случај
мин.-макс.

20-30
до 59 бода 5 (пет) Р

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Ислушани предавања, презентирана семинарска 
работа и приказ на случај

20 . Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

21 . Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Присуство на студенти и интерактивно учество во 
предвидената настава_________________________

22 . Литература

22 . 1.

Задолжителна литература
1. Основи на клиничката трансфузиска практика 

Корисни знаења во врска со коагулацијата 
Физиологија и патологија на хемостазата

22 .2 . Дополнителна литература
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Наслов на наставниот предмет ИМОНОХЕМАТОЛОГИЈА
Код МЕД-И-33
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра,

Катедра по трансфузиологија, Институт за 
трансфузиона медицина, Скопје

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Миленка Благоевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот________________
Положена трансфузиологија

10. Цели на предметната програма: Лабораториска и клиничка имунохематологија

11.

Содржина на предметната програма: лабораториски техники во имунохематолошкото 
тестирање; крвногрупни системи и нивна номенклатура; еритроцитни антигени- 
биохемиска структура, биолошко и клиничко значење, еритроцитни антитела и нивно 
клиничко значење; ретки крвни групи-серолошка и молекуларна типизација; 
еритроцитна алоимунизација и обезбедување на компатибилна крв за трансфузија, 
модифицирани еритроцитни концентрати - добивање и индикации за клиничка 
употреба; избор на компатибилни еритроцити кај пациенти со трансплантација на 
хематопоетски матични клетки (НЅСТ); имунохематолошко следење на прифаќањето на 
графтот по НЅСТ; пренатална крвногрупна типизација-клиничко значење.

12. Методи на учење: Предавања, семинарски трудови, прсзснтација на случаи
13. Вкупен расположив фонд на време 15 часа
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања-теоретска

настава
10 часа

15.2.
Семинари

2 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса- Презентација 
на случаи

3 часа

16.2. Самостој ни задачи
16.3. Домашно учење Семинарска работа

17. Начин на оценување бодови
17.1 Континуирани проверки Предавања мин.-макс. 

8 -  10
17.2 Завршен испит мин.-макс.

22-40
17.3 Семинарска работа/проект 

(прсзснтација: усмена)
мин.-макс.

10-20
17.4 Активно учество

Прсзснтација на случај
мин.-макс.

20-30

18. Критериуми за до 59 бода 5 (пет) Р

1

3
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оценување
(бодови/оценка)

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет) В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит________
Ислушани предавања, презентирана семинарска работа и 
приказ на случај________________________________

20 . Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Присуство на студенти и интерактивно учество во 
предвидената настава_______________________

22 . Литература

22 . 1.

Задолжителна литература
1. Основи на клиничката трансфузиска практика

22 .2 .
Дополнителна литература
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1. Наслов на наставниот предмет АНГИОЛОГИЈА и ТРОМБОЛОГИЈА
2. Код МЕД-И-28
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 / VIII 6. Број на ЕКТС 1
кредити

8. Наставници Проф. д-р Маријан Бошевски
9. Предуслови за запишување на 

предметот Положен испит од клиничко испитување

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се обезбеди знаење за болестите на крвните садови и циркулацијата. 
Студентот ќе се оспособи да индицира соодветни диј агностички тестови во 
ангиологиј ата, лабораториски тестови во тромбологиј ата.
Ке се запознае со современите терапевтски пристапи за периферната артериската 
болест, односно венската болест.

11.
Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:

• Вовед во предметот (Етиопатогенеза на болестите на периферната 
циркулација)

• Периферна артериска болест (ножна исхемија)
• Каротидна артериска болест
• Болести на аортата
• Ренална артериска болест, болести на артериите на рацете
• Функционални нарушувања на циркулациј ата и системски состој би
• Здружени артериски состојби (коронарна артериска болест)
• Венски тромбемболизам - длабока венска тромбоза
• Белодробна тромбемболија
• Диј агностички ултразвучни методи
• Лабораториски тестови за следење на терапија, односно препознавање на 

тромбофилиј ата
• Индикации за перкутан и хируршки третман 

Практична настава:

• Запознавање со ултразвучниот преглед во ангиологијата
• Приказ на случаи од посебен интерес
• Интерпретациј а на тестовите во тромбологиј ата

Семинарска работа
• Актуелни диј агностички и терапевтски проблеми и состој би
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12. Методи на учење: Интерактивна настава, предавања, вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 30
14. Распределба на расположивото 

време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- теоретска 

настава
10 часови

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи

16.2. Самостојни задачи

16.3. Домашно учење 15

17. Начин на оценување
17.1. Тестови (устен испит) 25 -35 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна)_______________________
15-25 бодов)

17.3. Активност и учество Теоретска настава 10 -20 
________________ бодови

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) (Р)
од 60 до 68 бода 6 (шест) (Е)
од 69 до 76 бода 7 (седум) (Р)
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода 9 (девет) (В)

од 93 до100 бода 10 (десет) (А)
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условувачки критериуми:
Неопходно е студентот да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и 
да освои минимум бодови.

За да пристапи на завршен испит студентот треба 
да изработи семинарски труд во писмена форма, 
истиот усно да го презентира

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 и 
наставниците и соработниците кои учествуваат 
во изведувањето на наставата________________

22 . Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач

1 Маријан Бошевски Венска тромбологија Арс ламина 
Скопје

22 . 1.
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2 Мапјап Воѕеуѕк1 е! 
со11.

Б1 ак е!о-Ап§1 о1 о§у 1Моуа 
Ѕс1епсе, 
Ие\у Уогк

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач

1.
Еигореап Ѕос1е1у оѓ 
СагсИо1о§у (ЕЅС).
Таѕк Еогсе Мешкегѕ т  
соИакогаНоп МЉ Ље 
Еигореап Ѕос1е1у ѓог 
Уаѕси1аг Ѕиг§егу 
(ЕЅУЅ)

ОшПеПпеѕ оп 1Пе 
Б1а§иоѕ1ѕ апП 
Тгеа1теп1
оѓРепрИега1 Аг1епа1 
Б1ѕеаѕеѕ

Еиг Неаг! Ј

2. Марнјан Бошевски Каротидна артериска 
болест

Уох МесПс1

3.
Мапјап Воѕеуѕк1, ѓПу 

Ѕ1ојапоуѕка

Ргоѕгеѕѕтп оѓ сагоПс!- 
аг!егу сПѕеаѕе т  1уие 2 
сПаПеНс оаПеШѕ: а 
соПог! игоѕиесПуе 
ѕ!ис!у.

Уаѕс НеаНП 
Шѕк Мапа§.
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1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА 
‘РБЕТНИОТ СТОЛБ

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

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Катедра по анатомија, Медицински 
факултет, УКИМ

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар II 7. IV Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Ники Матвеева
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Положен испит ос1 Анатомиј а 1

10. Цели на предметната програма:
Запознавање на студентите со: анатомските варијации и конгенитални 
малформации на рбетниот столб, нормалните кривини на столбот и нивни 
нарушувања како и морфоструктурните и дегенеративни промени на столбот во 
текот на процесот на стареење кои се од значење во медицинската клиничка 
пракса.

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Анатомски варијации и конгенитални малформации на 'рбетниот столб
• Нормални кривини на 'рбетниот столб и нивни нарушувања
• Морфоструктурни и дегенеративни промени на 'рбетниот столб во тек на 

процесот на стареење со акцент на нивното значење во медицинската 
клиничка пракса (дегенеративни промени на прешленските и на 
меѓупрешленските дискуси, дискус хернии, дегенеративни промени на 
меѓупрешленските зглобови, дегенеративни спинални стенози)

Практична настава:
• Презентација на богата остеолошка збирка на препарати на 

Институтот за анатомиј а

• Презентација на случаи, односно снимки на ‘рбетен столб со современа 
1та § т§  техника- магнетна резонанца од сопствена истражувачка работа

Семинарска работа: избрани делови од содржината на теоретската настава

12. Методи на учење: Интерактивна теоретска настава, семинари, вежби и 
самостојни задачи

13. Вкупен расположив фонд на време 25 часа
14. Распределба на распложивото време Предавања (теоретска настава): 10часа 

Вежби,семинари: 5 часа 
Самостојни задачи: 10часа
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15. Формп на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

10 часа

15.2. Вежби,
Семинари

5 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи 10 часа
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

17.2 Завршен испит 25-35 мин.-макс.

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)

25-35 мин.-макс.

17.4 Активно учество 10-30 мин.-макс.

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

За да добие потпис студентот е обврзан да ја 
посетува теоретската и практичната настава, и да 
освои минимум бодови.

20 . Јазик на кој се изведува 
наставата

македонски

21 . Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Евалуациј а на изборниот предмет од студентите

22 . Литература

22 . 1.

Задолжителна литература
1. ЕМатвеева Н.: Морфоструктурни промени на лумбарниот 

сегмент на 'рбетниот столб во тек на процесот на стареење. Копи 
Тони, 2011, Скопје.
2. Кит Л.Мур, Артур Ф. Дали, Ан М.Р. Агур: Клинички 
ориентирана анатомија. Табернакул, 2011, Скопје.
3. Во§с1ик ]УСНшса1 АпаЈоту оѓ Ље Еиткаг Ѕрте апс1 Ѕасгит, 
РоигЉ ес1. Е1ѕеу1ег СЉигсИШ Е1у1п§ѕ1опе, 2005.

Дополнителна литература
22 .2 .

1.\УШ1ат Н, КѓгкаШу \УШ1ѕ, Ткотаѕ N Вегпагс!,: Мапа§1п§ 1о\у Наск 
ра1п. РоиПИ ес1. Е1ѕеу1ег СкигскШ Е1у1п§ѕ1опе, 1999.

516



1. Наслов на наставниот предмет ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ
2. Код МЕД-И-94
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по социјална медицина

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Прва/1 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Раководител на катедрата: - Проф.др. 
Фимка Тозија
Одговорен наставник: проф. д-р Елена 
Косевска
*наставата ја изведуваат сите наставници 
на катедрата

9. Предуслови за запишување на 
предметот нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето за 
промоција на здравје и би требало да биде способен да:

• да ги познава основните вредности на здравјето
• да ја разбира промоцијата на здравје за менување на однесувањето и 

здрав животен стил
• промовира здравје пред целна група на сите нивоа на здравствена 

заштита

11. Содржина на предметната програма:

• Дефиниција на промоција на здравје, здравствена едукација и 
здравствена култура

• Цели на промоција на здравје

• Основни принципи на промоциј а на здравј е

• Основни методи за промоција на здравје

• Здравствено воспитни средства

• Подрачј а на работа на промоциј а на здравј е

• Модел на менување на однесувањето -  здрави животни стилови

• Планирање и организација во промоција на здравје

• Улога на промоцијата на здравје во решавање на јавно здравствени

517



проблеми во заедница

Промоција на здравје и социјални детерминанти на здравје

Промоција на здравје кај ранливи групи

Промоција на здравје и превенција на заразни болести

Промоција на здравје и превенција на незаразни болести

Промоција на орално здравје

Глобална промоција на здравје

Промоција на здравје во глобален и локален контекст 

Улога на меѓународните организации и Владите 

Иднината на глобална промоција на здравје

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари, семинарски 
задачи, групна работа

13. Вкупен расположив фонд на време 100 часови
14. Распределба на распложивото време 70 часови предавања, вежби и 

семинари
30 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1 Предавања- 
теоретска настава

30 часови

15.2 семинари, 
тимска работа

40 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 30 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Континуирани

проверки

Завршен испит
Усмен дел бодови

мин,- макс. 
50-70

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена 
и усна)______________

Семинарска работа бодови
мин. - макс. 

10-20

17.3 Активно учество мин,-
макс.
Теоретска настава бодови 3 -5  

бодови 3 -5
18. Критериуми за 

оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
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од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата____________________

22 . Литература
Задолжителна литература

22.1

Р.бр Автор Наслов Издавач Е одина
1 Сетураман КР. Комуникациски 

вештини во 
клиничката пракса

Табернакул 2010

2 Донев Д„ 
Спасовски М„ 
Тозија Ф„ 
Косевска Е.

Социјална
медицина

УКИМ 
Медицински 
факултет Скопје

2013

3 Донев Д„ 
Косевска Е„ 
Мирчевска Л„ 
Велковски 
3„Стојановска 
В„ Елигоров И„ 
Ризова Е.

Промоција на 
здравјето и 
здравствено 
воспитание

Медицински 
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1. Наслов на наставниот предмет ПРАВО И ЈАВНО ЗДРАВСТВО
2. Код МЕД-И-95
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

Медицински факултет, Скопје, Катедра по 
социјална медицина

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Прва/П 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Моме Спасовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):

Студентот да се здобие со следниве знаења и вештини:
Дефинирање на јавно здравтвените функции во различни нивоа на управа 
Дефинирање на методите кои се на располагање на владините 
организации за работа со јавно-здравствените одговорности и 
активности
Употреба на принципите на новото јавно здравство во 
активностите од национално, државно, регионално и локално 
ниво на управа
Разбирање на системот за здравствена заштита на р. Македонија 
(легислатива, администрирање, обезбедување на здравствена заштита и 
акредитација)
Здравствената политика и ј авното здравство (влиј ание на 
глобализацијата и преглед на легислативи 
Унапредување на здравјето и легислативни аспекти
Биоетички и медицинско-правни аспекти на ј авно-здравствени приоритети

11. Содржина на предметната програма:
1. Јавни служби во РМ
2. Систем на здравствена заштита
3. Акредитациј а на здравствените установи
4. Здравствена политика
5. Здравствени стратегии и национални програми
6. Социоекономски детерминанти на здравје
7. Проценка на здравствен статус на население
8. легислативни аспекти на унапредување на здравјето
9. Организациј а, легислатива и конвенции во биоетички и 

јавно-здравствени приоритети
10. Актуелни проблеми и предизвици на јавното здравство

12. Методи на учење:
Теоретска настава: предавања, интерактивна настава, групна работа, 
прикажување на филмови од соодветната област.
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Практична настава: семинари, вежби со калкулации и анализа на податоци, 
демонстрација, компјутерска симулација.
Индивидуална работа: дискусии, евалуација на научна литература, 
консултации, консултации по сегменти од интерес, есеи, семинарска 
работа._________________________

13. Вкупен расположив фонд на време Минимум 60 максимум 100
14. Распределба на распложивото време Теоретска настава: мин 9 - макс 15 

Семинари: мин 3 - макс 5
Континуирани проверки: мин 24 - макс 40 
Завршен испит: мин 24 - макс 40

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

1 кредит

15.2. Вежби,
семинари,тимска
работа

2
кредити

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи 2
кредити

16.2. Самостојни задачи 2
кредити

16.3. Домашно учење 2
кредити

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки 

(тестови)_____________
60

бодови
17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и 
усна)___________________

30
бодови

17.3 Активно учество 10
бодови
до 59 бода 5 (пет) Р

од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Студентот може да полага откако ќе ги оствари 
потребните бодови од континуирано оценување

20 . Јазик на кој се изведува 
наставата

Македонски јазик

21 . Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Евалуација

22 . Литература

22 . 1.

Задолжителна литература

Ред.
број

Автор Наслов Издавач Г одина
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1. Наслов на наставниот предмет ЗДРАВЈЕ НА МИГРАНТИ
2. Код МЕД-И-96
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по социјална медицина

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар По избор 7. Зимски 
/летен

Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф. д-р Фимка Тозија
9. Предуслови за запишување на 

предметот
Нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето од областа на
здравјето на мигрантите како јавно здравствен проблем и би требало да биде способен
да:
• ги препознава главните категории на мигранти и нивните карактеристики
• ги знае главните фактори кои придонесуваат за дискриминација и лошо здравје на 

мигрантите и бегалците и ограничениот пристап до здравствена заштита, кој исто 
така претставува бариера за нивната интеграција во земјата домаќин

• има знаења за постоечката легислатива за човековите права и правата за здравје во 
земјата и Европа

• да ги препознае бариерите за здравствена заштита со акцент на земјата домаќин
• да биде свесен за состојбата со мигрантите глобално и во Европа

11. Содржина на предметната програма:

• Вовед во главните категории на мобилните популации мигранти, бегалци, баратели 
на азил, и недокументирани мигранти

• Вовед во клучните концепти кои доведуваат до здравствена нееднаквост, како што 
се етничка припадност, пол, социјален статус, култура, сиромаштија и неписменост, 
како и за влијанието на дискриминацијата и расизмот врз здравјето

• Разлики помеѓу мигрантите, барателите на азил и недокументираните мигранти
• Причини за сегашната мобилност на населението во светот
• Фактори кои придонесуваат за лошо здравје на мигрантите и бегалците
• Причини за сегашната миграција во светот и Европа
• Моментална состојба во земјата односно профил, услови за живеење на мигрантите, 

недокументираните мигранти и бегалците
• Легислатива за човекови права и права за пристап до здравствени услуги за различни 

категории (мигранти, бегалци, недокументирани мигранти) во земјата и Европа
• Политика за интеграција на миграцти
• Податоци и истражување за миграција
• Одговор на здравствениот систем

Семинарска работа: Изработка на семинарска задача.
12. Методи на учење:

Интерактивна настава, семинари, вежби, интерактивни работилници, групна практична 
работа и теренска работа во заедницата

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на распложивото време 15 часа предавања и семинари, 15 часа 

домашно учење
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15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања-теоретска
настава

5 часа

15.2. Семинари 10 часа
16. Други форми на 

активности
16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часа

17. Начин на оценување бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

17.2 Завршен испит мин.-макс.
Усмендел бодови 30-50
Испитот е презентација и одбрана на изготвен 
проект_______________________________

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена) Семинарска работа бодови

мин.-макс. 
20- 40

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практнчна настава

мин.-макс. 
бодови 3-5 
бодови 3-5

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет) В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ротоег рош! презентација.

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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата__________________

22 . Литература

22 . 1.

Задолжителна литература
1. \УНО. НеаШ1 Шегасу: ТНе ѕоПс1 ѓас!ѕ - \УНО/Еигоре -  \УогМ. \УогМ 

Неа11Н ОгдашгаОоп 2013_________________________________
(а) 1п1егпа1шпа1 Ш1§га1шп, НеаНН агМ Нитап п§Н1ѕ. \УогМ

Неа11Н 0г§аш2а1шп, ОШсе оѓ 1Не Н1§Н Сотгтѕѕшпег ѓог Нитап 
Ш§Н1ѕ апс11Не 1п1ета11опа1 0г§аш2а1шп ѓог М1§га1шп. 2013

(Н) МЈагаОоп апс! НеаПН т  1Не Еигореап Цпјоп
ЕигоНеаНН 16(1) 2010, ИЅЕ НеаНН, ЕошЈоп ЅсНоо1 оѓЕсопотшѕ 
апс! РоППса! Ѕс1епсе, ЃЈпНес! Кт§с1от.

Ти1сН1пѕку Т, Уагау1коуа Е. ТНе пе\\ риННс НеаЉ.ТММ ЕсННоп. Е1ѕеу1ег, 
Асас1ет1с Ргеѕѕ. 2014

4
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22.2.

Д ополнителна литература
1. (с) Н о\\ ИсакИ ѕ\ ѕ (е т ѕ  сап ас!с!геѕѕ ИеаНИ т е а ш Р е ѕ  Нпкес! 

1о ппѕгаРоп апс! еШшсПу. В п е ѓ т ѕ  оп ноПсу 1ѕѕиеѕ нгос1исес1 
1Игои§И (Ис Ш НО/Еигорсап С о тт1 ѕѕ1 о п  оп ссриСу ргојеск 
СорепИа§еп, \У Н О  Ве§1опа1 ОШ се ѓог Еигоре, 2010.

2. (с1) 10М . Ѕ и т т а г у  КсрогС оп (Пе М 1РЕХ НеаНИ Ѕ(гапс1 апс1 
Соип1:гу КероНѕ. 2016
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Наслов на наставниот предмет МЕДИТТИНСКА КРИМИНАЈШСТИКА
Код МЕД-И-97
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по судска медицина

5. Степен на образование (прв Интегриран циклус

6. Академска година/семестар
петта/Х

10 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц.д-р Александар Станков
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ После VIII семестар

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со предметот, целите и методите на медицинската 
криминалистика, начин на подигање, транспорт и обработка на биолошки 
траги и интерпретациј а на добиените резултати

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Што е медицинска криминалистика, предмет, цели и методи; биолошки 
траги и нивно значење

• Крвни траги (идентификација, колекција, обработка и 
индивидуализациј а)

• Влакна (идентификација, колекција, обработка и индивидуализација)
• Сперма (идентификација, колекција, обработка и индивидуализација)
• Плунка (идентификација, колекција, обработка и индивидуализација)
• Останати телесни течности (идентификациј а, колекциј а, обработка и 

индивидуализациј а)
Практична настава:
Изведување на лабораториски вежби за докажување на биолошки траги 
Семинарска работа: Избрани делови___________________________________

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 20 часови
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања- 

теоретска настава
6 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби - 4 часови 
Семинари - 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 5 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.
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10-20
Завршен испит мин.-макс.

Усмен дел бодови 20-30

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писменаи 
усна)_________________

мин.-макс

Семинарска работа бодови 5-10

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс. 
10-20 
10 -20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.

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

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 Г одина
1 Стјуарт X Џејмс 

Џон Џ. Норби
Форензика, вовед 
во научни и 
истражни техники

Табернакул,
Скопје

2009

2 МПоѕ Таѕ1с I 
ѕагас1шс1

Судска медицина Змај, Нови Сад 2006

3 Б.Јанеска и др. Практикум 
Судска медицина

Институт за
судска
медицина,
криминалил. и
медицинска
деонтологија

2010
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Доплнителна литература
Р.бр Автор Наслов Издавач Г одина

22.2 1 Ѕауа ОогкЈс МесИстѕка 1го рпугебпа 1982
кпттаНѕкка ѕ!атра Веоцгас!

2
3

Наслов на наставниот предмет ФОРЕНЗИЧНА ДНК ТЕХНОЛОГИЈА
Код МЕД-И-98
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно

УКИМ Медицински факултет -  Катедра за 
судска медицина

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар
петта/Х

10 Број на 
ЕКТС 

кредити

1

8. Наставник Проф. Д-р Златко Јаќовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ После VIII семестар

10. Цели на предметната програма: - идентификација на биолошки траги преку ДНА 
технологиј ата, вештачење на татковство и идентификациј а на лица преку ДНА

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава: - Теоретска настава: вовед (историја, биологија) автозомни 
и У-хромозом СТР, митохондријална ДНК, X- хромозом СТР, ЅХР^ѕ технологија, 
НЦР метода. Статистичка интерпретација на ДНК резултатите 
- Практична настава: земање и складирање на материјал за ДНК анализа, 
изолација на ДНК од свеж биолошки материјал, изолација на кавантификација на 
ДНК, секвенционирање на ДНК, статистичка обработка со толкување на 
резултати.
Семинарска работа____________________________________________________

12. Методи на учење: Интерактивна настава предавања, вежби, семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на време 20 часови
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
6 часови

15.2. Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби - 4 часови 
Семинари - 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Проектни задачи часови
16.2. Самостојни задачи часови
16.3. Домашно учење 5 часови

17. Начин на оценување
17.
1

Тестови мин.-макс.

Усмендел бодови 15-25

1

3
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17.
2

Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена/ 
усна)

мин.-макс

Семинарска работа бодови 25-35
17.
3

Активно учество мин.-макс.
Теоретска настава бодови 10-20 
Практична настава бодови 10 -20

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
ЈоНп Виск1е1оп 
СкпѕЈоркег М. 
Тп§§ѕ
Ѕипоп Ј. \Уа1ѕк

Рогепѕѓс Б1МА
еуМепсе
т1егрге!а1тп

СКС Ргеѕѕ 2005

к.Ес1\уагс1
А1сато

Б1МА Тес1то1о§у Асабегшс
ргеѕѕ

2001

Ре1ег ОШ Мѓѕ1еас1т§ Б1МА 
ЕуМепсе: Кеаѕопѕ 
ѓог МЈѕсагп а§еѕ оѓ 
Јиѕѓсе

Е1ѕе1уѓег 2014

ЈМогак КисИп 
КеѓШ 1птап

Рогепѕѓс ОМА 
апа1уѕѓѕ

СКС ргеѕѕ 2002

Авторизиранп
предавања
Литература од 
интернет

1. Наслов на наставниот предмет ЕПИЛЕПСИИ: ЕТИОЛОГИЈА, 
ПАТОФИЗИОЛОШКИ 
МЕХАНИЗМИ, КЛАСИФИКАЦИЈА,

529



СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И 
ТРЕТМАН

2. Код МЕД-И-99
3 . Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по неврологија

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта
(VIII)

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц. Д-р Емилија Цветковска
9. Предуслови за запишување на 

предметот________________
Добиен потпис од неврологија

10. Цели на предметната програма:
• запознавање со етиологијатата, патофизиолошките механизми, клиничката слика 

и современите дијагностички методи кои се користат кај пациентите со различни 
видови на епилепсии

• запознавање со современите тераписки принципи на лекување на епилепсиите во 
согласност со светските препораки, а врз основа на упатствата на медицина

______ базирана на докази_________________________________________________
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
• Етиологија, патофизиолошки механизми и поделба на епилепсии
• Современа дијагностика на епилепсии
• Современ третман на епилепсии 

Практична настава:
• преглед на пациенти со различни видови на епилепсии
• запознавање со специфични дијагностички техники (ЕЕГ, КТМ, МНР) 

Семинарска работа:
• современи дијагностички техники кај епилепсии
• етиологија, патофизиологија и класификација на епилепсии
• современа терапија на епилепсии

12. Методи на учење:
Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања-теоретска

настава
5 часови

15.2. Вежби,
Семинари

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостој ни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

17.2 Завршен испит
Усмен дел

мин.-макс. 
бодови 15-25

17.3 Семинарска работа/проект 
(прсзснтација: усмена) Семинарска работа

мин.-макс. 
бодови 25-35

17.4 Активно учество мин.-макс.
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Теоретска настава бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет) Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет) В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит

За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минимум бодови
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ротоег рош! презентација.
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
22 . 1.

Задолжителна литература
1.

22 .2 .

Дополнителна литература
1. Епилепсии -  Наумовски Р,
2, Електроенцефалографиј а -  Чепреганов М,

1. Наслов на наставниот предмет МАЛИГНИ ЛИМФОМИ- 
СОВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И
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ТРЕТМАН
2. Код МЕД-И-100
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/УШ 7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.Д-р Соња Генадиева Ставриќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот Потпис по предметот интерна медицина

10. Цели на предметната програма:
• Студентот да ги научи и совлада новите класификации на малигните 

лимфоми
• Студентот да се оспособи рационално клинички да проценува и лекува 

пацие ти со малигни лимфоми
• Современото клиничко проценување ќе се темели на рационална 

дијагноза, особено на клинички преглед, а подоцна на целните 
испитувања кои се нопходност во современо поставување на диај гнозата и 
одредување на стадиумот на заболувањето.

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

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава (10 часа)
• Современа класигфикација на ,малигните лимфоми
• Дијагностички алгоритам кај пациенти со малигни лимфоми
• Иницијален тераписки приод кај пациентите со малгни лимфоми
• Тераписки приод кај релапсни и рефрактени малигни лимфоми
• Трансплантација на хематопоетки матични клетки и малигни лимфоми

Практична настава (5 часа)
Совладување на клинички вештини и практична примена на стекнатото 
теоретско знаење. Решавање на зададени клинички сценарија кај пациенти со 
малигни лимфоми

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на распложивото време Теоретски предавања и везби 15 часа, 

домашно учење 15 часа
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
10 часа

15.2. Вежби,
Семинари

5 часа
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16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часа

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

Континуирани проверки 25-35

17.2 Завршен испит Практичен дел 15-25

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена)

мин.-макс.

17.4 Активно учество мин.-макс.
Теоретска настава бодови 10-20 
Практична настава бодови 10-20

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Е
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Присуство на теортеска и практична нсатава

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___________________
Дополнителна литература
1.

22 .2 .

ХУПНатѕ Нета1о1о§у МаН§пап1 КутркоМ Б1ѕеаѕеѕ 1ѕ1 ЕсННоп 
ОНуег \У Ргеѕѕ , МагѕНаП А. ЕшЈктап, Јокп Р. кеопагс!

МсОга\у-НП1 ЕНисакоп / МесНса!; 1 есННоп (Бесеткег 6, 2017)

1. Наслов на наставниот предмет АБДОМИНАЛНА ЕХОТОМОГРАФИЈА
2. Код МЕД-И-101
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3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската

програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

Катедра по Интерна Медицина

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Интегриран циклус
6. Академска година / семестар Зимски и летен 7. Број наЕКТС 

кредити_____
8 . Наставник Редовен проф. Ненад Јоксимовиќ
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на можностите на современата ехотомографија рутинска колор 
доплер, ендосонографија интервентна ехотомографија.

11. Содржина на предметната програма:
- Теоретска настава:

• Рутинска абдоминална ехотомографија
• Интервентна ехотомографија
• Колор Доплер сонографија
• Горна ендосонографија
• Долна ендосонографија

- Практична настава, работа со пациенти со асистенција кај:
• Рутинска абдоминална ехотомографија
• Интервентна ехотомографија
• Колор Доплер сонографија
• Горна ендосонографија
• Долна ендосонографија

12. Методи на учење: интерактивни предавања, следење на современа научна 
литература, самостојна изработка на семинарски труд, самостојна интерпретација

13. Вкупен расположив фонд на време 15 часа
14. Распределба на расположивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- теоретска 

настава
16 часови

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа

6 часови

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи часови

16.2. Самостојни задачи часови

16.3. Домашно учење часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови 30 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна)______________________________________
10 бодови

17.3. Активност и учество 10 бодови

1
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18. Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

до 50 бода 5 (пет) (Р)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (Б)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (С)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (В)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Добиени вкупно најмалку 25 бодови (од 
тестови 20, презентирана семинарска работа и 
најмалку 5 бодови од активност.)

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски
21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата
Тестови, семинарска работа и активност на 
предавањата.

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Еоди
на

1 . Иехѕскег, Керр1е Б1а§поѕ1зс
ѕопоцгарНу

\УВ Ѕаибег 
Сошрапу

1995

22.1. 2. КеисЈп Ка\уа1 Епс1оѕсор1с 
1Л1гаѕопо§гарИу т  
§аѕ1гоеп1его1о§у

10АКТЈ- 
ЅН01И, Т о г у о

1988

3. Анте Билиќ Атлас ултразвука у 
клиничкој 
гастроентерологиј и

Мед. Књига 
Београд

1999

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Еоди
на

1 . Харисон Интерна Медицина Табернаку
л

2012

22.2. 2. Сесил Медицина Табернаку
л

2012

3. Михајло Елаковиќ Савремена 
ендоскопија у 
гастроинтестиналној 
диј агностици

НИЕП
АБЦ
“ЕЛАС”

1993

1. Наслов на наставниот предмет ТРУЕЊА СО ЛЕКОВИ
2. Код МЕД-И-102
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3. Студиска програма ОМ
4. Организатор на студиската

програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет, Катедра по 
Интерна медицина

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус
6. Академска година / семестар Трета/У 7. Број на ЕКТС 

кредити_____
8 . Наставник Проф. д-р Даниела Чапароска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Нема

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Изучување на основните карактеристики на акутни и хронични експозиции 

и труења со лекови
• Да се препознае клиничката слика на акутни и хронични труења со лекови
• Да се знае современта терапија на труењата со лекови

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Епидемиолошки аспекти на труења со лекови.
• Мономедикаментозни и полимедикаментозни труења
• Интеракции кај труења со лекови
• Акутни и хронични експозиции и труења со лекови
• Лекови- најчести причинители на труења(опиоидни и не-опиоидни аналгетици, 
антипиретици, седативи, антипсихотици, антиконвулзиви, лекови во терапиј а на 
кардиоваскуларни болести).
Карактеристики на токсокинетика
• Механизам на дејства
Карактеристики на акутни и хронични труења со лекови
• Современа терапија на труењата
• Аналитика

• Лекови-екотоксиколошки аспекти
• Медицински и фармацевтски отпад

• Проценка на ризик : проценка на експозициј а и карактеристики на ризикот. 
Практична настава:
Разгледување на случаи на труења со лекови, дијагностика и третман 
Семинарска работа : избрани делови од труења со поедни лекови

12. Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа
13. Вкупен расположив фонд на време 45
14. Распределба на расположивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- теоретска 

настава
5часови

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа

5часови вежби 
5 часови 
семинар

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 2часови

16.2. Самостојни задачи 18часови

1
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16.3. 50часовиДомашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови 25-35бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна)
25-35бодови

17.3. Активност и учество 10-30бодови
18. Критериуми за оценување 

(бодови/ оценка)
до 59 бода 5 (пет) (Р)

од 60 до 68 бода 6 (шест) (Е)
од 69 до 76 бода 7 (седум) (Б)
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода 9 (девет) (В)

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови .За да 
пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и 
да изработи ро\уег рот! презентација.
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 Макед онски/англ иски
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
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Е одина

1 . МагѕИа Рогс1, КЉ1ееп 
Бе1апеу, Ш1Ѕ 14 п§, 
ТпчоЉу Епскѕоп

СНшса1
Тох1со1о§у

\У.В.Ѕаип
Негѕ
Сотрапу

2010

2. Вапко1е ЈоИпѕоп Ро1ѕошп§ апс! 
Ни§ оуегс1оѕе

Кеп1.К01 
ѕоп а! ак

МсОга\у 
ИШ ИАУОЕ 
2012

3.
Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Е одина

1 . Проф. д-р Д. 
Чапароска

Авторизиранп
предавања

2017
22 .2 .

1. Наслов на наставниот предмет КВАНТНА И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА
2. Код МЕД-И-104
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3. Студиска програма Медицина (клиничка и базична)
4. Организатор на студиската

програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по хигиена

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)______

Интегриран циклус

6. Академска година / семестар Втора (II) 7. Број наЕКТС 
кредити_____

8. Наставник Проф. д-р Михаил Кочубовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Без

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Улога на квантната медицина, електроакупунктурната дијагностика и информотерапија 
Содржина на предметната програма:
Т еорет ска р а б о т а : Основи на квантна физика поим декохеренца, историј а на квантна 
медицина, принципи на функционирање на диј агностички системи за функционално 
скенирање, практична работа преку презентација на дијагностички апарати; поим, 
историја, теорија и развој на електроакупунктурната дијагностика, морфогенеза, 
ембрионални плочи и елктроакупунктурни меридиј ани, основни електроакупунктурни 
точки по Реихард Волл, принципи на дијагностиката во електроакупунктурата; 
основање и развој на информотерапијата, азбука на информотерапеутот, метода на 
информотерапиј ата, ентропиј а и антиентропиј а-антиетрописка терапиј а холистички 
пристап, практична работа на апаратура-микрогенераторски касети 
И ндивидуална р а б о т а : Дискусии, евалуациј а на научна литература, семинари, 
консултации по сегменти од интерес, практична работа____________________________

11.

12. Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, демонстрација, комјутерска 
симулација, практична работа преку презентација на дијагностички апарати, практична 
работа на апаратура-микрогенераторски касети___________________________________

13. Вкупен расположив фонд на време 15 часа
14. Распределба на расположивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања-теоретска

настава
9 часа

15.2. Вежби (практична 
работа), семинари, 
тимска работа

1 час

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 1 час

16.2. Самостојни задачи 2 часа

16.3. Домашно учење 2 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови (устен испит) 15 -25 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна)______________________________________
35 -45 бодови

17.3. Активност и учество 10-30 бодови
до 59 бода 5 (пет) (Р)

од 60 до 68 бода 6 (шест) (Е)
од 69 до 76 бода 7 (седум) (Б)

18. Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка)

1
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од77 до 84 бода 8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода 9 (девет) (В)

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит
Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и да 
освои минимум бодови

За да пристапи на завршен испит студентот треба 
да подготви семинарски труд, а потоа пристапува 
на завршен испит.

Оценката за предметот се формира според сите 
активности учество на наставата, семинарската 
тема и завршниот испит.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, а по можност и англиски за странски 
студенти

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата

Студентот е задолжен активно да ги следи сите 
предвидени активности со коишто освојува бодови 
како дел од завршното оценување.
Следењето на наставата е задолжително. 
Самостојно изготвување на семинарски теми, 
нивно презентирање и дебатирање е задолжително.

Студентска анонимна евалуација за предметот и 
наставникот.

22. Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Е одина

1. Раи1 Бгошп СгеаНуе т1е§гаНуе 
тесНсте -  а тесПса1 
Нос1ог’ѕ јоитеу 1ошагН 
а пем? VI Ѕ10п ѓог НеаНН 
саге

Регѓес!
ВоииН
Ѕоѓ1соуег(В/
\У)
1ЅВИ:
97814525184
35

2014

2. КешкоМ Уо11 Торо§гарНМ Роѕ1Нопѕ 
оѓ 1Не Меаѕигетеи! 
Ро1п1ѕ т  Е1ес1го- 
АсириисМге (5 
УоМтеѕ)

НагНсоуег 1976

3. КетИоМ Уо11 Торо§гарМс РоѕШопѕ 
оѓ 1Не Меаѕигетеи! 
Ро1п1ѕ т  Е1ес1го- 
АсириисМге: 
ПМѕ1га1еН УоМте II

НагНсоуег 1977

4. КетНоМ Уо11 Торо§гарНШ Роѕ1Нопѕ 
оѓ 1Не Меаѕигетеи! 
Ро1п1ѕ т  Е1ес1го- 
АсириисМге: ТехМа!

НагНсоуег 1977
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апс! П1иѕ1га1ес1 Уо1ише 
III (Торо§гарП1с 
РоѕШопѕ оѓ 1Пе 
Меаѕигешеп! Ро1п1ѕ т  
Е1 ес!го-Асирипс1иге, 
Уо1ите 3)

5. КеткоМ Уо11 1п1егге1а1тпѕ оѓ 
ОПоп1опѕ & ТопѕПѕ 1о 
Ог§апѕ, ИеМѕ оѓ 
01ѕ1игПапсе, & Пѕѕие 
Ѕуѕ1етѕ (Е1ес1го- 
Асирипс1иге АссогсИп§ 
1о Уо11 Ѕег.)

НагНсоуег 1978

6. Скрипнтк З.Д., 
Торсвка 1.В., Заицев 
В.К., Артемгак М.1., 
М1сгак 0.1.

Електропунктурна 
д1агностика та 
шформотерапш

N Спец. внп 1994

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор Наслов Издавач Е одина

1. А. Ј. ЅсоН-Мог1еу 
апП Не1§а ЅагкЈѕуапх

ТПе 850 ЕАУ 
Меаѕигетеп! Ро1п1ѕ оѓ 
1Пе МепсПапѕ апП 
Уеѕѕе1ѕ тсМсИп§ 
ЅесошЈагу Уеѕѕе1ѕ

РарегНаск 1983

2. Б. Какоујс 1п1е§гаНупа П1оЃ121ка, 
куапМа тесИста, 1 

куапМо-По1о§гаѓѕка 
тѓогтаНка: 
рѕ1Поѕота!ѕкоко§шНу 
пе 1трНкас1]е

1АЅС &
ГЕЕРО,
Вео§гаН

2008

3. Б. Какоујс, А.
ЅкокЈјеу, Б. ОјогПјеуЈс

ИуоН и куапМо- 
тѓогтастпи тесИс1пи, 
ѕа оѕпоуата 
куапМоПо1 о§гаѓѕке 
рѕ1ПоѕотаНке, 
акирипкМго1о§1је 1 
геНекѕоМгарце

ЕСРБ,
Вео§гаН

2009

1. Наслов на наставниот предмет КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА 
РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ
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2. Код МЕД-И-105
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по анатомија

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар ВтораДУ 7. Број на ЕКТС 
кредити

1

8. Наставник Доц.д-р Биљана Зафирова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________ положен испит од Анатомија 3

10. Цели на предметната програма (компетенции):

• Да се обезбеди знаење за морфолошките, топографските карактеристики и 
градбата на респираторниот систем

• Да се обезбеди знаење за анатомските и клиничките аспекти на
респираторниот систем___________________________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Морфолошки, топографски карактеристики, градба и клиничко значењена 
горните дишни патишта

• Морфолошки, топографски карактеристики ,градба и клиничко значењена 
на долните дишни патишта
Анатомски структури, соодноси и клинички аспекти на белите дробови 
Анатомско и клиничко значење на плеврата и плевралниот простор 
Подрачје на васкуларизација и инервација на респираторниот систем

Практична настава:
• Презентација на морфолошките, топографските карактеристики и градбата 

на респираторниот систем

12. Методи на учење:
Интерактивна настава: предавања, вежби, семинарска работа

13. Вкупен расположив фонд на време 30
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби, семинари 

15 часови домашно учење
15. Форми на наставните 

активности
15.1 Предавања-теоретска

настава
5 часови

15.2 Вежби
(лабораториски, 
клинички), 
семинари, 
тимска работа

Вежби 5 часови 
Семинари 5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1 Проектни задачи часови
16.2 Самостојни задачи часови
16.3 Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување бодови
17.1 Тестови мин.-макс.

541



Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

17.2 Семинарска работа/ 
проект (презентација: 
писмена и усна)_____

Семинарска работа бодови
мин.-макс
25-35

17.3 Активно учество
Теоретска настава бодови

бодови

мин.-макс.
10-20
10-20

до 59 бода 5 (пет) Ф
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Д
од 77 до 84 бода 8 (осум) Ц
од 85 до 92 бода 9 (девет) Б
од 93 до100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Условувачки критериуми:
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да 
освои минмум бодови.
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ро\уег рот! презентација.
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

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 Г одина

1 Мур КЛ 
Дали АФ 
Агур АМР

Клинички
ориентирана
анатомија

Табернакул,
Скопје

2011

2 \УПНатѕ РБ Сгау'ѕ апаЈоту СНигсНШ
1лутдѕ1опе

2 0 0 5

3 Добрила 
Лазарова, 
Биљана 
Зафирова и 
сораб.

Анатомија на 
човекот

Медицински
факултет,
Скопје

2 0 1 6 .

4 Добрила 
Лазарова, 
Наташа Накева, 
Марија Папазова

Систематска и 
топографска 
анатомија на 
човекот,

Медицински
факултет,
Скопје

2 0 1 6

22.2 Доплнителна литература
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Наслов на наставниот предмет АНТЕНАТАЛНИ КОНТРОЛИ ВО 
БРЕМЕНОСТ

Код МЕД-И-106
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)______

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта Број на
ЕКТС
кредити

8. Наставник Доц. Д-р Ана Данева Маркова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
нема

10. Ц,ели на предметната програма:
• Запознавање со задолжителните акушерски контроли во бременост.
• Изучување на патолошките состој би и болести во бременоста.
• Изучување на превентивните програми за водење на нормална бременост

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Преконцептуално советување
• Инфекции во бременост, превенција и третман
• Диј агноза и менаџмент на хипертензиј а во бременост
• Дополнителни заболувања во бременост
• Рх имунизациј а 

Практична настава:
Пелвиметриј а 
Уз во бременост 
Акушерски процедури 
Фетален антенатален мониторинг

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови 
5 часови

16. Други форми на 16.1. Пракса
активности 16.2. Самостојни задачи

16.3. Домашно учење 15 часови
17. Начин на оценување 

бодови____________
17,1 Континуирани мин.-макс.

3
4

1
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проверки
17.2 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.
15-25

:Усмениот дел од завршниот 
испит(интегративен) од теоретските предавања

17.3 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-35

17.4 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет Антенатални 
контроли во бременост________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Младенович: Гинекологија и акушерство, 2005, Белград
2. Акушерство- 

Нормални и 
патолошки 
бремености

Стивен Габ
Џенифер
Нибил
Џо Ли 
Симпсон

Табернакул, 2011, 
Скопје

22.2. Дополнителна литература
1. \УПНатѕ, ОНѕЈеШсѕ, 25 ЕсННоп, МсОга\у НШ-МесНса1

1. Наслов на изборниот предмет ДИСФУНКЦИОНАЛНИ КРВАВЕЊА
2. Код МЕД-И-107
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската УКИМ -  Медицински факултет
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/
осми
семестар

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц. Д-р ЈадранкаГеоргиевска

програма (единица, односно Катедра по гинекологија и акушерство

9. Предуслови за запишување на 
предметот_________________

Потпис по гинекологија и акушерство

10. Цели на предметната програма:
• Запознавање со дисфункционалните метрорагии
• Јувенилна метрорагија, дијагноза, третман
• Модерни методи за третман на дисфункционалните метрорагии

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Запознавање со дисфункционалните метрорагии
• Јувенилна метрорагија, дијагноза, третман
• Модерни методи за третман на дисфункционалните метрорагии 

Практична настава:
• Запознавање со модерните методи за третман на дисфункционалните

______ метрорагии__________________________________________________
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови 

семинари
предавања, вежби и

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби,
Семинари

5 часови 
5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15часови

17. Начин на оценување 
бодови

17.1 Завршен испит мин.-макс.

Усмен дел 
Семинарска работа

бодови 15-25 
бодови 25-35

Усмениот дел од завршниот испит
Го опфаќа материјалот од теоретското 
предавање.

17.3 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 25-35

17.4 Активно учество
Теоретска настава

мин.-макс. 
бодови 10-20
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Практична настава бодови 10-20
18. Критериуми за 

оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
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 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

22 . 1.

Задолжителна литература
1. Берек С.Ц. Гинекологија на Берек и Новак. 14-то издание. Скопје: 

Табернакул; 2011,_________________________________________
Младенович Д. Гинекологија. Белград; 2005

1. Наслов на изборниот предмет КОНТРАЦЕПТИВНИ СРЕДСТВА И 
МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА

2. Код МЕД-И-108
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3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологиј а и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Четврта/
осми
семестар

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц. Д-р ЈадранкаГеоргиевска
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
Потпис по гинекологија и акушерство

10. Цели на предметната програма:
• Запознавање со контрацептивните средства
• Запознавање со методите на контрацепциј а во гинекологиј ата
• Ургентна контрацепција
• Примена на нови модерни методи на контрацепциј а
• Абортусот како неповолен метод на контрацепциј а_________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:

• Средства за контрацепција
• Методи на контрацепциј а
• Хормонска и ургентна контрацепција
• Модерна контрацепциј а во гинекологиј ата
• Абортусот како неповолен метод на планирање на семеј ството 

Практична настава:
• Приказ на контрацептивни средства
• Вежбање на апликација на спирала на модел
• Дискусија за методите и средствата за контрацепција____________

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари
13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15часови

семинари
предавања, вежби и

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби,
Семинари

5 часови 
5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови

17.1 Завршен испит
Усмен дел бодови

мин.-макс.
15-25

Усмениот дел од завршниот испит
Го опфаќа материјалот од теоретското

547



18.

19.

20 .

21 .

22 .

17.3

17.4

Семинарска 
работа/проект 
(презентација: усна)
Активно учество

Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

предавање.
мин.-макс. 

бодови 25-35

Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет)Г
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Јазик на кој се изведува 
наставата
Метод на следење на 
квалитетот на наставата

Потпис по гинекологија и акушерство 
Оценката за предметот се формира според табелата 
на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од 
сите активности, континуираните проверки и 
завршниот испит.

Македонски

Студентска анонимна евалуација за предметот, 
наставниците и соработниците кои ушествуваат во 
изведувањето на наставата._____________________

Литература

22 . 1.

Задолжителна литература
1. Берек С.Ц. Гинекологија на Берек и Новак. 14-то издание. Скопј 
Табернакул; 2011,_______________________________________
2. Младенович Д. Гинекологија. Белград; 2005

1. Наслов на наставниот предмет МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ ЗА 
СКРИНИНГ НА ЦЕРВИКАЛНИОТ 
КАРЦИНОМ
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Код МЕД-И-109
Студиска програма Општа медицина
Организатор на студиската 
програма (единица, односно

УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц.др.Еоран Димитров
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Цели на предметната програма:
Епидемиологиј а на цервикален карцином 
Патогенеза на цервикален карцином
Модерни стратегии за скрининг на цервикалниот карцином

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Еинеколошка анатомија и физиологија
• Етиологиј а на цервикалниот карцином
• Дијагноза и диференцијална дијагноза на цервикалниот карцином
• Примарен и секундарен скрининг на цервикален карцином 

Практична настава:
• Топографска анатомија на мала карлица кај жената
• Пратење на колпоскопија и земање на РАР тест и НРУ типизација
• Асистенциј а при земање брисеви и колпоскопиј а

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 5
16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит

***Усмен дел
мин.-макс. 

бодови 15-25

3
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***Усмениот дел од завршниот 
испит(интегративен) од теоретските 
предавања

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет модерни 
стратегии за скрининг на цервикалниот карцином

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Берек С.Џонатан.Гинекологија на Берек и Новак. 14 издание 

СкопјеДабернакул ; 2011

2. Младеновиќ Гинекологија 2005г.

22.2.

Дополнителна литература
1. Со1роѕсору апс11геа1теп1 оЈ сетса! ргесапсег, \Л/а11:ег РгепсМуШе 

апс1 Кеп§аѕ\л/ату Ѕапкагапагауапап, 2017
2. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 

2005.

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВНИ ИСЛЕДУВАЊА НА
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ПАРОВИ С О  ИНФЕРТИЛИТЕТ
2. Код МЕД-И-110
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

9

8. Наставник Доц.д-р Глигор Тофоски

9. Предуслови за запишување на 
предметот

нема

10. Цели на предметната програма:
• Инфертилитет-етиологија, преваленца и влијание на благосостојбата на 

парот
• Фактори за пој ава на инфертилитетот
• Иследувања приинфертилитет- неинвазивни и инвазивни
• Клинички упатства за превенциј а и третман на инфертилитетот
• Можности за третман кај парови со инфертилитет

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Гинеколошка анатомија и физиологија
• Инфертилитет и репродуктивна ендокринологиј а
• Диј агностика на факторите на инфертилитет
• Третман на факторите на инфертилитет 

Практична настава:
• Топографска анатомија на мала карлица кај жената
• Изведба нахистеросалпингографија
• Лабораторискииспитувања кај парови со инфертилитет
• Машки фактопри на инфертилитет- спермограм

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 16.1. Пракса 5
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активности 16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

17.2 Завршен испит
***Усмен дел

мин.-макс. 
бодови 15-25

***Усмениот дел 
испит(интегративен)
предавања

од
од

завршниот
теоретски

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практнчна настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителен предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборен предмет ОСНОВНИ 
ИСЛЕДУВАЊА НА ПАРОВИ СО 
ИНФЕРТИЛИТЕТ

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

22.1.
Задолжителна литература
1. Берек С. Цонатан. Гинекологија на Берек и Новак. 14

издание. Скопје, Табернакул; 2011

22.2.

Дополнителна литература
1. Кроненберг ХМ. Мелмед Ш. Полонски КС. Ларсен ПР. Учебник 

по ендокринологија на Вилијамс. 11 издание. Скопје, 
Табернакул 2012

2. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 
2005.

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРЦИНОМ НА 
ГРЛО НА МАТКАТА

2. Код МЕД-И-111
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3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др.Марјан Стојовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Ц,ели на предметната програма:
Епидемиологиј а на цервикален карцином 
Патогенеза на цервикален карцином 
Скрининг на карцином на грло на матката

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Епидемиологиј а на цервикална дисплазија на цервикален карцином
• Причини и ризик фактори
• РАР и колпоскопија
• НРУ типизација 

Практична настава :
• Анатомија на мала карлица кај жената
• Пратење на колпоскопија и земање на РАР тест и НРУ типизација
• Асистенција при земање брисеви и колпоскопија.________________

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 5
16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови____________
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит

***Усмен дел
мин.-макс. 

бодови 15-25

***Усмениот дел од завршниот
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испит(интегративен)
предавања

од теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот превенција на карцином 
на грло на матката_____________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Антовска/Стојовски: Гинекологија-учебник за студенти по 

медицина и специјализанти по гинекологија и акушерство, 2016, 
Култура, Скопје

22.2.

Дополнителна литература
1. Со1роѕсору апс11геа1теп1 оЈ сетса! ргесапсег, \Л/а11:ег Ргепс1|у||1е 

апс1 Кеп§аѕ\л/ату Ѕапкагапагауапап, 2017
2. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 

2005.

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ 
ПРЕДИКЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА

2. Код МЕД-И-112
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската УКИМ -  Медицински факултет
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц.Др.Хаџи Лега Марија
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Цели на предметната програма:

програма (единица, односно Катедра по гинекологија и акушерство

Запознавање со предвремено породување 
Предикција на предвремено породување 
Цервикометриј а-мерење на должина на цервикс 
Превенција на предвремено породување
Предикциј а на предвремено породување кај симптоматски пациентки

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Предвремено породување,дефиниција ,видови на предвремено 
породување

• Скрининг за предвремено породување кај нискоризични пациентки
• Цервикометрија и алгоритми за превенција на предвремено породување 

кај краток цервикс
• Скрининг за предвремено породување кај симптоматски пациентки
• Третман и дијагноза на предвремено породување(токолитична терапија) 

Практична настава:
• Ултразвучен преглед со вагинална сонда (мерење на должината на грлото 

на матката)

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит

***Усмен дел
мин.-макс. 

бодови 15-25
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***Усмениот дел од завршниот 
испит(интегративен) од теоретските 
предавања

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-35

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практнчна настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет пренатална 
дијагностика_________________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Акушерство Нормални и проблематични бремености 

Габ Нибил СимпсонДабернакул 2011 Скопје
2. Г инекологи 

ја и 
акушерство 
2005,
Младенови
ч

22.2.
Дополнителна литература
1. \А/ППатѕ 06ѕ1:е1:псѕ,25есМ1:Јоп,Мс Сга\л/ НМ1 МесМса!

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА
2. Код МЕД-И-113
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно
УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и акушерство
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц.Др.Хаџи Лега Марија
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Цели на предметната програма:

институт, катедра, оддел)

Запознавање со улогата на пренатална дијагностика
Инверзија на пирамида на антенатална грижа
Скрининг во прв триместар и негова улога во селектирање на
високоризични групи на трудници за фетални анеуплоидии и други
високо ризични состоби во бременост(прееклампсија,ИУГР,предвремено
породување и фетални аномалии)
Скрининг во втор триместар (фетални малформации и софт маркери) 
Инвазивни диј агностички процедури(амниоцентеза,хорионбиопсија)____

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Пренатална дијагностика
• Ултразвучен преглед од 11-13,6 гестациски недели
• Скрининг за прееклампсиј а
• Фетални абнормалности
• Фетална ехокардиографија
• Ултразвучен преглед во втор триместар(20-22 г.н) 

Практична настава:
• Ултразвучен преглед во прв триместар
• Ултразвучен преглед во втор триместар
• Инвазивни диј агностички процедури,____________

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит мин.-макс.
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***Усмен дел бодови 15-25

***Усмениот дел 
испит(интегративен)
предавања

од
од

завршниот
теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-35

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет пренатална 
дијагностика_________________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Акушерство Нормални и проблематични бремености 

Габ Нибил СимпсонДабернакул 2011 Скопје
2. Г инекологи 

ја и 
акушерство 
2005,
Младенови
ч

22.2.
Дополнителна литература
1. \А/ППатѕ 06ѕ1:е1:псѕ,25есМ1:Јоп,Мс Ога\л/ НМ1 МесМса!

1. Наслов на наставниот предмет РАНО ОТКРИВАЊЕ НА ТУМОРИ НА 
ОВАРИУМ

2. Код МЕД-И-114
3. Студиска програма Општа медицина
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др.Марјан Стојовски
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Ц,ели на предметната програма:

4. Организатор на студиската
програма (единица, односно

УКИМ -  Медицински факултет
Катедра по гинекологија и акушерство

Епидемиологиј а на овариј ален карцином 
Патогенеза на оваријален карцином 
Хируршки третман на овариј ален карцином

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Гинеколошка анатомија и физиологија
• Етиологиј а на овариј ален карцином
• Оваријални карциноми класификација
• Хируршки третман на овариј ален карцином 

Практична настава:
• Топографска анатомија на мала карлица кај жената
• Пратење на хируршките операции од областа на оваријалните 

карциноми
• Асистенција на операции од областа оваријалните карциноми

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 5
16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови____________
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит

***Усмен дел
мин.-макс. 

бодови 15-25

***Усмениот дел од завршниот
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испит(интегративен)
предавања

од теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет рано откривање 
на тумор на овариум___________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Антовска/Стојовски: Гинекологија-учебник за студенти по 

медицина и специјализанти по гинекологија и акушерство, 2016, 
Култура, Скопје

2.

22.2.
Дополнителна литература
1. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 

2005.

1. Наслов на наставниот предмет УЛОГА НА ЕНДОСКОПСКАТА 
ХИРУРГИЈА ВО ИНФЕРТИЛИТЕТОТ

2. Код МЕД-И-115
3. Студиска програма Општа медицина
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

9

8. Наставник Доц.д-р Глигор Тофоски

9. Предуслови за запишување на 
предметот

нема

10. Цели на предметната програма:

Организатор на студиската
програма (единица, односно

УКИМ -  Медицински факултет
Катедра по гинекологија и акушерство

Запознавање со улогата наендоскопската хирургија 
Фактори за пој ава на инфертилитетот 
Терапевтски можности за третман на инфертилитетот 
Клинички упатства за превенциј а и третман на инфертилитетот

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Гинеколошки еднопскоспки и лапаротомиски операции
• Гинеколошка анатомија и физиологија
• Инфертилитет и репродуктивна ендокринологиј а
• Диј агностика на факторите на инфертилитет
• Третман на факторите на инфертилитет 

Практична настава:
• Топографска анатомијана мала карлица кај жената
• Вежбање на фантом за ендоскопска хирургија
• Асистенциј а при ендоскопска операција за инфертилитет

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 5
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

4
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17.2 Завршен испит
***Усмен дел

мин.-макс. 
бодови 15-25

***Усмениот дел 
испит(интегративен)
предавања

од
од

завршниот
теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практнчна настава

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-20

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителен предмет по гинекологија и 
акушерство и по изборниот предмет УЈ10ГА НА 
ЕНДОСКОПСКАТА ХИРУРГИЈА ВО
ИНФЕРТИЈЖТЕТОТ

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Берек С. Цонатан. Гинекологија на Берек и Новак. 14

издание. Скопје, Табернакул; 2011

22.2.

Дополнителна литература
1. Кроненберг ХМ. Мелмед Ш. Полонски КС. Ларсен ПР. Учебник 

по ендокринологија на Вилијамс. 11 издание. Скопје, 
Табернакул 2012

2. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 
2005.

1. Наслов на наставниот предмет УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО 
АКУШЕРСТВО

2. Код МЕД-И-116
3. Студиска програма Општа медицина
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4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ -  Медицински факултет
Катедра по гинекологија и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)______

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта Број на
ЕКТС
кредити

8. Наставник Доц. Д-р Ана Данева Маркова
9. Предуслови за запишување на 

предметот_________________
нема

10. Цели на предметната програма:
• Запознавање со гинеколошките заболувања во бременост.
• Ургентни крварења во бременоста.
• Изучување на превентивните скрининг програми за детекциј а на 

хронични заболувања во бременост

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Крварење во рана бременост, превенција и третман
• Диј агноза и менаџмент на ниско всадена постелка
• Абрупција на постелка
• Трофобластна болест
• Атонија на утерус 

Практична настава:
УЗ и скрининг 
Акушерски процедури

______ Акушерски оперативни интервенции____________
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови 

семинари
предавања, вежби и

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови 
5 часови

16. Други форми на 16.1. Пракса
активности 16.2. Самостојни задачи

16.3. Домашно учење 15 часови
17. Начин на оценување 

бодови____________
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит

Усмен дел бодови
мин.-макс.

15-25

1
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***Усмениот дел 
испит(интегративен)
предавања

од завршниот
од теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-35

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава 
20

мин.-макс. 
бодови 10-20 
бодови 10-

18. Критериуми за до 59 бода 5 (пет)Р
оценување од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
(бод ови/оценка) од 69 до 76 бода 7 (седум) Б

од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет Антенатални 
контроли во бременост________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1. Младенович: Гинекологија и акушерство, 2005, Белград
2. Акушерств

0-
Нормални
и
патолошки
бремености

Стивен Габ 
Џенифер Нибил 
Џо Ли Симпсон

Табернакул, 2011, 
Скопје

22.2.

Дополнителна литература
1. \ЛЛШатѕ, 06ѕ1е1:г1сѕ, 25 ЕсМЕоп, МсОга\л/ НМ1-МесМса1
2.
3.
4.

1. Наслов на наставниот предмет УРОГИНЕКОЛОГИЈА
2. Код МЕД-И-117
3. Студиска програма Општа медицина
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5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Проф.др.Весна Антовска
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Цели на предметната програма:

4. Организатор на студиската
програма (единица, односно

УКИМ -  Медицински факултет
Катедра по гинекологиј а и акушерство

Запознавање со улогата на урогинекологијата
Фактори за пој ава на гениталниот пролапс и стрес инконтиненциј ата 
Терапевтски можности за третман на гениталниот пролапс и стрес 
инконтиненциј ата
Третман на ургентната инконтиненција_________________________

11. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава

• Гинеколошка анатомија и физиологија
• Етиологија на гениталниот пшролапс и уринарната инконтиненција
• Диј агноза и диференциј ална диј агноза на уринарната инконтиненциј а и 

гениталниот пролапс
• Хируршки и конзервативен третман на уринарната инконтиненција и 

гениталниот пролапс
Практична настава:

• Топографска анатомијана мала карлица кај жената
• Пратење на хируршкитѕе операции од областа на урогинекологијата на 

видео пренос
• Асистенциј а на урогинеколошки операции

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, вежби и 

семинари
15 часови домашно учење

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 5
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17,1 | Континуирани проверки мин.-макс.
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17.2 Завршен испит
***Усмен дел

мин.-макс. 
бодови 15-25

***Усмениот дел 
испит(интегративен)
предавања

од
од

завршниот
теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава 
20

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет 
урогинекологиј а______________________________

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

22.1.

Задолжителна литература
1 . Антовска/Стојовски: Гинекологија-учебник за студенти по 

медицина и специјализанти по гинекологија и акушерство, 2016, 
Култура, Скопје

22.2.

Дополнителна литература
1 . 1Јго§упесо1о§у апс! Кесопѕ1ти с1:1Уе РеМс Ѕиг§егу, 4е 41Е ЕсМВоп 

6у Магк 0. МаИегѕ МО (АиПчог). МЈскеу М. К а гга т  МО (АШЛог)

2. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 
2005.

1. Наслов на наставниот предмет ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА 
ПРЕКАНЦЕРОЗИ НА СЕКУ1КЅ
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1ТТЕК1
2 . Код МЕД-И-118
3 . Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
пнститут, катедра, оддел)

УКИМ -  Медицински факултет 
Катедра по гинекологија и акушерство

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран циклус

6. Академска година/семестар Петта 9 Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Доц.др.Еоран Димитров
9. Предуслови за запишување на 

предметот
нема

10. Ц,ели на предметната програма:
• Епидемиологиј а на цервикален карцином
• Патогенеза на цервикален карцином
• Хируршки третман на преканцерози на Хируршки третман на

преканцерози на сегујкѕ и1еп_____________________________
11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава
• Еинеколошка анатомија и физиологија
• Етиологиј а на цервикалниот карцином
• Дијагноза и диференцијална дијагноза на цервикалниот карцином
• Хируршки третман на преканцерози на сеплкѕ и!еп 

Практична настава:
• Топографска анатомија на мала карлица кај жената
• Пратење на хируршкитѕе операции од областа на преканцерози на сепчкѕ 

и!еп на видео пренос
• Асистенција на операции од областа на преканцерози на сегујкѕ и!еп____

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

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, 

семинари
15 часови домашно учење

вежби и

15. Форми на наставните 
активности

15.1. Предавања- 
теоретска настава

5 часови

15.2. Вежби, 
Семинари 
Асистенциј а

5 часови

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса 5
16.2. Самостојни задачи /
16.3. Домашно учење 15 часови

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.
17.2 Завршен испит мин.-макс.
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***Усмен дел бодови 15-25

***Усмениот дел 
испит(интегративен)
предавања

од
од

завршниот
теоретските

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усна)

мин.-макс. 
бодови 20-30

17.4 Активно учество
Теоретска настава 
Практична настава 
20

мин.-макс. 
бодови 15-25 
бодови 10-

18. Критериуми за 
оценување 
(бод ови/оценка)

до 59 бода 5 (пет)Р
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

Потпис по задолжителниот предмет гинекологиј а и 
акушерство и по изборниот предмет модерни 
стратегии за скрининг на цервикалниот карцином

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

22.1.

Задолжителна литература
1 . Берек С.Џонатан.Гинекологија на Берек и Новак. 14 издание 

СкопјеДабернакул ; 2011

2. Младеновиќ Гинекологија 2005г.

22.2.

Дополнителна литература
1 . Со1роѕсору апс11геа1теп1 оЈ сетса! ргесапсег, \Л/а11:ег РгепсМуШе 

апс1 Кеп§аѕ\л/ату Ѕапкагапагауапап, 2017
2. Нетер ФХ. Анатомски атлас на човекот. Београд: Дата-Статус; 

2005.
3.
4.

1. Наслов на наставниот предмет МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 
СО ОРАЛНА МЕДИЦИНА
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2. Код МЕД-И-119
3. Студиска програма Општа медицина
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)

УКИМ,Стоматолошки факултет,катедра за 
Максиолфациј ална

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус)

Интегриран прв циклус

6. Академска година/семестар петтаУ\
X

7. Број на
ЕКТС
кредити

1

8. Наставник Наставата ја одржуваат сите членови на 
катедрата, наставници од Стоматолошкиот 
факултет. Одговорен наставник е 
раководителот на катедрата по 
максилофацијална хирургија.

9. Предуслови за запишување на 
предметот

Исполнет услов за упис на 10 семестар.

10. Цели на предметната програма:

Запознавање со патолошките состојби во пределот на усната празнина, лицето, 
вилиците и вратот, до можност за диференцијална дијагноза.

11. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава - предавања:

• Раст и развој на орофацијалниот систем,
• Вродени и стекнати аномалии на лицето, вилиците и вратот.
• Комплексни одонтогени инфекции, остеомиелити, ВКХЖЈ.
• Вратни лимфаденопатии, диференцијална дијагноза
• Орофациј ална трауматологиј а со ургентни максилофациј ални состој би
• Заболувања на плунковите жлезди, дијагноза, диференцијална дијагноза.
• Одонтогени и бенигни тумори, и цистични промени во орофацијлната 

регија.
• Малигни заболувања во орофацијлната регија.
• Орофцијални невролошки заболувања, орофацијална болка, 

диференцијална дијагноза.
• Предканцерози, предканцерозни лезии.
• Системски заболувања со орофацијална експресија, фокалоза.

Практична настава -  вежби: Приказ на случаи со спроведени терапевтски мерки 
во хируртшкиот третман на заболувањата на лицето, вилиците и вратот.

• СкеПоркѕЈша, ра1а!ор1аѕ1зса.
• Инцизии во разни ложи на лицето и вратот,остеомѕелитис, ВКХЖЈ.
• Суперфицијална паротидектомија со презервација на п,ѓасцаНѕ.
• Вратна дисекција (радикална модифицирана)

12. Методи на учење: Интерактивна настава во мали групи, практична настава.
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13. Вкупен расположив фонд на време 30 часа
14. Распределба на распложивото време
15. Форми на наставните 

активности
15.1. Предавања- 

теоретска настава
11 часа

15.2. Вежби,
Семинари

4 часа

16. Други форми на 
активности

16.1. Пракса
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење 15 часа

17. Начин на оценување 
бодови
17.1 Континуирани проверки мин.-макс.

17.2 Завршен испит

Усмен испит

мин.-макс.

15-25
17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена) Семинарска работа
мин.-макс.

25-35
17.4 Активно учество

Теоретска настава
мин.-макс.

10-20
10-20

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 59 бода 5 (пет) Е
од 60 до 68 бода 6 (шест) Е
од 69 до 76 бода 7 (седум) Б
од 77 до 84 бода 8 (осум) С
од 85 до 92 бода 9 (девет)В

од 93 до 100 бода 10 (десет) А
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит

За да добие потпис студентот е потребно да ја 
посетува теоретската, практичната настава и 
семинарите и да освои минмум бодови,______

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 .

22.1
Литература
Задолжителна литература

Ред.
Бро
Ј__

Автор Наслов Издавач Г одина

1 . Јатеѕ К.Нирр, Ес1\уагс1 
ЕШѕ III, Мугоп К  Тискег

СопЈешрогагу 
Ога1 апс! 
МахШоѓас1а1 
Ѕиг§егу, 6Ш 
Ес1Шоп

Е1ѕеу1ег 2014

2 . М1с11ае1 МПого, ОЕ ОНаН, 
Ре1ег Еагѕеп, Ре1ег \Уа11е

Ре1егѕоп'ѕ 
Рппс1р1еѕ оѓ 
Ога1 апс!

РшрН иѕа 2011
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1 . МахШоѓас1а1 
Ѕиг§егу, 6Ш 
ЕсННоп

2. М1с11ае1 МПого, ОЕ ОИаН, 
Ре1ег Багѕеп, Ре1ег \УаНе

Ре1егѕоп'ѕ 
Рппс1р1еѕ оѓ 
Ога1 апс! 
МахШоѓас1а1 
Ѕиг§егу, Т И јгс! 

ЕсИНоп

РшрИ иѕа 2011

22.2 Дополнителна
литература

Ред.
Бро
ј

Автор Наслов Издавач Е одина

1 . М1ос1га§ Оаупс МакѕПоѓасу а1па 
И1ги§1ја

ННауаска
а§епсца
Ога§ап1с
Вео§гас1

2004

2. РеСегѕоп СоШешрогагу Ога1 апс! шахШоѓас1а1 ѕиг§егу



Наслов на наставниот предмет Растројства на спиење и несоница
Код МЕД-И-120
Студиска програма Прва
Организатор на студиската програма (единица, 
односно институт, катедра

УКИМ Медицински факултет
Катедра по психијатрија со медицинска психологија
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија_______

Степен на образование (прв односно втор циклус) прв
Академска година/семестар
Наставник Проф. Д-р Ненси Манушева
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма

• Совладување на теоретски знаења за растројства на спиење и несоница
• Запознавање со дијагностички процес и третман за растројства на спиење

10. Содржина на предметната програма:

Теоретска настава:
-хронобиологиј а
-основни научни податоци за спиење 
-растројства на спиење

Вежби:
-земање на анамнеза 
-дневник на спиење 
-употреба на скали за проценка

11. Методи на учење: предавање -интерактивна настана
12. Вкупен расположив фонд на време 15
13. Распределба на расположивото време 10 часа предавање 5 часа вежби и семинари
14. Форми на наставни 

активности
15.1 Предавање 10
15.2 Семинари, вежби 5

16. Други форми на 
активности

16.1 Проблем фокусирана дискусија
16.2
16.3

Начини на оценување
17.1 Тестови

континуирани проверки 
завршен испит

мин-макс.
40-80

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна)

мин-макс. 
5 - 10

17.3 Активно учество
Теоретска настава 
Пракгична настава

мин-макс. 
1 - 3  

4 -7
<60 5
60-68 6
68-76 7
76-84 8
84-92 9
92-100 10

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит

Редовност на предавања и семинари за да пристапи кон континуирана 
проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се 
добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите 
добиени од сите активности, вклучувајќи ја  и континуираната проверка. 
Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната 
проверка, во спротивно се јавува на комплетен завршен испит._________

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата Македонски
Метод на следење на квалитетот на 
наставата

22. Литература:
22.1 Задолжителна литература

Каплан и 
Садок

Сеопфатен 
учебник по 
психијатрија- 
том1-поглавија 
1.13; 1.20; и 20

Табернакул 2012

22.2 Авторизирани предавања од Катедра по психијатрија со медицинска психологија


