З А П И С Н И К
Од одржана XXVII редовна седница на ден 17.06.2020 година, на Наставнонаучниот совет на Медицинскиот факултет-Скопје, со почеток во 11 часот на отворено
во дворот на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска
деонтологија при Медицинскиот факултет во Скопје.
Присутни членови на седницата: Соња Топузовска, Розалинда Попова
Јовановска, Бети Зафирова Ивановска, Игор Кафтанџиев, Златко Јаќовски, Светлана
Цековска, Марија Папазова, Јулија Ќивадиновиќ Богдановска, Биљана Зафирова,
Елизабета Чадиковска, Јасна Богданска, Катерина Тошевска Трајковска, Ирена
Костовска, Лилјана Миленкова, Елида Митевска, Весела Малеска Ивановска, Бети
Дејанова, Сања Манчевска, Јасмина Плунцевиќ Глигороска, Елена Трајковска-Докиќ,
Гордана Јанкоска, Жаклина Цековска, Ана Кафтанџиева, Весна Јаневска, Гордана
Петрушевска, Славица Костадинова Куновска, Димче Зафиров, Јасмина Тројачанец,
Кочо Димитровски, Билјана Таушанова, Весна Велиќ Стефановска, Фимка Тозија,
Биљана Јанеска Верица Попоска, Александар Станков, Венјамин Мајсторов, Ана
Угринска, Михаел Груневски, Василчо Спиров, Маја Јакимовска Димитровска, Биљана
Пргова, Климе Ѓорески, Елизабета Србиновска Костовска, Силвана Јованова, Марија
Вавлукис, Христо Пејков, Весна Ристовска, Снежана Мишевска Перчинкова, Ирена
Кафеџиска, Ненад Јоксимовиќ, Мери Трајковска, Владимир Андреевски, Ката
Мартинова, Емилија Влашки, Филип Дума, Светлана Кочева, Лидија Карева,
Костандидна Кузевска Манева, Соња Бојаџиева, Татјана Јаќовска, Наташа Алулоска,
Звонко Миленковиќ, Ирена Кондова Топузовска, Сенежана Стојковска, Гордана Китева
Тренчевска, Емилија Цветковска, Бранислав Стефановски, Ненси Манушева, Никола
Јанкуловски, Светозар Антовиќ, Александар Чапароски, Миле Петровски, Боро Џонов,
Славчо Стојменски, Симон Трпески, Златко Темелковски, Зоран Божиновски, Милена
Голубовиќ Арсовска, Јане Нетковски, Никола Николовски, Горан Димитров, Глигор
Тофоски, Јарданка Георгиевска, Мирјана Шошолчева, Билјана Кузмановска, Михаил
Кочубовски, Гордана Ристовска, Ериета Николиќ Димитрова, Билјана Митревска,
Татјана Макаровска Бојаџиева, Јованка Караџинска Бислимовска, Јордан Минов,
Александар Петличковски, Катарина Ставриќ, Томислав Станковски, студенти:
Маринела Фармакоска, Веса Седалиу, Јасин Рустеми, Јован Марушевски, Горјан
Волкановски, Ернес Никочевиќ, Мирослав Момчилов и Јован Јованоски.
Најавени отсуства на седницата: Анита Арсовска, Димитар Боневски, Моме
Спасовски и Даниела Миладинова.
Отсутни членови на седницата:Лилјана Спасевска, Оливија Вскова, Никола
Лабачевски, Драган Даниловски, Љубица Георгиевска Исмаил, Петар Дејанов, Ѓулшен
Селим, Александар Стојановиќ, Дејан Докиќ, Даниела Чапароска, Викторија Чалоска
Иванова, Наталија Банева Долненец, Марија Ралева, Антони Новотни, Снежана
Смичкоска, Виолета Клисаровска, Сузана Николовска, Весна Гривчева Пановска, Ѓорѓи
Јота, Сашко Јовев и Виктор Камилоски, студенти: Ангела Петреска, Леона Лазаревска,
Марио Петрески, Ѓорѓи Стојковски, Љубица Баткоска, Мартина Савовска, Џансун
Буковец, Теа Михајлова, Димитар Стевчев, Симона Тренчевска, Дејан Трпевски, Виктор
Симеоновски.
Деканот констатира дека во моментот има потребно мнозинство членови на
ННС за полноважно одлучување.
ННС едногласно го прифати предложениот дневен ред.
Деканот истакна дека ННС брои 140 членa, за полноважно одлучување, по
предложениот дневен ред за точката 2 потребно е присуство од две третини од

вкупниот број негови членови односно присуство од најмалку 94 члена на ННС. За
првата и третата точка потребно е присуство од најмалку 71 член.
На седницата одржана на 17.06.2020 година беа присутни 103 члена на ННС.
Материјалите за седницата на членовите на ННС им беа доставени на 15.06.2020
година.
ННС започна со работа по следниов
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од ХXVI седница на Наставно-научниот совет
одржана на ден 10.06.2020 година.
2. Избор на членови на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Изборот се врши со тајно гласање.
3. Донесување на Одлука за избор на членови на комисијата на Медицинскиот
факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје. Изборот се врши со тајно гласање.
Ад-1.Усвојување на записникот од XXVI седница на Наставно-научниот совет
одржана на ден 10.06.2020 година.
ННС едногласно го усвои записникот од XXVI седница на Наставно-научниот
совет одржана на ден 10.06.2020 година.
Пред да се помине на третата точка од дневниот ред деканот и даде збор на
сенаторот проф.д-р Мирјана Шошолчева која накратко ги извести членовите на советот
на досегашно работење на двајцата сенатори во Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје.
Ад-2. Избор на членови на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Изборот се врши со тајно гласање.
Врз основа на член 155 од Статутот на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј" во
Скопје, ректорот проф.д-р Никола Јанкуловски поведе постапката за избор на членови
на Универзитетскиот Сенат за мандатен периот 2020-2023, бидејќи постојниот Сенат е
со мандат до 27 јуни о.г.
Врз основа на допис - Покренување на постапка за избор на членови на
Универзитетскиот сенат број 02-564/1 доставен од ректорот на УКИМ и допис пратен
на маил на ден 12.06.2020 година, а во согласност со членот 150 од Статутот на УКИМ,
Нашиот факултет со непосредно и тајно гласање беше задолжен да избере два
претставника од редот на лицата избрани во наставно-научно звање кои се во работен
однос на Нашиот факултет.
Изборот требаше да се заврши во најкус можен рок и од тие причини беше
закажана седницата на ННС.
Согласно член 29 од Деловникот за начинот на работа и одлучување на ННС,
Деканкатската управа, катедрите, работните и стручните тела, одборите, наставнонаучните колегиуми и комисиите на Медицинскиот факултет во Скопје, секретарот на
факултетот дипл.прав. Горан Нелоски ги даде потребните објаснувања за начинот на
гласањето за избор на членови во сенатот на УКИМ.
Деканот истакна дека право да предложи претставник во Сенатот има секој член
на ННС.
Така, проф.д-р Весела Малеска Ивановска ја предложи проф.д-р Јасмина Плунцевиќ
Глигороска, проф.д-р Марија Папзова ја предложи проф.д-р Биљана Зафирова и проф.д-р
Ката Мартинова ја предложи проф.д-р Светлана Кочева.
ННС формира комисија за спроведување на изборот во состав:
1. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева, претседател

2. Доц.д-р Глигор Тофоски, член
3. Доц.д-р Александар Станков, член.
Прилог: Извештај од комисијата
И З В Е Ш Т А Ј
од спроведениот избор со непосредно и тајно гласање за избор на 2 претставника
од редот на професорите од УКИМ-Медицински факултет во Скопје во Сенатот на
Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” Скопје.

Изборот се спроведе на ден 17.06.2020 година од страна на членовите на
Наставно-научниот совет.
Наставно-научниот совет брои вкупно 140 члена.
На седницата на Наставно-научниот совет присуствуваа вкупно 103 члена.
Наставно-научниот совет согласно член 27 од Деловникот за начинот на работа
и одлучување на ННС, Деканатската управа, кетдрите, работните и стручните тела,
одборите, наставно-научните колегиуми и комисиите на Медицинскиот факултет во
Скопје во состав на УКИМ во Скопје за спроведување на тајно гласање, формира
Комисија за спроведување избор на 2 члена од Медицинскиот факултет во
Универзитетскиот сенат на УКИМ во состав:
1. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева, претседател
2. Доц.д-р Глигор Тофоски, член
3. Доц.д-р Александар Станков, член.
По извршениот увид во изборниот материјал (гласачка кутија, избирачки список
и гласачки ливчиња), Комисијата пристапи кон спроведување на изборот.
За кандидати за избор на 2 претставника од Медицинскиот факултет во
Универзитетскиот сенат на УКИМ, согласно член 77 од Статутот на Медицинскиот
факултет во Скопје во состав на УКИМ Наставно-научниот совет од страна на Деканот,
односно членовите на Наставно-научниот совет се предложија:
1. Проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска
2. Проф.д-р Биљана Зафирова
3. Проф.д-р Светлана Кочева
По пребројување на гласачките ливчиња и сумирање на резултатите, Комисијата
утврди дека тајно гласале 103 члена на ННС од кои 2 ливчиња се неважечки, и ги
утврди следните поединечни резултати од гласањето:
- за проф.д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска, гласале „ЗА“ изборот 33 члена;
- за проф.д-р Биљана Зафирова, гласале „ЗА“ изборот 82 члена;
- за проф.д-р Светлана Кочева, гласале „ЗА“ изборот 80 члена.
По објавувањето на резултатите на комисијата, Деканот констатира дека
проф.д-р Биљана Зафирова и проф.д-р Светлана Кочева се избрани со мнозинство
гласови од присутните членови на седницата на ННС, за членови во
Универзитетскиот сенат на УКИМ, за мандатниот период 2020-2023 година.
Изборна комисија:
1. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева, с.р.
2. Доц.д-р Глигор Тофоски, с.р.
3. Доц.д-р Александар Станков, с.р.
Ад-3. Донесување на Одлука за избор на членови на комисијата на
Медицинскиот факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје. Изборот се врши со тајно гласање.

Универзитетскиот Сенат на 43-тата седница одржана на 28.5.2020 година
формираше Универзитетска изборна комисија за спроведување на постапка за избор на
ректор за наредниот мандатен период 2020-2023 година.
Врз основа на допис - Барање за избор на изборни комисии на единиците и
доставување избираки списоци на единиците број 02-583/1 доставен од Претседателот
на Универзитетска изборна комисија, проф д-р Пламен Тројачанец и допис пратен по
маил на ден 15.06.2020 година, а врз однова на член 176 од Статутот на УКИМ, Нашиот
факултет со непосредно и тајно гласање е задолжен да избере пет члена на изборната
комисија на Нашиот факултет и соодветен број нивни заменици.
Деканот истакна дека право да предложи член во комсијата и негов заменик има
секој член на ННС.
За кандидати за избор на членови и заменици на комисијата на Медицинскиот
факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, согласно член 176 од Статутот на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во
Скопје од страна на членовите на ННС се предложија:
1. Проф.д-р Александар Петличковски, претседател
2. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска, член
3. Проф.д-р Петар Дејанов, член
4. Доц.д-р Наташа Алулоска, член
5. Доц.д-р Владимир Андреевски, член.
1.
2.
3.
4.
5.

Проф.д-р Елида Митевска, заменик претседател
Проф.д-р Сотир Ставридис, заменик член
Доц.д-р Ирена Костовска, заменик член
Доц.д-р Светозар Антовиќ, заменик член
Доц.д-р Христо Пејков, заменик член.

ННС формира комисија за спроведување на изборот во состав:
1. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева, претседател
2. Доц.д-р Глигор Тофоски, член
3. Доц.д-р Александар Станков, член.
Прилог: Извештај од комисијата
И З В Е Ш Т А Ј
од спроведениот избор со непосредно и тајно гласање за избор на членови и
заменици на комисијата на Медицинскиот факултет во Скопје за избор на ректор на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Изборот се спроведе на ден 17.06.2020 година од страна на членовите на
Наставно-научниот совет.
Наставно-научниот совет брои вкупно 140 члена.
На седницата на Наставно-научниот совет присуствуваа вкупно 103 члена.
Наставно-научниот совет согласно член 27 од Деловникот за начинот на работа
и одлучување на ННС, Деканатската управа, кетдрите, работните и стручните тела,
одборите, наставно-научните колегиуми и комисиите на Медицинскиот факултет во
Скопје во состав на УКИМ во Скопје за спроведување на тајно гласање, формира
Комисија за спроведување избор на членови и заменици на комисијата на
Медицинскиот факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје во состав:
1. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева, претседател

2. Доц.д-р Глигор Тофоски, член
3. Доц.д-р Александар Станков, член.
По извршениот увид во изборниот материјал (гласачка кутија, избирачки список
и гласачки ливчиња), Комисијата пристапи кон спроведување на изборот.
За кандидати за избор на членови и заменици на комисијата на Медицинскиот
факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
Скопје, согласно член 176 од Статутот на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во
Скопје од страна на членовите на ННС се предложија:
1. Проф.д-р Александар Петличковски, претседател
2. Проф.д-р Славица Костадинова Куновска, член
3. Проф.д-р Петар Дејанов, член
4. Доц.д-р Наташа Алулоска, член
5. Доц.д-р Владимир Андреевски, член
1. Проф.д-р Елида Митевска, заменик претседател
2. Проф.д-р Сотир Ставридис, заменик член
3. Доц.д-р Ирена Костовска, заменик член
4. Доц.д-р Светозар Антовиќ, заменик член
5. Доц.д-р Христо Пејков, заменик член.
По пребројување на гласачките ливчиња и сумирање на резултатите, Комисијата
утврди дека тајно гласале 103 члена на ННС од кои 2 ливчиња се неважечки, и ги
утврди следните поединечни резултати од гласањето:
 за Проф.д-р Александар Петличковски гласале „ЗА“ изборот 97 членови;
 за Проф.д-р Славица Костадинова Куновска гласале „ЗА“ изборот 91 член;
 за Проф.д-р Петар Дејанов гласале „ЗА“ изборот 93 члена;
 за Доц.д-р Наташа Алулоска гласале „ЗА“ изборот 89 члена;
 за Доц.д-р Владимир Андреевски гласале „ЗА“ изборот 98 члена;
 за Проф.д-р Елида Митевска гласале „ЗА“ изборот 91 член;
 за Проф.д-р Сотир Ставридис гласале „ЗА“ изборот 90 члена;
 за Доц.д-р Ирена Костовска гласале „ЗА“ изборот 91 член;
 за Доц.д-р Светозар Антовиќ гласале „ЗА“ изборот 90 члена;
 за Доц.д-р Христо Пејков гласале „ЗА“ изборот 90 члена.
По објавувањето на резултатите на комисијата, Деканот констатира дека
именованите се избрани за членови и замници на изборната комисија на Медицинскиот
факултет во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје со мнозинство на гласови од присутните членови на седницата на Наставнонаучниот совет.
Изборна комисија:
1. Проф.д-р Констандина Кузевска Манева, с.р.
2. Доц.д-р Глигор Тофоски, с.р.
3. Доц.д-р Александар Станков, с.р.

Седницата на ННС заврши во 13:15 часот.

Записничар
Дипл.прав. Горан Нелоски, с.р.

Декан
Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ
НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ
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РЕЦЕНЗИЈА

Наставнo-научниoт сoвет на ден 10.06.2020, седница 26 дoнесе oдлука за фoрмирње на
Комисија за оценка на пријавена тема за изработка на докторска дисертација од
кандидатот д-р Ирина Ангеловска под работен наслов: „ОДРЕДУВАЊЕ НА
РЕСПИРАТОРНИ ПАТОГЕНИ КАЈ АКУТНА ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА И СТАБИЛНА
ФАЗА

НА

ХРОНИЧНА

МОЛЕКУЛАРНА

ОПСТРУКТИВНА

ТИПИЗАЦИЈА”

на

БЕЛОДРОБНА

англиски

јазик:

БОЛЕСТ

СО

“DETECTION

OF

RESPIRATORY PATHOGENS IN ACUTE EXACERBATION AND STABILE CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MOLECUAR TYPISATION” во состав:
Проф. д-р Снежана Стојковска (ментор), Проф. д-р Дејан Докиќ (член) и Проф. д-р
Горица Брешковска (член). По внимателното проучување на текстот на пријавената тема
за изработка на докторската дисертација, Комисијата му го поднесува на Наставнонаучниот совет следниов.

ИЗВЕШТАЈ

I. ОПФАТ И СОДРЖИНА НА ПРИЈАВЕНАТА ПРЕДЛОГ-ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА

НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА

Предлог-темата
„ОДРЕДУВАЊЕ

за
НА

изработка

на

докторската

РЕСПИРАТОРНИ

дисертација

ПАТОГЕНИ

КАЈ

под

наслов:
АКУТНА

ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА И СТАБИЛНА ФАЗА НА ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА
БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ СО МОЛЕКУЛАРНА ТИПИЗАЦИЈА” на англиски јазик:
“DETECTION OF RESPIRATORY PATHOGENS IN ACUTE EXACERBATION AND
STABILE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MOLECUAR
TYPISATION” изработена од кандидатот д-р Ирина Ангеловска претставува самостоен
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научен труд изнесен на 24 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New
Roman со македонска поддршка, проред од 1,0 линии и големина на буквите 12, кој ги
содржи сите поглавја на еден предлог за научно- истражувачки труд и тоа: вовед, мотив и
хипотеза, цели, материјал и методи, дизајн на студијата, методи на статистичка обработка,
очекувани резултати, литература и прилози: формулар за информирана согласност за
пациентот за пристапување во студијата. Начинот на експликацијата на проблемите и
научната мисла на кандидатот се концизни, јасни и лесно разбирливи, така што може
едноставно да се следи приложениот материјал.
Во воведниот дел, кандидатот ги изнесува основните податоци и дефиниции за
хроничната опструктивна белодробна болест (ХОББ), акутните егзацербации на болеста и
методите на молекуларна типизација. Потоа во текстот дава краток осврт на
епидемиолошите податоци за преваленцата, морбидитетот и морталитетот на ХОББ во
светски рамки и нејзината важност не само како медицински туку и како социјалноекономски проблем. Особено се осврнува на ризик факторите за појава и прогресија на
болеста посочувајќи го пушењето на цигари како најзначен од нив и ја објаснува
патогенезата и патофизилогијата на болеста. Дава објаснување за симптомите на болеста,
акутните егзацербации, пристапот во дијагнозата и проценка на ХОББ и краток осврт на
превнецијата и терапија. Ги опишува новите методи на молекуларна типизација базирани
на полимераза верижна реакција, како прецизни и брзи дијагностички модалитети во
детекцијата на респираторните патогени кои се асоцирани со хроничната опструктивна
белдоробна болест и нејзините егзацербации.
Кандидатот ја дефинира хронината опструктивна белодробна болест врз основа на
дефиницијата на „Глобалната иницијатива за хронична опструктивна белодробна болест
(ГОЛД)“ и нејзиниата актуелна верзија од 2019 година, кој е стратешки документ во
светски рамки за упатства за дијагноза и третман на ова заболување. Детално ја објаснува
патогенезата и патофизиолошкте механизми, со анализа на модифицираната хроничната
инфламација карактеристична за ХОББ и можните механизми за нејзина појава како
оксидативниот стрес, нарушената протеаза-антипротеаза рамнотежа и појавата на бројни
инфламаторни клетки и цитокини, како и нејзиното влијание во оштетувањето на
дишните патишта, белодробниот паренхим и белдоробната циркулација.
Во воведот посебен акцент е ставен на клиничката слика и симптомите во стабилната фаза
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на болеста и акутните егзацербации, нивното значајно влијание врз морбидитеот,
морталитеот и социјално-економскиот терет и нивната предиктивна вредност за
фреквенцијата на идни вакви влошувања кај ХОББ. Се следи јасно дефинирање на
акутните егзацербации, нивната класификација и етиологија со акцент на респираторните
патогени како едни од главните причинители што е од големо значење во нивниот
третман.
Во понатамошниот текст детално е обработен дијагностичкиот пристап со осврт на
спирометријата како една од главните методи за потврда на дијагнозата и одредување на
опструкцијата на воздушниот проток кај ХОББ, употребата на прашалници за проценка на
симптомите на болеста и ризикот од идни егзацербации, како и комбинираната проценка
на ХОББ со помош на АБЦД алатката.
Кандидатот во понатамошнот текст детално ги илустрира новите молекуарни метдоди и
техники

на

гентското

секвенционирање,

нивното

значење

во

одредување

на

респираторните патогени и ги дефинира поимите хуман и белодробен микробиом. Со
анализа и компарација на многу трудови од светската современа литература ги прикажува
најчестите бактериски и вирусни респираторни патогени во акутната егзацербација на
ХОББ но и во стабилната фаза. Анализира повеќе значајни проспективни, кохортни,
лонгитудинлани, мултицентрични студии кои вршеле следење на динамиката на
респираторните патогени кај ХОББ со молекуларни методи и студии кои полемизираат за
исправноста на терминот “бактериска колонизација“ на респираторните патишта и негова
замена со “низок степен на инфекција“ со цел за објаснување на хронична инфаламција
кај ХОББ.
Во понатамошниот дел од воведот дава детален опис на молекуларните методи на
микробиолошко типизирање, нивниот историски развој, поделба и компарација и посебен
акцент става на методите базирани на полимераза верижна реакција (Polymerase chain
reaction-PCR). Воведниот дел завршува со концизен и јасен приказ на значењето и
принципите на новите модалитети како квантитативна PCR, мултиплекс PCR и микроереј
методите, нивната можност за истовремено и брзо детектирање на поголем број на
таргети а со тоа и прецизното одредување на респираторните патогени кај ХОББ.
Мотивот за изработка на студијата на кандитадот произлегува од фактот што
респираторните патогени се најчести причинители за акутна егзацербација на ХОББ и од
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хипотезата за нивната променлива динамика во еволуцијата и текот на болеста.
Недостатокот на слични репрезентативни истражувања од оваа област како во Р. Северна
Македонија така и во светски рамки претставува мотив за студијата. Мотивот е потребата
да се добијат нови податоци за инфективните причинители кај акутна егзацербација и
стабилна фаза на болеста со помош на новите молекуларни методи на микробиолошко
типизирање, додефинирање на терминот “колонизација“ и влијанието на инфекцијата на
дишните патишта врз клиничко-лабраториските карактерситики кај ХОББ.
Целите на докторската дисертација се јасно дефинирани. Имено, кандидатот
поставува 6 цели, кои се во согласност со поставениот мотив.
Во делот на материјали и методи кандидатот ја дефинира студијата како
проспективна, кохортна, опсервациска и едноцентрична, која ќе се спроведува во ЈЗУ
„Универзитетска

Клиника

за

пулмологија

и

алергологија“

во

Скопје,

во

амбулантскиот и хоспиталниот оддел, во соработка со Институтот за Клиничка
биохемија и Инстутот за Микробиологија и паразитологија при Медицинскиот
факултет-Скопје. Студијата предвидено е да евалуира 60 пациенти со хронична
опструктивна белодробна болест над 40 годишна возраст, без ограничување во однос на
пол, раса, етничка припадност, место на живеење и социо-економски статус. Пациентите
доброволно ќе учествуваат во студијата со претходно потпишана информирана
согласност одобрена од Етичкиот Комитет на Медицинскиот факултет.
Одредувањето на респираторните патогени и останатите мерења е палнирано да се
вршат на две главни визити, кои ги опфаќаат двете клинички состојби на ХОББ
(стабилната фаза и фаза на акутна егзаецербација). Со тоа се добиваат две споредбени
групи на анализи, група на егзацербација и група на стабилна фаза. Акутна егзацербација
ќе биде дефинирана според претходно спомнатите критериуми на “GOLD 2019”.
Стабилна фаза на ХОББ ќе биде дефинирана како состојба без егзацербација во
изминатите 8 недели.
Кај сите пациенти ќе биде реализирана рентгенграфија на бели дробови во два
правци, електрокардиограм како и физикаллен преглед на скринингот за вклучување во
студијата. На двете визити кај сите пациенти ќе се врши анализа на спутумот за
респираторни патогени со брза мултиплекс PCR метода (за одердување на типични и
атипични бактерии, вируси и гени на антимикробна резистенција-вкупно 34 таргети) и
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анализа со конвенционалните микробиолошки испитувања (за одредување на типични
бактерии и фунги). Понатаму ќе се изведува спирометрија за одредување на
функционални

белодробни

параметри

FEV1,

FVC,

FEV1/FVC,

гасни

анализи,

лабарториски крвни анализи, вклучително Ц-реактивен протеин, еозинофили и
неутрофили и пополнување на прашалници за проценка на ХОББ: CAT прашалникот
(COPD assessment test) и модифицираната диспнеа скала на Британскиот истражувачки
медицински совет (mMRC (modified Medical Research Council (UK) Dyspnea scale). Ќе се
одредува и бројот на акутни егзацербации и хоспитализации или потврда за смрт во тек на
12 месеци од вклучувањето во студијата.
Во делот методологија на изведување, кандидатот нагласува дека селекцијата на
кандидатите ќе се врши според предходно утврдени инклузиони и ексклузиони
критериуми.
Инклузиони криретиуми ќе бидат: возраст над 40 години, дијагностицирана
ХОББ (според стандардите на актуелната верзија на ГОЛД ) и дијагностицирана акутна
егзацербација на ХОББ.
Ексклузиони критериуми ќе бидат: останати клинички значајни белодробни
заболувања : туберкулоза, цистична фиброза, белодробна фиброза и белодробен
карцином, понатаму пневмонија и друга клинички манифестна инфекција, пациенти кои
се на долготрајна антибиотска терапија и орални кортикостероиди како и оние кои
примале антибиотици и орални стероди 15 дена пред вклучувањето, пациенти кои
неможат да продуцираат спутум и по примена на процедурата за индуциран спутум,
пациенти со тешки психијатриски заболувања и пациенти кои несоработувват и останати
тешки неопластични заболувања.
Понатаму кандидатот ја објаснува комплетно и прецизно целата методологија и
техника на изведување на соодветните методи, протоколите за работа и нивна
интерпретација, бенефитите и очекувањата од студијата и детален опис на студиските
визити.
Во делот статистичка анализа кандидадот дава прецизен приказ на статистичките
алатки кои ќе се користат во трудот. Податоците добиени од испитувањето ќе бидат
анализирани со статистичкиот програм SPSS верзија 26.0 (IBM, SPSS Inc., Chicago, IL,
USA). За сите анализи вредноста на p<0.05 ќе се смета за статистички значајна.
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Сите податоци од интерес за изработка на трудот ќе бидат табеларно и графички
прикажани. Континуираните варијабли ќе бидат изразувани со средни вредности ±SD, а
категориските како проценти (%). Споредба на вредностите од првата и втората визита ќе
биде изведувана со непараметрискиот Wilcoxon Signed Rank тест. Споредбата меѓу две
подгрупи ќе се користи student-t тест за квантитативни параметри, односно Person chi
квадрат тест за квалитативни параметри. Униваријантна анализа на варијанса (ANOVA)
ќе се користи за евентуално утврдување на значајна меѓугрупна разлика во однос на низа
параметри со употреба на Bonferroni post hoc анализата. Корелација на параметрите ќе се
изведува со употреба на Pearson или Spearman корелационата анализа. Ќе се користи
логистичка и/или линеарна постепена мултиваријантна регресиона анализа за утврдување
на значајни независни предиктивни варијабли за белодробните егзацербации. Анализата
на влијанието на одредени параметри врз времето ослободено од збиднувања,
вклучително и смртта во тек на 12 месеци ќе се изведува со Cox-овата регресиона анализа
со употреба на Kaplan-Meier криви за чија споредба ќе се користи log-rank тест.
Во делот очекувани резултати, кандидатот врз основа на претходно анализираната
литература очекува да се добијат најчестите респираторни патогени како етиолошки
фактори за егзацербација на ХОББ а во стабилната фаза и најчестиот колонизатор. Во
повеќе понови студии се покажало дека со методите на микробиолошко типизирање се
овозможува прецизно да се одерди стекнување на нов вид на респираторен
микроорганизам кој е различен од стабилната фаза и кој би можел да биде причина за
акутните егзацербации на ХОББ. Понатаму се очекува да се добие поголем процент на
“патоген позитивни“ егзацербации за разлика од “патоген негативните“ и идентификација
на респираторните патогени кои предизвикуваат најтежок облик на акутни егзацербации
како и оние кај соодветниот стадиум на ХОББ. Се очекува да се добијат 20-30% повеќе
патогени со молекуларната метода во споредба со класичните микробиолошки култури
како и зголемен процент на неутрофили во крв кај бактериски егзацербации на ХОББ.
Во делот литература, кандидатот цитира 48 библиографски единици поврзани со
темата која детално ја обработува и истите се уредно цитирани. На крајот е додаден и
Формулар за информирана согласност за пациентот за пристапување во студијата, каде
јасно и концизно со јазик разбирлив за пациентот се објаснети техниките и протоколите за
изведување на сите методи и бенефитот од истите.
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II. ЗАКЛУЧОК
Врз основа на сето претходно истакнато, Комисијата има посебно задоволство да
констатира дека д-р Ирина Ангеловска изработила труд од научна и практична вредност,
кој ги задоволува научно-методолошките и апликативни стандарди за изработка на
докторска дисертација. Темата е мошне актуелна, практична и научна и до сега овој
проблем не е истражуван кај нас, се надеваме дека истражувањето ќе даде соодветен
допринос во патофизиологијата на хроничната опструктивна белодробна болест како и во
пронаоѓањето на нови тераписки модалитети како за акутните егзацербации така и за
стабилната фаза на ХОББ, со што би се дал придонес во актуелните светски истражуваања
на оваа проблематика.
Комисијата има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет да донесе одлука за прифаќање на предлог-темата за изработка
на докторска дисертација под наслов: „ОДРЕДУВАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ
ПАТОГЕНИ КАЈ

АКУТНА ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА

И

СТАБИЛНА

ФАЗА

НА

ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ СО МОЛЕКУЛАРНА
ТИПИЗАЦИЈА”, поднесена од кандидатот д-р Ирина Ангеловска.

Членови на комисијата:

1.Проф. д-р Снежана Стојковска (ментoр)
2.Проф. д-р Дејан Докиќ (член)

с.р.
с.р.

3.Проф. д-р Горица Брешковска (член)

с.р
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До
Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет
во состав на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

РЕФЕРАТ
за оценка на подобноста на темата за изработка на докторска дисертација
под наслов: „ ПОВРЗАНОСТ НА ГЕНСКИТЕ ПОЛИМОРФИЗМИ СО ИНСТЕНТ
РЕСТЕНОЗА ВО КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ“ од кандидатот д-р Жан Зимбаков
вработен на ЈЗУ Универзитетската клиника за кардиологија, Скопје.
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на својата XXVI работна седница
одржана на 10.06.2020 година, врз основа на член 63 од Законот за високо образование,
член 53 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Медицинскиот
факултет во Скопје и член 55, став 1, од Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус-докторски студии на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, нé определи за членови на
Рецензентска комисија за оцена на подобноста на темата за изработка на докторска
дисертација под работен наслов: „Поврзаност на генетските полиморфизми со
инстент рестеноза во коронарните артерии“ од кандидатот д-р Жан Зимбаков.
Комисијата во состав: проф. д-р Силвана Јованова, проф. д-р Сашо Панов и доц.
д-р Христо Пејков, го разгледа доставениот материјал и го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
Во воведот др Зимбаков укажува на значењето на кардиоваскуларните
заболувања, а особено коронарната артериска болест (КАБ) како важен медицински,
јавно-здравствен, социјален и научен проблем со највисок морбидитет и морталитет во
развиениот свет. Посебно се осврнува на акутниот коронарен синдром, вклучувајќи го
акутниот инфаркт на миокардот како најсериозна, потенцијално животозагрозувачка
компликација на КАБ. Поради високиот морталитет и честите компликации, третманот
на акутниот инфаркт на миокардот бил и останува огромен предизвик како за
медицинската пракса, така и за интензивните научни истражувања. Од тераписките
стратегии
кандидатот ја афирмира механичката реперфузија, односно
реваскуларизација со помош на перкутани коронарна ангиопластика (PTCA) како
инвазивна, но неоперативна, интервентна техника која најчесто се користи како
терапија за акутните коронарни синдроми, вклучувајќи го акутниот инфаркт на
миокардот, како и за стабилната ангина и други форми на исхемична срцева болест.
Др. Зимбаков дава осврт на развојот на PTCA, постојаното усовршување на техниката,
дизајнот на коронарните стентови, одредени фармаколошки подобрувања со цел
поефикасен и подолготраен тераписки ефект. Поголем број на рандомизирани,
мултицентрични клинички студии убедливо ја докажале супериорноста на
имплантирањето на стент во однос на балон-дилатациска PTCA, како и во однос на

конзервативниот пристап кон третманот на акутниот коронарен синдрoм. Др. Зимбаков
нагласува дека и покрај значајниот технички и технолошки развој на PTCA кај извесен
број на пациенти реперфузијата е лимитирана поради појава на рестеноза на
третираната коронарната артерија . Рестенозата ja дефинира како намалување на
дијаметарот, односно на луменот на стентот по неговото имплантирање во
коронарниот крвен сад преку PTCA-интервенција. Наведени се ангиографската и
клиничката дефиниција на рестенозата како и класификационите системи на
рестенозата што се базираат пред се на ангиографски добиените морфолошки податоци
за рестенозираната лезија. Кандидатот укажува на значењето на рестенозата на
луменот на имплантираниот стент како една од главните компликации во
интервентната кардиологија уште од самото воведување на овој современ третман во
клиничката пракса. Во последните 20 години се направени значителни подобрувања на
ефективноста и долготрајноста на реваскуларизационите техники, но рестенозата
останува главна компликација која има значајно влијание врз морбидитетот и
морталитетот на стентираните пациенти, а наметнува и потреба од повторна
реваскуларизација со сите свои влијанија врз текот и клиничкиот исход на болеста,
како и врз квалитетот на животот на пациентот, трошоците на лекувањето, негата и
отсуствата од работа. Стапката на интрастент рестеноза варира во зависност од голем
број фактори, но се чини дека најголема варијација се забележува во однос на самата
PTCA-интервенција и типот на стентот. Најдрастична редукција на стапката на
рестеноза се забележува по воведувањето на DES (drug eluting) -стентовите. Иако
техничките подобрувања на најновите генерации на стентови укажуваат на тенденција
за натамошно намалување на инциденцијата на инстент рестеноза, апсолутниот број на
oпациенти кај кои оваа компликација се јавува е значителен, со оглед на сè почестата
примена на стентирањето при PTCA-интервенција.
Др. Зимбаков потенцира дека истражувањата на молекуларните механизми на
овој сложен и мултифакторијален феномен можат да придонесат кон развој на
технологии и протоколи за уште поголема редукција на стапката на рестеноза и за
редукција na потребата за дополнителна реваскуларизација проследена со сите
потенцијални клинички ризици, компликации, последици врз квалитетот на животот на
пациентот, како и врз трошоците на лекувањето.
Кандидатот ги наведува и објаснува основните патогенетските механизми на
рестенозата на коронарните стентови потенцирајќи ја неоинтималната пролиферација
како клучен патогенетски механизам што покажува јасни разлики на хистолошките,
клеточните и молекуларните механизми во однос на другите претпоставени процеси.
Нагласено е дека прецизните механизми на рестенозата не се целосно разјаснети, но се
предмет на интензивни истражувања кои можат да имаат големи клинички
импликации. Молекуларните аспекти на рестенозата се рефлексија на наведените
клеточни и патофизиолошки процеси и се поврзани со промени во нивоата на
експресија на низа гени кои ги кодираат соодветните протеински молекули
инволвирани во претходно наведените механизми. Претпоставено е дека натамошната
технолошка еволуција на коронарните стентови е во насока пред сè на примената на
понапредни медикаменти и полимери со цел да се постигне уште поголема редукција
на неоинтималната пролиферација и на локалната ткивна реакција, како и подобрени
механички својства и биоразградивост на стентот.
Врз основа на резултатите од релевантни студии Др. Зимбаков укажува и на
поврзаноста на стапката на инстент рестеноза со поголем број на ризик-фактори и
клинички предиктори кои можат да ја зголемат веројатноста за појава на оваа
компликација по имплантацијата на коронарниот стент. Наведени се три групи на
фактори: 1. Општa состојба и карактеристики кои се инхерентни за пациентите2

демографски карактеристики и присуство на коморбидитети, 2. локални фактори
зависни од лезијата, односно ангиографските карактеристики на стенозата, и 3.
механички и технички фактори кои се поврзани со изведувањето на процедурата на
имплантирање на стентот. Присуството на некој од овие карактеристики и состојби,
како и нивните комбинации, можат да бидат користени од страна на интервентниот
кардиолог при планирањето, перипроцедуралните клинички иследувања и при самата
PTCA-интервенција со цел да се минимизира ризикот од појава на инстент рестеноза
на коронарниот стент
Поради значењето за студијата, Др. Зимбаков посебно и подетално ја
обработува улогата на генетските ризик-фактори за настанување на рестенозата.
Нагласува дека истражувањата за поврзаноста на генските полиморфизми со
рестенозата еволуирале во текот на изминатите две децении и ги следат општите
трендови и технолошки достигнувања во хуманата молекуларна генетика. Кандидатот
објаснува дека во најновите асоцијативни студии се применува опсежно геномско
секвенционирање (GWAS) за идентификација на нови локуси за кои не постоеле
претпоставки дека се инволвирани во процесот кој е предмет на истражување и се
осврнува на резултатите од неколку релевантни студии. Но, како и при испитувањето
на генетската поврзаност со повеќето други клинички состојби, добиените податоци не
се доволно јасни или значајно варираат од една до друга студија. Во некои студии не е
најдена статистички значајна поврзаност со поединечни генски полиморфизми, туку со
застапеноста на специфични комбинации на генотиповите, односно со хаплотиповите
на овие полиморфизми. Во обемната достапна литература која се однесува на
генетските аспекти на инстент рестеноза опишани се студии во кои се испитувани и
полиморфизмите во други гени за кои постојат податоци за поврзаност со рестенозата
Др. Зимбаков нагласува дека не постои општо прифатен консензус на генски
полиморфизми кои се универзално поврзани со клинички релевантната рестеноза.
Дискордантноста на резултатите во однос на полиморфизмите или на поединечните
гени меѓу различните студии може да се должи на многу фактори, вклучувајќи ги
разликите во критериумите за селекција на пациентите, во конзистентноста или
субјективноста на клиничките податоци, а пред сè на етничката варијабилност и
енвиронменталните влијанија кај различните популации на пациенти. Поради ова се
наметнува потреба од спроведување на натамошни студии во кои е потребно да се
опфатат различни популации на пациенти стратифицирани според дополнителни
демографски и клинички параметри.
Пронаоѓањето на генски полиморфизми со докажана клиничка специфичност и
сензитивност во предикцијата на ризикот од рестеноза има потенцијално големо
значење и висок истражувачки приоритет. Клиничката употребливост на таквите
генски маркери може да има клучна улога во персонализираниот пристап кон
пациентот при изборот на стентот и во носењето на другите перипроцедурални одлуки,
како и во изборот на пост-PTCA терапијата, прогнозата и следењето на текот на
болеста кај стентираните пациенти. Кандидатот ги наведува и прецизира трите
потенцијални генски маркери и тоа полиморфизмите во гените за: ангиотензинконвертирачкиот ензим, азотен оксид синтетазата-3 и васкуларниот ендотелиски
фактор на раст-A што во неговата студија се избрани за истражување на генетската
асоцијација со рестенозата.
Како мотив на истражувањето, кандидатот го наведува фактот што во
долгогодишната интервентна кардиолошка пракса воочено е дека некои пациенти по
имплантацијата на коронарниот стент поради КАБ развиваат инстент рестеноза, додека
други пациенти не добиваат таква компликација дури и повеќе години по
3

интервенцијата, иако имаат слични демографски, клинички, ангиографски и
лабораториски карактеристики. Оваа клиничка обсервација ја потикнува желбата да се
помогне во расветлувањето на механизмите кои се наоѓаат во основата на ваквите
инхерентни разлики, со цел истите да можат да бидат користени како клинички
употреблив генетски маркер за рано утврдување на ризикот од инстент рестеноза на
коронарни стентови, како и за предикција на клиничкиот тек на болеста. Ова ќе биде и
прва студија спроведена врз популација на пациенти од Република Македонија каде се
истражува генетската предиспозиција кон рестеноза на коронарните стентови.
Во поглавјето цели, кандидатот наведува дека основна цел на докторската студија e
утврдување на постоење поврзаност на три генски полиморфизми: rs4646994 во генот
за ангиотензин-конвертирачкиот ензим (ACE), rs1799983 (Glu298Asp) во генот за
азотен оксид синтаза-3 (NOS3) и rs2010963 (−634G/C) во генот за васкуларниот
ендотелиски фактор на раст-A (VEGFA), како и нивната комбинација, од една страна,
со застапеноста на рестенозата на стентовите по имплантацијата со перкутана
транслуминална коронарна ангиопластика поради коронарна артериска болест, од
друга страна. Како специфични цели се: одредување на генотипската и алелната
фреквенција на полиморфизмот rs4646994 (инсерција или делеција) во генот за
ангиотензин-конвертирачкиот ензим (ACE), rs1799983 (Glu298Asp) во генот за азотен
оксид синтетаза-3 (NOS3) rs2010963 (−634G/C) во генот за васкуларниот ендотелиски
фактор на раст-A (VEGFA) кај групите пациенти со и без рестеноза на коронарните
стентови, одредување на квантитативната генетска поврзаност на генотипот на секој од
овие три генски полиморфизми и нивните комбинации со рестенозата на коронарните
стенотови како и проценка на потенцијалната употребливост на овие три генски
параметри за идентификацијата на пациенти со висок ризик за рестеноза на
коронарните стентови, како и за прогностички цели. Како дополителни цели на
истражуваето е да се процени поврзаноста на рестенозата со видот на вградениот стент
како и влијанието на присутните ризик фактори за КАБ врз појава на рестеноза на
коронарните артерии.
Во делот материјал и методи д-р Зимбаков предвидува во предложената
проспективно-ретроспективна, опсервациска, генетско-асоцијативна студија да се
обработат најмалку 150 пациенти со извршена перкутана транслуминална коронарна
ангиопластика и имплантација на стент поради коронарна артериска болест. Од нив,
приближно половина ќе бидат пациенти со клинички релевантна, ангиографски
документирана инстент рестеноза и истите ќе бидат испитувана група на случаи,
додека останата половина пациенти без рестеноза во текот на евалуацискиот период од
6 месеци ќе имаат улога на контролна група.
Во текот на обработката на податоците ќе се врши натамошна супстратификација на
испитаниците според: 1. определени демографски податоци (пол, возраст, место на
живеење, образовно ниво, тип на професија, историја на пушење, консумација на
алкохол, дислипидемии, хипертензија, фамилијарна историја за коронарна артериска
болест и др.), 2. информации за присуството на коморбидитети и ризик-фактори, 3.
клинички податоци (временски период од имплантацијата на коронарниот стент до
дијагнозата на интстент рестеноза, клинички тек и исход), 4.морфолошки параметри
добиени со коронарната ангиографија (едносадовна или повеќесадовна КАБ,типот на
имплантираниот стент-BMS или DES, класификација на рестенозата), 5.
ехокардиографија, лабораториски и други релевантни податоци за лекувањето,
терапискиот одговор и клиничкиот исход во евалуацискиот период. Докторандот јасно
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ги дефинира критериумите за вклучување и исклучување на пациенти од студијата.
Наведува дека примероците и податоците од пациентите ќе бидат обезбедени од ЈЗУ
Универзитетска клиника за кардиологија, додека молекуларно-генетските и
статистичките анализи ќе се вршат во Лабораторијата за молекуларна биологија при
Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје.
Кандидатот истакнува дека од секој пациент ќе се користи по 3 mL венска крв,
земена по претходно обезбедена писмена согласност од пациентот. Молекуларни
анализи на определување на генотипот, односно алелите на полиморфизми ќе се вршат
од изолираната геномска DNA со генотипизација користејќи TaqMan флуоресцентни
сонди со нуклеотидни секвенци кои се специфични за амплифицираните региони од
соодветниот ген,
Студијата е одобрена од етичката комисија при Медицинскиот факултет и со
оглед дека е опсервациска на ниту еден начин нема да интерферира со здравствениот
аспект на дејноста, односно со етаблираните дијагностички и терапевтски процедури
во ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија. Сите информаци од пациентите ќе се
обработуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци,
Статистичките анализи ќе се вршат споредувајќи ги фреквенциите на
генотиповите и алелите на трите генски параметри кај пациентите со рестенозата на
коронарни стентови наспроти контролните испитаници без стеноза на коронарните
стентови во евалуацискиот период. Кај пациентите со рестеноза на коронарни стентови
ќе се анализира и поврзаноста на секој од наведените три генски параметри, како и
нивната комбинација, од една страна, со релевантните демографски, клинички и
лабораториски параметри, од друга страна. Покрај тоа, ќе се применуваа и
дескриптивни статистички методи за приказ на податоците од испитуваните пациенти
и контроли. Статистичките и популациско-генетските пресметки ќе се вршат со
користење на XLSTAT 2016, инсталиран на Microsoft Excel 2016.
Во поглавјето очекувани резултати, кандидатот Зимбаков истакнува дека
очекува од резултатите на оваа студија, согласно досега објавените трудови, да се
утврди постоење на поврзаност на фреквенциите на генотиповите, односно алелите на
полиморфизмите: rs4646994 во генот ACE, rs1799983 (Glu298Asp) во генот NOS3 и
rs2010963 (−634G/C) во генот VEGFA, со застапеноста на инстент рестеноза на
имплантираните корорнарни стентови кај пациентите. Докторандот предвидува дека
покрај базичното научно значење, овие генски параметри можат перспективно да
имаат апликативно клиничка важност како маркери при селекцијата на пациентите со
висок ризик за рестеноза на имплантираните коронарни стентови, односно при
профилаксата, раната дијагноза, изборот на агресивноста на терапискиот режим и
прогнозата на оваа клиничка состојба. Покрај тоа, се очекува и да се определат
фреквенциите на испитуваните генски полиморфизми во македонската популација на
испитаници кои досега не се анализирани. Со оглед на високата актуелност на оваа
проблематика, се очекува изработка на современа, оригинална и високопубликабилна
докторска студија.
На крајот од поднесокот, во литературата, наведени се 76 библиографски
единици кои се цитирани во текстот и кои кандидатот ги користел за подготовка на
поднесокот на докторската студија.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на доставениот поднесок од кандидатот, вклучувајќи ги
образложението и литературниот преглед, предвидената методологија, поставените
цели, како и очекуваните резултати, Комисијата едногласно заклучи дека
предложената тема за изработка на докторска дисертација под наслов: „Поврзаност на
генетските полиморфизми со инстент рестеноза во коронарните артерии“ од
кандидатот д-р Жан Зимбаков, претставува основа за квалитетен труд кој, од
формален и суштински аспект, ги исполнува критериумите за поднесок и е подобна
тема за докторска теза. Резултатите кои се очекува да се добијат ќе претставуваат
основа за клиничка примена на генетските полиморфизми како дополнителни
дијагностички и прогностички маркери кај популација на пациенти со висок ризик за
рестеноза на коронарните стентови, а со тоа би помогнале во превземање на
превентивни и терапевтски мерки за спречување на рестенозата на коронарните
стентови. Исто така значаен научен допринос ќе биде и утврдувањето на
фреквенцијата на полиморфизмите на одредените гени кај популација во Република
Северна Македонија.
Според сето погоре изнесено, на Комисијата ѝ претставува задоволство и чест
да му предложи на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, да
го прифати извештајот за оцена на темата за изработка на докторска дисертација и да ја
продолжи натамошната постапка.

Рецензентска комисија:

Проф. д-р Силвана Јованова

Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Христо Пејков
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До
Наставно Научен Совет
На Медицински Факултет во Скопје
Универзитет “Св Кирил и Методиј”, Скопје

Наставно Научниот Совет на Медицинки Факултет во Скопје на својата XXVI работна
седница одржана на 10.06.2020 година, формираше комисија за оцена на тема за
изработка на докторска дисертација од Д-р Саветка Паљошковска Јорданова со наслов
“КАРОТИДНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАЈ ПОПУЛАЦИЈА СО ВИСОК
КАРДИОВАСКУЛАРЕН РИЗИК”
Состав на комисијата:
1. Проф. Д-р Маријан Бошевски
2. Проф. Д-р Соња Топузовска
3. Проф. Д-р Сашко Кедев

Биографски податоци на кандидатката
Д-р Саветка Паљошковска Јорданова е родена 1981 година во Ново Село,
Струмица. Основно училиште завршила во родното место, а средно медицинско
образование- фармацевтски техничар има завршено во Штип во 1999 година,
континуирано со одличен успех.
На медицински факултет во Варна, Р.Бугарија при универзитетот “ Проф.Д-р
Параскев Стојанов” се запишала во 1999 година, а дипломирала на 7.09.2005
година со просечен успех 8.67. По изведување на лекарскиот стаж, со успех го
положи стручниот испит и во 2006г се здобила со лиценца за работа.
По завршување на студиите, со волонтерски договор работи на Универзитетска
Клиника за Кардиологија во период од 1.04.2007- 30.09.2007 година .
Во периодот од 2008-2011 година ја обавува специјализацијата по интерна
медицина.
Од јуни месец 2008 година е вработена на Универзитетска Клиника за
Кардиологија Скопје. Во периодот во 2015-2016 година учествува во едукација за
ЕКГ на Матични лекари во Р. Македонија обезбедено од Министерство за
Здравство. Од периодот од 2016-2018 обавувала субспецијализација по
кардиологија и се стекнала со звање кардиолог на 1.06.2018 година.

Учествувала на повеќе едукативни курсеви и конгреси во земјава и странство.
Во периодот од 2018 година активно е вклучена во едукација на специјализанти
интернисти и субспецијалисти по кардиологија.
Активно го владее англискиот и бугарскиот јазик.

Оценка на темата за изработка на докторска дисертација
Во пријавата за изработка на докторска дисертација со наслов “КАРОТИДНА
АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАЈ ПОПУЛАЦИЈА СО ВИСОК КАРДИОВАСКУЛАРЕН
РИЗИК”
јасно и концизно се образложени воведот, целите, пациентите и методите,
статистичката обработка и очекуваните резултати.
Во воведот, авторот дава краток преглед за значењето на каротидната
артериска болест која

е атеросклеротична болест на каротидните артерии.

Истата е причина за исхемичен мозочен удар, која пак е со смртност од 10% до
20%. Знаејќи дека 50% од причините за исхемичен мозочен удар произлегуваат од
емболија или како последица од тромбозирани екстракраниални сегменти на
каротидните и вертебралните артерии, потребен е скрининг за каротидна
артериска болест со Ехо колор Доплер сонографија. Праксата од голем број
пациенти покажува дека висок процент на пациенти со атеросклероза на
каротидните артерии, не транзиторен исхемичен напад (ТИА), кои предупредуваат
на болеста за долго време се асимптоматски, а завршуваат со мозочен удар. Ова
е сигурно еден од важните факти, што го објаснува сегашниот недостаток на
ефикасноста

на

навремено

дијагностицирање

на

цереброваскуларна

атеросклероза.
Во воведот е опишано значењето, следењето и преземање на превентивните
мерки за регулирање на крвниот притисок, третман на нарушувања на гликоза и
липидниот

метаболизам,

и

ендоваскуларна

хируршка

интервенција

за

отстранување на значајни атеросклеротични промени, кое може да постигне
значително намалување на почетокот на васкуларната болест, при што е

потребно да се спроведат проверки и контроли, со цел да се најдат пациенти со
зголемен ризик.
Прецизно е опишано за висок кардиоваскуларен ризик според Европските
препораки за превенција од КВБ ( Кардиоваскуларни болести) од 2016 година во
клиничка пракса препорачува проценка на вкупен кардиоваскуларен ризик ( КВР).
Превенцијата од КВБ треба да биде прилагодена кон дадени индивидуи според
нивниот вкупен кардиоваскуларен ризик. Важно за таа проценка кај здрави
поединци е да се определи

„high – risk Systemic Coronary Risk Estimatiom

(SCORE).
Score табелата се користи кај видливо здрави луѓе, а не кај оние кои веќе имаат
дијагностицирана КАБ, или оние кои се високоризични според КВБ, дијабетес и кај
кои е потребна редукција на ризик факторите во секој случај.
Низок до умерен ризик ( SCORE ˂ 5 %)- потребен е само совет со цел да се
одржи носко ниво
Висок ризик ( SCORE ≥5 % i ˂10 %) - интензивен совет за промена на животен
стил и евентуално започнување со медикаментозен третман
Многу висок ризик (SCORE ≥10 %) – бара воведување на медикаментозен
третман
SCORE системот проценува 10-годишен ризик од првиот настан чија причина е
атеросклероза.


Екстремно висок ризик имаат пациенти со репетитивни КВ настани под
терапија со статини или пациенти со претходни КВ настани и повеќе ризик
факори.



Многу висок ризик имаат пациенти со докажана КАБ, ЦВИ, ПАБ, ДМ тип 2 со
ГФР и оштетување на целни органи , а тип 1 со микроaлбуминурија и
пациенти со тешка ХБИ ( GFR) < 30 ml/min/ 1.73

Како да се процени тотален ризик од КВБ
Кај видливо здрави луѓе кардиоваскуларниот ризик (КВ) е како резултат на
различни мултипли фактори за кое треба основна превенција од КВ ризик.

SCORE е проценка на 10 ризика од фаталната КВБ и се препорачува за проценка
за ризик и евентуален третман.
За лица кои се во висок или многу висок ризик не треба да се користат скорови,
бидејќи кај нив во моментот се прави редукција на ризик фаторите.
Кај млади лица низок ризик може да прекрие многу висок ризик, затоа со
користење на графикон и со пресметување на “ ризични години ” може да помогне
за презенање на интензивни мерки.0
Целите на истражувањето се јасно дефинирани:
Цели на студијата
1. Да се утврди честотата на каротидната артериска болест кај пациентите со
висок кардиоваскуларен ризик
2. Да се процени честотата на присутните фактори на ризик кај пациентите со
каротидна артериска болест
3. Да се процени вредноста на ИМТ, вкупната дебелина на плака(ТПТ), ареата
на најголема плака (ПА), каротидниот индекс кај испитуваната популација
4. Да се направи корелација на каротидниот индекс со Sintax score-от
5. Да се направи проценка дали третманот на коронарната артериска болест
со антиагреганси односно статини влијае врз присуството на каротидната
артериска болест
6. Да се утврди дали најдената каротидна артериска болест заедно со
факторите на ризик влијае на прогнозата на пациентите со коронарна
артериска болест ( КАБ )

Дефинирана е испитувана популација и дизајн на студија


Пациентите би се дефинирале по групи според долунаведените критериум
- Пациенти со висок кардиоваскуларен ризик и пациенти со ангиографски
докажана коронарна артериска болест

Студијата ќе се изведува на Универзитетската Клиника за Кардиологија во
период од 1-2 години, одобрена од Етичката комисија за истажување со
луѓе

на Медицински факултет при УКИМ во Скопје

бр 03-1737/4 од

29.05.2020 година.
Студијата ќе биде кохортна, проспективна студија.

Критериуми за вклучување во студијата
Дефинирањето на високиот кардиоваскуларен ризик би бил согласно Европските
водичи за превенција, односно артериска хипертензија и би ги опфатиле оние
лица со артериска хипертензија и засегање на орган, или пациенти со тип 2
диабетес, или оние со неконтролирана хиперлипидемиа или паксо Score од 5%10%. Оние пациенти со докажана ангиографски коронарна артериска болест би
биле исто така испитаници.
Во трудот ќе бидат опфатени најмалку 1000 испитаници каде ќе биде изведен
скрининг за каротидна артериска болест.
Ќе бидат вклучени последователни пациенти амбулантски или хоспитализрани од
Универзитетската клиника за кардиологија.
Контролните прегледи во тек на клиничката студија ќе бидат изведувани во
временски интервал од 12 месеци. Имено пациентите ќе се следат телефонски за
детекција на нови кардиоваскуларни настани, кардиоваскуларна смрт, нов
миокарден инфаркт, нова реваскуларизација, мозочен удар.Ќе се води на
прашалник за секој пациент.



Анамнеза,физикален преглед, демографски податоци



Физикален преглед: Мерење на крвниот притисок. Одредување на
индекс на телесна маса (БМИ).

Крвниот притисок ќе се мери со стандарден сфингоманометар во седечка
положба и e претставен како средна вредност од две читања (во mmHg).

Артериската хипертензија ќе биде дефинирана како систолен крвен
притисок. ХТА ќе се дефинира како измерена вредност на КП поголема или
еднаква на 140/90 mmHg, или во услови на земање на антихипертензиви.
Тежината ќе биде прикажана во килограми (кг) и индекс на телесна маса
(БМИ) во кг / м2.
Гојноста ќе се дефинира како БМИ > 30 кг / м2. и зголемена тежина како
БМИ > 25 и < 29,9 кг / м2.
Лабораториски анализи за одредување на параметрите, како: вкупен
холестерол, триглицериди, гликемија, како и пресметани вредности на
HDL,LDL холестерол.. Хипертриглицеридемијата ќе биде дефинирана како
вредност на триглицериди> / = 1,7 mmol / L и низок HDL со вредност од <
0,9 mmol / L.
Кардиолошки иследување:
1. Дуплекс ултрасонографија на каротидни артерии: проценка на
степенот на дебелината на ѕидот на каротидата (ИМТ), протокот, како
и одредување на степенот на стеноза, ареа на плака, каротиден
индекс (дефиниран според бројот на каротидни сегменти со присутни
плаки), ТПТ (како вредност на ,вкупна дебелина на плака).
2. Селективна коронарографија

Во очекувани резултати , студијата треба да помогне во дефинирање на
параметрите кои ќе бидат од клиничко значање во однос на каротидната
артериска болест кај пациенти со КАБ или со висок кардиоваскуларен ризик , како
и дефинирање на чинителите за нивно присуство.
Oчекувамe пациентите со КАБ или висок кардиоваскуларен ризик и каротидна
артериска болест да имат полош исход во однос на пациентие со КАБ отсустсво
на каротидна артериска болест.

Заклучок
Темата за изработка на докторска дисертација со наслов “КАРОТИДНА
АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАЈ ПОПУЛАЦИЈА СО ВИСОК КАРДИОВАСКУЛАРЕН
РИЗИК” од Д-р Саветка Паљошковска Јорданова е поткрепена со приложениот
поднесок и цитираната литература и ги задоволува принципите на научноистражувачка работа. Истражувањето ќе има клинички апликативна метода за тоа
кои кардиоваскуларни параметри ќе бидат клучни за следење и прогноза на
пациенти со каротдна артериска болест.
Комисијата во полн состав едногласно му предлага на Наставно Научниот Совет
на Медицински факултет во Скопје да ја прифати предложената тема за
изработка на докторка дисертација и истата да ја проследи за понатамошна
постапка.

Комисија за оценка на тема:

1. Проф. Д-р Маријан Бошевски

2. Проф. Д-р Соња Топузовска

3. Проф. Д-р Сашко Кедев

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИИ ПО
МЕДИЦИНА ОД ДОКТОРАНТИ НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ
СТУДИИ ПРИ УКИМ

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „НЕУТРОФИЛ
ЖЕЛАТИНОЗЕН АСОЦИРАН ЛИПОКАЛИН (NGAL) КАКО МОЖЕН
БИОМАРКЕР КАЈ МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА“ ОД Д-Р ДИЕЛОР РИЗАЈ,
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIII
редовна седница одржана на 26.12.2019 година, по предлог на Советот на III циклус докторски студии, а врз основа на член 63 од Законот за високото образование и член 53 од
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Медицинскиот факултет во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, донесе Одлука за формирање на Комисија
за оцена на докторската дисертација на кандидатот д-р Диелор Ризај под наслов:
,,Неутрофил желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај
мултипла склероза“. Рецензентската комисија е во следниов состав:
1. проф. д-р Соња Топузовска (претседател)
2. проф. д-р Јасна Богданска (ментор)
3. проф. д-р Анита Арсовска (член)
4. проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска (член)
5. проф. д-р Светлана Цековска (член).
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува
следниов
И З В Е Ш Т А Ј
AНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатот д-р Диелор Ризај, со наслов „Неутрофил
желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“,
содржи 12о страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред
и големина на букви 12, 197 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, книги и
интернет-ресурси.
Трудот е структуриран во 8 глави: вовед, мотив за изработка на докторската
студија, цели на докторската студија, материјал и методи, резултати од истражувањето,
дискусија, заклучни согледувања и користена литература. Текстот е збогатен со 33 табели, 8
слики и 13 графикони. На почетокот е приложено резиме на македонски и англиски јазик.
Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се
обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Првата глава, Вовед, започнува со потточка во која се опишани епидемиологијата,
етиологијата и класификацијата на мултиплата склероза. Во делот „Епидемиологија на
болеста“ се наведува податокот дека глобално највисока преваленца на болеста е во
северните делови на САД, Канада, северните делови на Европа, но исто така и на Нов
Зеланд и Австралија. Се нотира дека најниска преваленца е забележена во Африка и
остатокот од светот. Нотирано е дека болеста за прв пат се манифестира на возраст од 20 до
40 години и дека жените се позасегнати од мажите. Инциденцата на новите случаи на

годишно ниво е, исто така, нотирана и на глобално ниво изнесува 3 - 5 нови случаи на 100
000 жители. Делот за епидемиологија на болеста завршува со заклучок дека мултиплата
склероза е една од најчестите хронични инфламаторни заболувања и дека таа претставува
најчеста причина за попреченост кај младите луѓе. Кандидатот во делот „Етиологија на
болеста“ се задржува на причините за појавата на ова заболување, објаснувајќи дека сè уште
се непознати и дека во етиологијата на заболувањето можат да бидат вклучени
комбинација на генетски и негенетски тригери, како што се вируси, бактерии, габи или
фактори од надворешната средина. Објаснува дека патогенезата е многу комплексна и ги
набројува главните карактеристики на заболувањето: формирање на оштетувања во
мозокот (плаки), воспаление и оштетување на миелинската обвивка на невроните. Овој дел
завршува со констатацијата дека карактеристики на инфламацијата се инфилтрацијата на
клеточно-посредувани имуни реакции со Т и B-клетките, активираните макрофаги и
микроглија, вклучувајќи најразлични цитокини, хемокини, антитела, комлемент и други
токсични супстанции.
Следува потточка од воведот, каде што е даден детален опис на класификацијата на
типовите на мултипла склероза според Американската асоцијација за мултипла склероза и
Интернационалната федерација за мултипла склероза. Кандидатот, накратко, информира
за „клинички изолираниот синдром“ на мултиплата склероза и за најчестите причини за
негово појавување (воспаление или демиелинизација во централниот нервен систем).
Понатаму, ги објаснува главните карактеристики на RR (relapse-remitting) мултипла
склероза (попуштање и враќање на болеста), која претставува и најчест облик на
заболувањето. Во оваа потточка, кандидатот се здржува на објаснување на примарната
прогресивна мултипла склероза и на секундарната прогресивна мултипла склероза, при
што дава забелешка дека повеќето пациенти најверојатно ќе завршат со облик на
секундарна прогресивна мултипла склероза по иницијалниот облик на RR (relapseremitting) мултипла склероза.
Следува потточка од воведот, во која кандидатот накратко се осврнува на третманот
на ова заболување.
Во следната потточка од воведот, кандидатот накратко зборува за
имунопатогенезата на мултиплата склероза, ги опишува главните карактеристики на
плакот, меѓу кои како главни белези ги набројува деструкцијата на миелинските обвивки,
оштетувањето на олигодендроцитите, клеточната смрт, оштетувањето или губењето на
аксоните, формирањето на белези на глијата и присуството на воспалителни инфилтрати,
кои се составени од Т-лимфоцити, макрофаги, микроглијални клетки, епендимални
клетки, астроцити и маст-клетки. Објаснува дека сите овие клетки имаат капацитет да
поминат низ крвно-мозочната бариера и да предизвикаат проинфламаторни реакции кои
на крај ќе доведат до оштетување на ткивото.
Понатаму, на кратко се наброени проинфламаторните тригери, и тоа
специфичните суптипови на Т-лимфоцитите кои секретираат интерлеукин-17 и
интерлеукин 23, кои имаат способност да ја нарушат крвно-мозочната бариера, а со тоа да
овозможат навлегување на други имуни клетки, како што се Th17 (Т-helper клетките), кои
на крај доведуваат до уништување на невроните.
Во потточката „Важноста на хориоидниот плексус“, кандидатот зборува за
протективните бариери помеѓу централниот нервен систем (CNS) и периферијата, крвномозочната бариера, бариерата помеѓу крвта и цереброспиналната течност која е формирана
од епителните клетки и од хориоидниот плексус (CP). Понатаму ја објаснува улогата на CPбариерата во некои невролошки патолошки појави, како што се воспалението и
невродегенеративната невроплазија. Понатаму се задржува на улогата на CP во

комуникацијата помеѓу имуниот систем и CNS. Ја нагласува одлучувачката улога на
хориоидниот плексус кај мултипла склероза, кажувајќи дека тоа е едно од местата каде што
се активираат воспалителните клетки во мозокот. Објаснува дека се смета дека првиот атак
на Th17-клетките во мозокот се случува преку хориоидниот плексус, за да може дури
подоцна, да биде возможно да се случи секундарен атак на миграција на големите T
лимфоцити во CNS преку крвно-мозочната бариера. Дополнително објаснува дека во
хориоидниот плексус се врши биосинтезата на протеини и дека постојат рецептори за
различни имуномодулатори, фактори на раст и хормони. Еден од овие протеини кои се
формира во хориоидниот плексус е неутрофил желатинозен асоциран липокалин (NGAL),
кој се формира од епителните клетки на хорионскиот плексус и се ослободува цо
цереброспиналната течност.
Во потточката „Неутрофил желатинозен асоциран липокалин (NGAL)“, кандидатот
најпрвин нè запознава со биохемиските и физиолошките својства и функции на NGAL. Се
дава краток опис на гликопротеинската структура на NGAL и на двата површински
рецептора од кои се наведува дека едниот е најмногу присутен во клетките на
проксималните тубули, но и на површината на макрофагите и Т-клетките. Понатаму
објаснува дека вториот тип на рецептор игра важна улога во инкорпорирањето на NGAL во
внатрешноста на клетката. Понатаму кандидатот ја објаснува улогата на NGAL во антимикробната одбрана преку врзувањето за т.н. сидерофори и преку обвиткување на
бактериите со железо коешто е потребно за нивниот раст. Објаснува дека сидерофорите,
кои се секретираат од бакетриите, а NGAL се ослободува од неутрофилите, исто така и за
време на инфркции или од воспалителните зони, со што NGAL придонесува за вродениот
имунитет. Понатаму, во оваа потточка, кандидатот дава примери за оваа функција на
NGAL, и тоа пример на инфекција со mycobacterium tuberculosis, каде што неутрофилите и
алвеоларните епителни клетки доведуваат до зголемена продукција на NGAL, кој го
намалува растот на бактеријата преку намалување на железото во mycobacterium
tuberculosis.
Во оваа потточка, кандидатот понатаму се осврнува на вклученоста на овој
параметар во некои процеси асоцирани со клеткина пролиферација и туморски
заболувања, апоптоза и воспаление, при што се нагласува неговата улога во одбраната од
повеќе заболувања преку интеракција со површинските клеточни рецептори, но и со мали
хидрофобни лиганди. Понатаму ги набројува циркулирачките гликопротеини како на пр.
алфа1-микроглобулинот, алфа-1 кисел гликопротеин, аполипопротеин D, беталактоглобулин, C8-компонентата на комплементот (којшто учествува во формирањето на
т.н. MAC-membrane attack complex) и NGAL, кои се користат како крвни биомаркери за
детекција и следење на прогресијата на повеќе заболувања.
Понатаму, кандидатот зборува за употребата на NGAL како биомаркер кај акутни
бубрежни оштетувања и како прогностички маркер за тоа. Како одговор на различни
типови на оштетувања, кандидатот наведува дека доаѓа до зголемување на концентрацијата
на NGAL во урината и во серумот, и тоа многу порано од промените на концентрацијата на
креатининот. Кандидатот уште наведува дека овој маркер е независен инверзно
пропорционален со брзината на гломеруларната филтрација.
Во потточката „Улогата на NGAL во централниот нервен систем“, кандидатот
наведува 4 студии кои се занимаваат со улогата на NGAL во воспалителните процеси на
CNS. Кандидатот наведува дека функцијата на NGAL во централниот нервен систем е сè
уште на почеток. Наведува дека улогата на NGAL во различни невронални процеси е
истражувана in vitro и in vivo и дека како дополнение на неговата улога во воспалителните

процеси на CNS се чини дека тој учествува во активности поврзани со сензитацијата од
цитотоксичните стимулуси.
Во потточката „NGAL кај експериментални модели и човек“ се набројуваат
неколку студии кои се направени на CNS-експериментални модели, каде што било
покажано дека NGAL имал улога на протеин на акутната фаза како пропоптотичен фактор за клетките макроглијата кај глувци, но и како автокрин
медијатор на реактивната астроцитоза. Понатаму се наведува дека во различни in
vitro и in vivo студии се истражува неговата инволвираност во различни
невронални процеси. Кандидатот нагласува дека постои ограничен број на студии
кои ја истражуваат улогата на NGAL кај пациенти со мултипла склероза.
Втората глава го анализира мотивот за изработка на докторската студија, каде
што кандидатот истакнува дека раната дијагноза на мултиплата склероза сè уште
претставува предизвик поради тоа што не секогаш е возможно рано и навремено да се
направи магнетна резонанца на централниот нервен систем (MRI), поради тоа што слични
симптоми се присутни и кај други диференцијални дијагнози. Поради ова, многу често
мултиплата склероза не е навреме дијагностицирана или пак е погрешно
дијагностицирана. Кандидатот истакнува дека поради овие причини, клучно е
пронаоѓањето на нови биомаркери кои би биле вклучени во раната дијагноза на
мултиплата склероза. Тој истакнува дека досега за дијагноза на мултипла склероза се
користат некои неспецифични серумски биомаркери како што се: витаминот D 3
(калцитриолот), албуминот и феритинот. Понатаму, кандидатот се осврнува на улогата на
витаминот D во хомеостазата и метаболизмот на калциумот, т.е. дека тој помага во
клеткината диференцијација, има антипролиферативен ефект и го помага ефектот на
клеткината апоптоза. Кандидатот повторно се навраќа на литературните сознанија од на
експериментални модели на автоимун енцефаломиелитис каде што витаминот D во
присуство на калциум имал превентивен и куративен ефект. Понатаму се наведува дека во
повеќе истражувачки студии е забележено дека серумските вредности на албуминот можат
да бидат важен прогностички индикатор. Понатаму, во ова поглавје, кандидатот зборува за
улогата на феритинот од аспект на биохемиски маркер кој претставува протеин на акутната
фаза и кој го претставува интрацелуларното складирање на железото, при тоа набројувајќи
ги заболувањата кај кои доаѓа до намалени или згоелмени концентрации на феритин, и
тоа: хемохроматоза, ревматски артрит, мултипла склероза, дебелина, метаболички
синдром и определени канцери. Понатаму, кандидатот наведува дека во последно време,
единствено од ограничен број на студии, е сугерирано дека NGAL може да биде ран
биомаркер за диајгноза и прогноза на мултипла склероза. Бидејќи сè уште не се познати
механизмите кои се во основата на поврзаноста на NGAL во патогенезата ова заболување,
кандидатот сугерира дека се потребни истражувања во правец на модулација на про- и
антиинфламаторни одговори, утврдување на неговата улога во вродениот имунитет, во
келткините процеси, клеткините миграции и процесите клетка-клетка. На крајот на ова
поглавје, кандидатот се осврнува на дијагностичките методи кои се користат за поставување
на дијагнозата на мултипла склероза, и тоа фамилијарната историја, невролошките
прегледи, скен на мозокот со магнетна резонанца, како и биохемиските и лабораториските
наоди на цереброспиналната течност. Тие вклучуваат определување на параметрите на
комплетната крвна слика, албуминот, феритинот, витаминот D 3 и уреата, како и
определувањето на имуноглобулините во цереброспиналната течност, посебно на
зголемено присуство на IgG олигоклоналните антитела. Кандидатот ја завршува ова глава
со констатацијата дека, според литературните сознанија, NGAL би можел да претставува

нов ран биомаркер за дијагноза на мултипла склероза, што претставува главен мотив за
изработка на студијата.
Во третата глава се прикажани целите на докторската студија. Целите се
дефинирани јасно во една главна хипотеза 9 точки/цели. Кандидатот, за да ја утврди
улогата на NGAL во дијагнозата на мултипла склероза, ги има поставено следниве цели: 1)
да се воведе ELISA-метод за одредувањe на NGAL во серум, да се одреди концентрацијата на
NGAL во серум кај сите испитаници и да се одредат референтни вредности за NGAL во
серум, 2) да се одреди концентрацијата на NGAL во серумот на пациентите со мултипла
склероза 3) да се спореди концентрацијата на NGAL во трите подгрупи на пациентите со
мултипла склероза со контролната група 4) да се спореди концентрацијата на NGAL помеѓу
подрупите на пациенти: пациенти со RR (relapse remitting) мултипла склероза, со primary
progressive (PP) мултипла склероза и со secondary progressive (SP) мултипла склероза, 5) да
се одреди зависноста на концентрацијата на NGAL во серум од должината на болеста, 6) да
се направи евалуација на дијагностичкиот потенцијал на NGAL кај мултипла склероза,т.е.
да се утврди дискриминаторската моќ на серумскиот NGAL помеѓу здравите испитаници и
оние со мултипла склероза и 7) да се спореди дијагностичкиот потенцијал на NGAL со
дијагностичкиот потенцијал на главните биохемиски параметри кои се користат за потврда
на заболувањето односно со иммуноглобулините во цереброспиналната течност.
Во четвртата глава е презентиран материјалот кој се применил во истражувањето
и е даден краток опис на применетите методи. Истражувањето било спроведено на
Универзитетската клиника за неврологија при Медицинскиот факултет во Скопје. Во
истражувањето биле вклучени 85 испитаници, поделени во 2 групи. Првата група е
контролна група здрави мажи и жени на возраст 23 - 65 години, и тоа 20 женски
испитанички и 10 мажи. Втората група на испитаници се пациенти со дијагностицирана
мултипла склероза поделени во 3 подгрупи, 34 пациенти со RR (relapse remitting) мултипла
склероза, од кои 20 од женски пол и 10 од машки пол; 10 испитаници со primary progressive
(PP) мултипла склероза, од кои 7 од женски пол и 3 од машки пол и 11 испитаници со
secondary progressive (SP) мултипла склероза, од кои 8 од женски пол и 3 од машки пол.
Критериумите за исклучување и вклучување се јасно дефинирани за секоја група и
подгрупа испитаници. Одбрана е возрасна популација на заболени лица од мултипла
склероза на возраст од 19 до 59 години, кои се со различен облик на болеста. Во подгрупите
биле вклучени нееднаков број на испитаниц. За сите испитаници преку детална анамнеза и
историја на болест биле собрани податоци кои се од интерес за студијата и внесени во
анкетните листи. Сите испитаници на почетокот од студијата детално биле информирани за
целите, условите и придобивките од истражувањето и во студијата биле вклучени само
испитаниците кои доброволно потпишале согласност за учество во истражувањето.
Истражувањето е одобрено од етичката комисија за истражување на луѓе – Медицински
факултет при УКИМ во Скопје, Одобрување бр. 03-2895/2. Партиципантите во студијата не
биле изложени на дополнително земање ниту на крв, ниту на земање на цереброспинална
течност со лумбална пункција. Како материјал во студијата била користена венска крв и
цереброспинална течност. Во венската крв е одредувана комплетната крвна слика и
концентрацијата на следниве биохемиски параметри: уреа, албумин, феритин, витамин D 3
– 25 OH и NGAL. Во примероците од цереброспиналната течност, определувана е
концентрацијата на имуноглобулин A, G и M. Во делот „Методи“ од оваа глава, кандидатот
во почетокот накратко ги објаснува методите за определување на комплетната крвна слика,
како и стандардните методи за определување на биохемиските параметри од интерес.
Кандидатот понатаму го објаснува принципот на ELISA-методот за мерење на
концентрација на NGAL во серум, како и целокупната постапка, која ги опфаќа следниве

чекори: подготовка и апликација на примероците и стандардите. Кандидатот го објаснува и
принципот на методата за мерење на концентрација на имуноглобулините во
цереброспиналната течност. На крајот од оваа глава прикажани се статистичките методи
кои биле користени за анализа на добиените резултати од истражувањето. Користен е
статистичкиот пакет SPSS 22 и R, како и Excel-компјутерската програма. Резултатите се
прикажни графички и табеларно. Направени биле основни дексриптивни статистички
анализи за прикажување на распределбите на податоците, при тоа за сите параметри било
тестирано дали податоците подлежат на нормална (Гаусова) распределба користејќи
Kolmogorov-Smirnov тест при што е добиена нормална (Гаусова) дистрибуција на NGAL. За
определување на сигнификантноста на испитуваните параметри помеѓу контролната група
и пациентите со мултипла склероза користена е анализа на варијанса при што е користен
Mann Whitney U тестот и Fisher-овиот тест, додека за определувањe на сигнификантноста на
концентрациите на испитуваните параметри во подгрупите во однос на контролната група
со Post-hoc анализата. Корелациите меѓу рангираните вредности на податоците биле
определени со методот на Spearman и Pearson. За определување на дискриминаторската
способност на NGAL и имуноглобулините A,G и M, користена е бинарна логистичка
регресија во која независната променлива е групата на испитаници со мултипла склероза и
контролните групи.
Во сите анализи, кандидатот смета дека резултатите се статистички значајни ако
p-вредностите се помали од 0.05.
Во петтата глава од докторската дисертација даден е краток опис на
резултатите од истажувањето во одделни потточки за групите испитаници.
Резултатите започнуваат со прикажување на дескриптивна статистика на
контролната група и на групата пациенти со мултипла склероза. Тестирана е
дистрибуцијата по пол и по возраст и кај контролната и кај испитуваната група,
при што не е најдена статистички значајна разлика ниту во половата структура на
испитаниците, ниту во однос на возраста. Статистички несигнификантно се
покажала и дистрибусијата по пол и возраст помеѓу различните подгрупи на
пациентите со мултипла склероза. Овие резултати овозможиле добиените
вредности за испитуваните параметри да се прикажуваат независно од полот и
вораста на испитаниците. Во однос на тестираните биохемиски параметри, тие
започнуваат со тестирање помеѓу контролната група и пациентите со мутипла
склероза, како и помеѓу контролната група и подгрупите на мултиплата склероза
(МС). Прво се тестирани статистичкиѕе значајности на параметрите на
комплетната крвна слика. Леукоцитите во крв просечно изнесувале 8.91 ± 3.9
103/μL во групата со мултипла скелроза, а 7.29 ± 2.9 103/μL во контролната група,
што се покажало како сигнификантно зголемена вредност. Анализата на
леукоцити по типови на МС покажала дека пациентите со тип RR имаат просечен
број на леукоцити од 8.39 ± 2.5 x103/μL, и истите беле и статистички
сигнификантно повисоки од КГ (p=0.009) додека кај пациентите со тип SP
просечниот број на леукоцити од 11.26 ± 5.7 x103/μL, леукоцитите и кај пациентите
со тип РР просечниот број на леукоцити бил 8.11 ± 4.6 x103/μL и истите биле
несигнификантно повисоки од контролната група. Зголемениот број на леукоцити
кај пациентите со SP мултипла скелроза бил статистички незначително зголемен
во однос на другите типови на МС пооделно. Во групата со МС биле регистрирани
пониски лимфоцити во однос на КГ, но без статистички потврдена сигнификантна
разлика (27.06 ± 15.6 % vs 32.10 ± 11.9 %). Споредбата на лимфоцитите кај
пациентите од трите групи МС во однос на здравите испитаници покажала дека

пациентите со тип PP и SP имале сигнификантно пониски лимфоцити од здравите
испитаници (p=0.03, p=0.037 следствено). Понатаму е направена статистичка
евалуација на вердностите на моноцитите, коишто имале несигнификантно
различни вредности кај пациентите со МС и пациентите од КГ. Исто така
пациентите со одделните типови на МС меѓу себе и во однос на здравите
исптаници не се разликувале сигнификантно во однос на моноцитите. Единствено
групата на пациенти со RR МС имала статистички сигнификантна разлика во
однос на контролната група (p=0,026). Понатаму се анализиранни вредностите на
неутрофилите во групата со МС во однос на КГ кои во МС-групата изнесувале
65.37 ± 15.5 % и биле статистички несигнификантно повисоки од неутрофилите во
КГ (60.43 ± 13.2 % соодветно). Статистички несигнификантни биле разлики во
просечните вредности на нутрофили меѓу трите анализирани групи пациенти со
МС, а како статистички сигнификантна се потврдила разликата меѓу пациентите
со тип SP и КГ (p=0.043). Понатаму, статистички се обработени вредностите за
еритроцитите кај пациентите со МС и кај КГ, при што тие биле статистички
несигнификантно различни кај групата пациенти со МС и КГ (4.54 ± 0.4 x106/μL vs
4.45 ± 0.5 x 106/). Бројот на еритроцити не зависел сигнификантно од типот на МС
и не била потврдена сигнификантна разлика во бројот на еритроцити и меѓу секој
одделен тип на МС во однос на КГ. Хемоглобинот статистички несигнификантно
се разликувал помеѓу пациентите со МС и здравите испитаници ( 13.33 ± 1.4 g/dL
во групата со МС а 12.99 ± 1.3 g/dL во КГ). Не била најдена статистички
сигнификантна разлика во вредноста на хемоглобин меѓу трите групи пациенти со
МС, како и меѓу пациентите со трите типа МС и КГ. Статистички
несигнификантна била и разликата на вредностите на хематокритот помеѓу
пациентите со МС и здравите испитаници (38.33 ± 3.7% и 37.12 ± 3.6%
консеквентно), како и помеѓу различните типови на МС и контролната група.
Статистички несигнификантна била и разликата меѓу пациентите со МС и
здравите испитаници во однос на вредности на тромбоцити (253.36 ± 75.2 x103/μL
во групата со МС и 237.2 ± 56.62 x103/μL во КГ). Не била најдена статистички
сигнификантна разлика ниту помеѓу трите групи пациенти со МС, како и меѓу
пациентите со трите типа МС и КГ. Односот неутрофили/лимфоцити имал
несигнификантно пониски вредности кај пациентите со МС споредено со здравите
пациенти.
Cигнификантно
повисоки
вредности
на
односот
неутрофили/лимфоцити биле докажани кај пациентите со тип PP во однос на
здравите испитаници (p=0.034), и кај пациентите со тип SP во однос на здравите
испитаници (p=0.045), но не била најдена статистички сигнификантна разлика во
односот неутрофили/лимфоцити помеѓу пациентите со тип RR, тип PP и тип SP
на МС. Испитаниците со МС и здравите испитаници не се разликувале
сигнификантно во однос на вредноста на витамин D (22.62 ± 28.3 ng/ml во групата
со МС споредено со КГ 15.98 ± 12.7 ng/ml). Статистички несигнификантна била и
разликата во вредноста на витамин D3 -25 OH меѓу различните типови на МС,
како и меѓу одделните типови на МС споредено со КГ. Вредностите на уреа во
серум просечно изнесувале 4.31 ± 1.5 mmol/L во групата пациенти со МС, а 5.31 ±
1.1 mmol/L во КГ, а разликата во просечните вредности меѓу двете групи била
статистички ( p=0.0019). Компаративната анализа со Tukey HSD тестот потврдила
статистички сигнификантна разлика меѓу RR тип на МС во однос на КГ (p=0.049),
и меѓу РР тип на МС во однос на КГ (p=0.0099). Статистички незначајителна беа
разликите во концентрацијата на уреа помеѓу трите групи пациенти со МС.

Статистички несигнификантна била разликата во концентрацијата на серумските
албумини во групата со МС во однос на контролната група (41.62 ± 5.5 g/L
наспрема 40.37 ± 3.3 g/L соодветно). Статистички сигификантни биле разликите
во просечните вредности на албумин меѓу пациентите со тип РР МС во однос на
пациентите со тип RR (p=0.045), и во однос на тип SР (p=0.01). Статистички
сигнификантна била разликата за концентрацијата на албумин и меѓу пациентите
со тип РР и здравите испитаници (p=0.011). Понатаму се анализирани вредностите
на феритин кај пациентите со МС и во контролната група, при што е утврдено
постоењето на статистички сигнифкантна разлика (p=0.0017). Пациентите со МС
имале значајно повисоки вредности на феритин од здравите испитаници. Во трите
групи пациенти со МС најниски вредности на феритин биле регистрирани во
групата со тип SP (159,45 ± 71,9 ng/ml), следено од групата со тип RR (204.48 ±
123.9 ng/ml), и групата со РР (206,04 ± 143,4 ng/ml). Разликите во вредноста на
феритин меѓу трите групи пациенти со МС не биле статистичиа сигнификантни.
Статистичка сигнификантна разлика имало помеѓу концентрацијата на феритин
во КГ и тип RR MС (p=0,002), и меѓу КГ и тип РР МС (p=0,025), а пациентите со
тип RR МС и тип РР МС имале значајно повисоки вредности на феритин во однос
на здравите испитаници (p=0,002 и p=0,027 соодветнно). Резултатите од
истражувањето покажале дека пациентите со МС имаат сигнификантно повисоки
вредности на CRP, споредено со КГ пациенти (p=0,0007), како и помеѓу сите
типови на МС и контролната група (p<0,001). Концентрациите на IgG во ликвор
биле статистички сигнификантно зголемени кај групата на пациенти со МС во
однос на конреолната група (p<0,0001). IgА во ликвор презентирал повисоките
концентрации во групата со МС во однос на КГ коишто биле статистички
сигнификантни (p=0,0013). Болните од МС имале и сигнификантно повисоки
вредности на IgМ во ликвор споредено со здравите испитаници (p=0,006). Повеќе
од половина пациенти со тип RR биле на терапија со Avonex– 58.82% (20/34),
32.35% (11/34) пациенти од оваа група примале Betaferon, а 8.82% (3/34) примале
Rebif. Во групата пациенти со тип PP најчесто ординирана терапија била Avonex,
кај 80% (8/10), само 2 пациенти примале Betaferon. Во групата пациенти со тип SP
36.36% (4/11) примале Avonex, исто толку пациенти примале Betaferon, 3 пациенти
примале Rebif. Концентрација на NGAL во групата со МС во плазма изнесувала
69.71 ng/ml, највисоката 500 ng/ml со просечна концентрација од 241.92 ± 101.9
ng/ml. Во КГ минималната вредност на NGAL во плазма била 43.85 ng/ml, а
максималната вредност била 274.46 ng/ml со просечна вредност од 135,05 ± 64,0
ng/ml Просечната концентрација на NGAL во плазма во групата со МС била
статистички сигнификантно повисока од просечната концентрација во КG
(p=0.000001). Резултатите покажале дека во групата со МС сите пациенти имале
зголемени вредности на NGAL, наспроти 83.33% (25/30) здрави испитаници. Овие
разлики во фреквенцијата на серумски вредности на NGAL под и над 62.1 ng/ml
меѓу МС групата и КГ биле статистички сигнификантни (p=0.0043). Во групата со
МС, највисока вредност на NGAL имале пациентите со тип РР (274.19 ± 89.4
ng/ml), следено од пациентите со тип RR (241.09 ± 96.7 ng/ml), и пациентите со
тип SP (215.15 ± 127.2 ng/ml).
Статистичката анализа потврдила сигнификантно различни вредности на NGAL
меѓу анализираните групи испитаници (p=0.000014). Со Post-hoc анализата
направена со Tukey HSD-тестот, било утврдено таа се должи на значајно повисоки
вредности на NGAL во групата пациенти со тип RR во однос на КГ (241.09 ± 96.7

ng/ml vs 135.05 ± 64.02 ng/ml; p=0.0002), и на значајно повисоки NGAL
концентрации во групата со тип РР во однос на КГ (274.19 ± 89.4 ng/ml vs 135.05 ±
64.02 ng/ml; p=0.00049). Резултатите од истражувањето покажале дека типот на
МС и полпт на пациентите со МС нема сигнификантно влијание на вредноста на
NGAL. Како статистички сигнификантна била потврдена единствено корелацијата
помеѓу NGAL и феритин во плазма (p=0.002), а Pearson-овиот коефициент на
корелација од r=0.404 покажал дека оваа поврзаност е позитивна, односно
директна и со умерена јачина, што сугерирало на заклучок дека со зголемување на
врдностите на феритин во плазма, би растела и концентрацијата на NGAL во
плазма, и обратното. Со методот на линеарна корелација била квантифицирана
сигнификантната корелација помеѓу NGAL и феритин и била добиена вредност на
R square од 0.163, што значело дека 16.3% од варијабилитетот на зависната
варијабла NGAL во плазма можел да се објасни со феритин во плазма. Вредноста
на коефициентот B од 0.347 покажала дека со зголемување на вредноста нa
феритин во плазма за 1, концентрацијата на NGAL просечно се зголемувала за
0.347 (95% CI 0.13-0.563). Дури и по подесувањето на феритионот со полот,
возраста и типот на МС,тој бил сигнификантен предиктор за концентрацијата
NGAL (p=0.004). Како статистички сигнификантна се потврдила и корелацијата
помеѓу NGAL и IgM во ликвор (p=0.0003). Во одноос на насоката на поврзаност,
оваа корелација била позитивна, односно директна, и сугерирала на заклучок дека
со зголемување на концентрацијата на IgM во серум, растела концентрацијата на
NGAL во плазма, и обратното. Во групата пациенти со тип RR мултипла склероза
била испитувана корелацијата на NGAL со возраста на пациентите, и со одредени
хематолошки и биохемиски параметри. Како статистички сигнификантна се
потврдила корелацијата меѓу NGAL и лимфоцити , и меѓу NGAL и феритин во
плазма (p=0.015, p=0.013 консеквентно) . Вредноста на Pearson-овиот коефициент
на корелација од r=0.414 за поврзаноста на NGAL со лимфоцитите, и r=0.422 за
поврзаноста на NGAL со феритин покажала дека оваа поврзаност е позитивна,
односно директна и со умерена јачина, и сугерирала на заклучок дека со
зголемување на брпјот на лимфоцити и вредноста на феритин во плазма, расте
концентрацијата на NGAL во плазма, и обратното. Со мултиваријантна линеарна
регресионa анализа било докажано дека само феритинот претставувал независен
предиктивен фактор за концентрацијата на NGAL кај тип RR на МС (p=0.019).
Претставена е ROC кривата за анализирање на дијагностичката вредност на
NGAL , како тест за
дијагностицирање на болни со мултипла склероза.
Сензитивноста е прикажана на ординатата или вертикалната оска (стапката на
вистински позитивни резултати), а стапката на лажно позитивни резулттаи (1 –
специфичност) на хоризонталната линија. Како составен дел од ROC-анализата е
претставена и површината под ROC кривата - Area Under the Curve (AUC) , како
збирна, севкупна мерка за дијагностичката вредност на тестот, земајќи ги во обзир
сите можни вредности. Во овој случај, таа изнесувала 0.827, и укажала на
постоење на веројатност од 82,7 % дека испитаникот со МС ќе има повисока
концентрација на NGAL во плазма од оној кој нема МС, односно пациентот со МС
ќе има 82,7 % поголема веројатност од здрава индивидуа во општата популација
да има повисока концентрација на NGAL во плазма. Вредноста на AUC, исто така,
укажува дека вредноста на NGAL во плазма има добра дискриминаторска
способност во разграничување на болните од МС од здрави индивидуи. Била
прсметана и cut-off вредноста, односно онаа вредност на тестот која подразбира

дека и сензитивноста и специфичноста се највисоки, која за овие пациенти
изнесувала 173.4 како оптимален граничен резултат, со сензитивност од 72,5 % , а
специфичност од 86,5 %, т.е. претставувала оптимална вредност за разликување
на клинички болните пациенти од мултипла склероза, од здравите во општата
популација. Анализираната корелација помеѓу должината на болеста и
концентрацијата на NGAL во плазма кај испитаниците со МС со Pearson-овиот
коефициент на корелација, кој изнесувал r = 0.032, и p=0.83, сугерирала на
зклучок дека NGAL позитивно, но несигнификантно корелирал со должината на
болеста. Анализирана била и дијагностичката вредност на IgG, како тест за
дијагностицирање на болни со мултипла склероза, која изнесувала 0.983, и
укажала на веројатност од 98,3 % дека испитаникот со МС би имал повисока
концентрација на IgG во ликвор од оној кој нема МС, односно пациентот со МС ќе
има 98,3 % поголема веројатност од здрава индивидуа во општата популација да
има повисока концентрација на IgG во ликвор. Анализата на дијагностичката
вредност на IgA, како тест за дијагностицирање на болни со мултипла склероза
укажувал на веројатност од 69.4% дека испитаникот со МС би имал повисока
концентрација на IgA во ликвор од оној кој нема МС, односно пациентот со МС ќе
има 69.4% поголема веројатност од здрава индивидуа во општата популација да
има повисока концентрација на IgA во ликвор. Вредноста на AUC, исто така,
укажала дека вредноста на IgA во ликвор има добра дискриминаторска способност
во разграничување на болните од МС од здрави индивидуи. Со cut-off од 2.26 mg/L
IgA во ликвор дала 60 % вистински позитивни резултати, и 63.3% вистински
негативни резултати, и претставува оптимална вредност за разликување на
клинички болните пациенти од мултипла склероза, од здравите во општата
популација. Анализата на врдностите за IgM укажала на веројатност од 76,0% дека
испитникот со МС ќе има повисока концентрација на IgM во ликвор од оној кој
нема МС, односно пациентот со МС ќе има 98,3 % поголема веројатност од здрава
индивидуа во општата популација да има повисока концентрација на IgM во
ликвор.Вредноста на AUC исто така укажува дека вредноста на IgM во ликвор има
добра дискриминаторска способност во разграничување на болните од МС од
здрави индивидуи. Била пресметана и cut-off вредноста којашто изнесувала 0.38
mg/L IgM во ликвор и при која имало 72,7 % вистински позитивни резултати, и
73,3 % вистински негативни резултати, и претставувала оптимална вредност за
разликување на клинички болните пациенти од мултипла склероза, од здравите
во општата популација.
Во шестата глава од докторската дисертација, Дискусија, кандидатот ги
коментира добиените резултати од истражувањето, одделно за секоја испитувана
група и подгрупа и истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во
литературата од областа која е предмет на истражување. Најзначајните резултати
од спроведеното истражување, кои всушност ја потврдуваат улогата на NGAL во
дијагноза на МС се: зголемени вредности на NGAL во плазма кај пациентите со
мултипла склероза во споредба со контролната група, зголемените вредности на
NGAL во сите испитувани подгрупи, зголемените вредности на NGAL во
испитуваните подгрупи на пациенти со мултипла скелроза не се разликувале
помеѓу себе, што значи дека зголемената вредност е значајна во поставувањето на
диференцијалната дијагноза и во раната фаза на заболувањето т.е. кај relapse
remitting состојбата, позитивната корелација помеѓу концентрацијата на NGAL и

феритин, како и позитивна корелација помеѓу NGAL во плазма и имуноглобулин
M во цереброспинална течност, високата дискриминаторска моќ на NGAL како
маркер помеѓу здравите лица и испитаниците со мултипла склероз, којашто е
скоро идентична со immunoglobulin М во цереброспиналната течност.
Горенаведените најзначајни добиени резултати од спроведеното истражување на
нашата популација ги потврдуваат светските литературни податоци. Во
диксусијата користени се голем број на најнови литературни податоци што на
истражувањето му дава исклучителна важност.
Седмата глава ги претставува заклучните согледувања кои се коректно
формулирани и претставуваат систематичен одговор на поставените цели. Заклучоците се
изнесени за секоја група одделно. Кандидатот наведува заклучок дека NGAL може да биде
корисен маркер за рана дијагноза на мултипла склероза поради следниве добиени
резултати од истражувањето: 1) овој маркер не зависи од возраста или полот кај здравите
испитаници, 2) NGAL покажува статистички сигнификантно зголемени вредности кај
пациетите со мултипла склероза, 3) концентрацијата на овој параметар е иста независно од
подтипот на мултиплата склероза, 4) должината на заболувањето не влијае на вредноста на
концентрацијата NGAL, 5) позитивна корелација со феритин и имуноглобулин M, 6)
високата сензитивност и специфичност, oдносно дискриминаторска моќ на NGAL помеѓу
здравите лица и испитаниците со мултипла склероза. Во последниот заклучок е наведено
дека NGAL можe да бидe корисeн маркер за дијагноза на мултипла склероза поради
следниве факти: 1) статистички значајни разлики во вредностите за NGAL помеѓу
контролната група и оние со мултипла склероза, 2) високиот процент на пациенти со
покачени вредности за NGAL кај relapse remitting и primary progressive мултипла склероза,
3) позитивната корелација помеѓу концентрацијата на плазама NGAL-от и
имуноглобулинот M во цереброспиналната течност, 4) високата сензитивност и
специфичност, oдносно дискриминаторска моќ на NGAL-от.
Осмата глава од дисертацијата, користената литература, содржи 197
библиографски единици, од областа на истражувањето, од кои речиси половина се објавени
во последниве 7 години, прегледно и коректно цитирани според прифатените стандарди.
Предмет на истражување и податоци за состојбата на подрачјето во кое е
работена дисертацијата
Како предмет на истражување на овој труд, кандидатот ги избрал заболените лица
од мултипла склероза поради честотата на овие заболувања не само во светски рамки, туку
и на нашата територија, како и поради честата појава на нарушување на квалитетот на
животот кај овие пациенти. Имајќи ја предвид честотата на ова заболување, како и фактот
дека мултиплата склероза кај голем број пациенти се дијагностицира релативно доцна, а
чие лекување вклучува доживотна терапија и лекувањето е скапо, кандидатот се одлучил за
воведување на нов специфичен и сензитивен биохемиски маркер кој ќе овозможи рано
откривање на почетни промени кај овие пациенти кои многу често се неспецифични.
Раното откривање ќе овозможи навремен третман, значително подобрување на квалитетот
на живот кај овие пациенти, како и значително намалување на стапката на попреченост кај
овие пациенти. Литературните податоци укажуваат на значењето на NGAL во рано
откривање на пациентите со мултипла склероза не само во светот туку и кај нас, па така
кандидатот се одлучил истражувањето да го спроведе на нашата популација и да го воведе
во лабораториската практика овој маркер, кој може да се квантифицира во плаза/серум со
релативно евтин и едноставен метод. Добиените резултати од истражувањето го

потврдуваат значењето на NGAL во рана дијагноза на мултипла склероза и се препорачува
да се користи како скрининг-маркер, односно да се квантифицира во серумот/плазмата
уште во првото доаѓање во лабораторијата заедно со другите биохемиски параметри.
Резултатите од спроведеното истражување на нашата популација ги потврдуваат светските
литературни податоци. Следењето на овој маркер, заедно со другите биохемиски
параметри, невролошките прегледи и MRI вклучени во дијагнозата на мултиплата
склероза, ќе овозможи да се предвиди нејзината појава, како и навреме да се преземат
соодветни тераписки мерки.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатот д-р Диелор Ризај, со наслов „Неутрофил
желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“,
претставува истражување во областа на медицинската и клиничката биохемија.
Изработката на темата на оваа докторска дисертација има за цел откривање и воведување
во рутинската лабораториска пракса нов биохемиски маркер кој е високо специфичен и
сензитивен во рано откривање на мултипла склероза. Досегашен златен стандард за
поставување на дијагноза биле MRI и биохемиски параметри во серум/плазма и
имуноглобулини во цереброспинална течност на пациентите, но резултатите од ова
истражување (пред се, зголемените вредности на NGAL кај пациентите со мултипла
склероза) ги потврдија и претходно објавените податоци за ненавремено поставување на
рана дијагноза на ова заболување. Резултатите од оваа студија укажуваат дека NGAL е
мошне специфичен и сензитивен маркер за рано поставување на дијагноза. Имајќи ја
предвид честотата на мултипла склероза не само во светски рамки туку и на нашата
територија, како и скапото доживотно лекување, високиот процент на попреченост кај овие
пациенти, јасно е дека користа од воведување на NGAL како маркер за рано откривање на
ова заболување е огромна не само за пациентите туку и за целото општество. Навремената
дијагноза на мултиплата склероза ќе овозможи преземање на соодветни тераписки мерки и
значајно намалување на развитокот на попреченостите. Докторската дисертација има
огромна клиничка апликативност.
Докторската дисертација на кандидатот д-р Диелор Ризај со наслов „Неутрофил
желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“,
според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за
подготовка на докторски труд.
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил како прв автор, во
меѓународни научни списанија, следниве рецензирани истражувачки трудови:
1. Rizaj D, Aleksovski V, Kuzmanovski I, Barbov I, Trojacanec-Piponska S, Topuzovska S,
Bogdanska J. Concentration of Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) in control
group. Original article. Physioacta, 2018,;.12 (3): 51-58.
2. Rizaj D, Aleksovski V, Kuzmanovski I, Barbov I, Trojacanec-Piponska S,
Grujovska VD , Topuzovska S, Bogdanska J. Original article. Phisioacta 2019; 13 (1): 5766.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Главен научен придонес на кандидатот е воведување на нов биохемиски маркер во
рутинската лабораториска практика, кој е високо специфичен и сензитивен во рано
поставување дијагноза на мултипла склероза. Подрачјето на примена на добиените
резулатати од спроведеното истражување, пред сè, ги опфаќа пациентите со непоставена
дијагноза на мултипла склероза, каде што овој маркер би се користел како скринингмаркер за рано откривање на ова заболување. Раното откривање ќе овозможи навремено
преземање на соодветни тераписки мерки и значително подобрување на квалитетот на
живот, како и на компликациите кај овие пациенти. Придонесот е огромен не само за
пациентите, туку и за целокупното општество, имајќи го предвид фактот дека мултиплата
склероза е во пораст во нашата држава и дека лекувањето, доколку не е поставена
навремена дијагноза, е скапо и доживотно, а неговото одложување може води до
прогредирање на симптомите во заболување во RR (relapse remitting) облик на мултипла
склероза и понатаму во примарна и секундарна прогресивна мултипла склероза, што
секако ќе води и до понатамошното нарушување на квалитетот на живот на овие пациенти.
Можните понатамошни истражувања се тестирање на значењето на NGAL во дијагноза и
диференцијална – дијагноза на мултипла склероза кај поширока популација, со што би се
овозможила поширока примена во полето на лабораториската дијагностика.
Комисијата смета дека темата е мошне актуелна и има огромен научен и
апилактивен придонес. Докторската дисертација со наслов „Неутрофил желатинозен
асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“, поднесена од
кандидатот д-р Диелор Ризај, претставува оригинален и самостоен научен труд и во целост
ги исполнува условите согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на третиот циклус - докторски студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на
докторската дисертација на кандидатот д-р Диелор Ризај, со наслов „Неутрофил
желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен биомаркер кај мултипла склероза“.
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1. Проф. д-р Соња Топузовска, претседател, с.р.
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Р Е Ц Е Н З И Ј А

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕНДОСКОПСКА
ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС
МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА
НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ” ОД Д-Р РОБЕРТ ШУМКОВСКИ,
ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен
весник на Република Македонија број 82/2018), член 275 од Статутот на
Медицинскиот факултет во Скопје, во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и
Методиј” во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019) и член 61 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус –
докторски студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 245/2013), Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет во Скопје, на својата редовна седница одржана на
22.4.2020 година, а по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус
– докторски студии по медицина, донесе Одлука за формирање Комисија за оцена
на докторската дисертација со наслов:
ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС
МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА
НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ од докторандот д-р Роберт Шумковски,
во состав:

•
•
•
•
•

проф. д-р Спасе Јовковски, претседател
проф. д-р Вера Петрова, ментор
проф. д-р Александар Чапароски, член
проф. д-р Весна Јаневска, член
проф. д-р Андреја Арсовски, член.

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја разгледа и ја оцени
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

Анализа на трудот
Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Роберт Шумковски, со
наслов
ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС
МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА
НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ,
содржи 172 страници компјутерски обработен текст во фонт “Times New Roman”,
со проред 1,5 и големина на букви 12, 17 слики, 27 графикони, 30 табели, 2
прилози и 85 библиографски единици, вклучувајќи научни трудови, статии,
печатени изданија од областа ендоскопска неврохирургија, стручни списанија и
интернет-ресурси.
Приложената докторска дисертација обработува актуелна апликативна
научна проблематика, од областа на ендоскопската неврохирургија. Трудот е
структуриран во 10 глави, и тоа: вовед, мотив за изработка, цели, хипотеза,
методологија-хируршка технологија и метод, статистичка обработка на
податоците, резултати, дискусија, заклучни согледувања и литература. Почетно е
приложено резимето на македонски и англиски јазик. Деловите се
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се
обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Во воведот на докторскиот труд, кандидатот се осврнува на историјатот
при воведување на ендоскопската технологија како метод, нејзината еволуција,
усовршување и популаризација. Историски, оваа елегантна транссфеноидална
микроскопска и ендоскопска техника за оперативно лекување на
питуитарнитеаденоми е иницирана од Харви Кушинг во почетокот на минатиот
век. Генијалноста и инвентивноста на Кушинг била далеку пред неговото време во
техничка, технолошка, автоматичка, информатичка и научна смисла, што
резултирало со висок степен на компликации и консеквентно нејзино напуштање.
Силниот техничко-технолошки развиток, на оптиката (усовршувањето на
оперативниот микроскоп, а особено појавата на оперативниот ендоскоп),
информатиката, инструментариумот, супортивните материјали, еволуција на
едукативен искуствен план, сознанија за самата болест, ендокринологијата,
неврологијата, офталмологијата, патологијата, анестезијата, со еден збор целата
медицинска наука, особено во последните декади на 20 век, повторно ја
актуализираа оваа технологија за хируршко лекување на питуитарнитеаденоми.
Повеќе автори на глобално ниво со респектабилни серии на пациенти придонесоа
за популаризација и глобализација на оваа технологија.
Последователно, во рамките на ова поглавје, кандидатот потсетува на
морфолошко-анатомската структура на питуитарната жлезда, ембрилошкиот
развиток, нејзината хистологија, физиологија, заклучно со онколошката
патологија. Детално е опишана хируршката анатомија на самата питуитарна

жлезда, како и хируршкиот трансназален, транссфеноидален коридор, со
сукцесивна аналитика на сите анатомски варијабли, васкуларизацијата и
соодносот со околните структури.
При дескрипција на питуитарнитеаденоми е даден компрехензивен опис на
сите облици и нивни варијанти. Класификацијата на хормонски активни и
хормонски несекреторни аденоми со детален опис за анатомијата,
ембриологијата, односот со околните структури, морфолгијата, физиологијата,
структурата, хистопатологијата, клиничкото однесување, нивната дијагностика,
стратегијата, технологијата и самиот акт на лекување произлегуваат како логично
следство во методолошки постапки.
Во описот на питуитарнитеаденоми се обработени сите аспекти на оваа
комплексна патологија, вклучувајќи анализа од ендокринолошки план, поделба,
еволуција, хормонско следење и метаболичка обработка. Невролошкиот аспект, со
клиничко, научно согледување, индивидуална и сериска проценка на испади и
презентација, кај овие пациенти е концизно и јасно опишан. Процесот на
дијагностика, комплексен, мултидисциплинарен, од клинички ендокринолошки,
невролошки, офталмолошки, радиолошки, патолошки, анестезиолошки и
хируршки аспект е целосно опфатен.
Понатаму, во иницијалниот дел на овој труд детално се опишани
индикациите за лекување со обете технологии. Почнувајќи со аналитика за
димензии, локализација и пропагација, хормонска активност, преку ангажман на
околни структури, васкуларизација, анатомски посебности, двојниот хируршки
концепт на дизајнирање на оптималната технологија, нејзиното спроведување.
Консеквентно, кандидатот го опишува целиот логичен редослед на
согледување, аналитика, проценката, носењето на заклучоците и финално
избирање на оптималната технологија на лекување. Завршно во овој дел,
генерално се опишани обете компарирани методи на решавање на
питуитарнитеаденоми.
При дефинирањето на мотивот за оваа компаративна студија, кандидатот
поаѓа од исконската потреба за радикално решавање на овие тумори. Имено,
опишувајќи ја основната цел, антиципациски ја претставува радикална ресекција,
елиминација на субјективните тегоби и објективните клинички знаци,
нормализација на хормонален, офталмолошки, невролошки и социјален план, со
елиминација на рекуренс и спречување на компликации како основен, но висок
стандард на лекување. Конскевентно, современиот глобалниот медицински
научен, социјален, технолошки висок стандард и стремењето кон здраво
квалитетно живеење се императив и немаат алтернатива.
Во тој контекст, со овој докторски труд, кандидатот прави обид да ги
дефинира местото и улогата на една нова технолошка и современа метода како
што е ендоскопскататранссфеноидална ресекција на питуитарнитеаденоми,
компарирана со микроскопскататранссфеноидалнапитуитарна хирургија. За таа
цел е сликовито квантитативно и квалитативно направена суштинска споредба на
овие две технологии, со детална споредба на сите предности, недостатоци и
евентуалното нивно надополнување. Имајќи ги предвид техничките предности на
ендоскопската техника, кандидатот тргнува со премисата дека

транссфеноидалната ендоскопска методологија може значајно да придонесе кон
ефикасно, безбедно, радикално лекување на питуитарнитеаденоми.
Целите на докторскиот труд се јасно дефинирани на следниов начин:
•

прво, одредување на компаративната разлика и вредноста на
оската/ширината и осветленоста на видното поле во споредените
технологии и тоа целосно ендоскопска наспрема
микроскопска/микроскопски асистиранахипофизектомија;

•

второ, споредба на времетраењето на перформанс на обете евалуирани
процедури со споредба на консеквентно болничко лекување;

•

трето, компаративна евалуација на обемот на ресекција, односно
радикалитетот кај обете технологии;

•

четврто, споредба на фреквенцијата на појавата на компликации при
лекување со обете технологии;

•

петто, проценка на резидуа или појава на рекуренс со последователен грејс
период, споредено кај обете техники;

•

шесто, сумарно, исход, рационалност-предности и слабости на обете
технологии, од аспект на ендокринолошкиот, офталмолошкиот и
невролошкиот статус. Тие, според студијата, би требало да дадат одговор за
критериумите и изборот на оптималната технологија за ресекција.

При дефинирање на хипотезата, евидентно е според авторот на оваа
дисертација дека анализата на светските трендови, стандарди, статистички
резултати на ендоскопската технологија, а имплементирана кај нас, ќе ја
евидентира и промовира транссфеноидалната ендоскопска технологија наспроти
микроскопската техника за ресекција на питуитарниаденоми како безбедна,
минимално инвазивна, сигурна, и пред сè како технологија која ќе овозможи
максимална обемна или радикална ресекција на питуитарнитеаденоми, секако со
минимална фреквенција на периоперативни компликации, со постоперативно
значајно подобрен клинички статус на пациентите.
Во поглавјето Методологија - хируршки третман, метод, кандидатот
детално ги појаснува техничкиот приод, дијагностиката и сукцесијата на
постапката. Сликовито е опишана целата процедура, индикациите, преку процесот
на носењето на одлука, воведот во анестезија, позиционирањето, самата хируршка
постапка, почнувајќи од деконгестивната фаза, преку коридорно подготвителната
фаза, фазата на самата ресекција, превенирање на компликации, контрола на
крварење, до конклузивната реконструктивна фаза на затворање и
постоперативен третман.
Целосно, детално и, пред сè, компаративно се опишани сите технички средства,
(микроскоп, инструментариум, наспроти ендоскоп, оптика, информатички
средства, осветлување, помошни средства, супортивнихемостатски материјали...)
на обете технологии со сите нивни позитивни компаративни предности и

недостатоци, од неврохируршка, оториноларинголошка и офталмолошка
перспектива.
Илустративно се евидентирани можностите за безбедна ресекција кај
споредените технологии, пред сè ширината на видното поле, осветленоста,
ширината на коридорот, хируршката слобода во зоната на експозиција, како и
хируршката слобода за анатомската цел, самата лезија. Заклучно, суштински се
анализирани сумарните предности и слабости на микроскопскиот и
ендоскопскиот транссфеноидален пристап.
При дизајнирање на студијата (дел како материјал и методи), предочено е
дека станува збор за комбинирана ретроспективно-проспективна рандомизирана
студија од компаративен карактер во која се вклучени 85 испитаници. 46 од нив
обработени со микроскопска техника, а 39 со целосно ендоскопска технологија, во
периодот од 2011 до 2017 год. , од обата пола, со различна возраст. Селекцијата
била вршена по слободен избор на пациентите, но со претходно компрехензивно
информирање за обете процедури, но со неспорно земање предвид на
индивидуалните перформанси на секој пациент: димензии на тумор, пропагација,
возраст, коморбидитети, васкуларизација, сооднос со околни неуроваскуларни
структури, анатомски специфики на пациентот...
Предмет на споредба и анализа при обете технологии, според докторскиот
труд, била, пред сè, обемот на ресекцијата, аголот на видливост/прегледност,
степенот и квалитетот на осветлувањето, времетраењето на самата процедура
консеквентно изложеноста на анестезија и крвозагуба, пери и постооперативните
компликации, споредба на пред и постоп. неврохируршки, офталмолошки,
ендокринолошки и ОРЛ-статус, финално, споредбена постоп. МРИ испитување
како основна арбитража.
Резултатите се прикажани во 30 табели и 27 графикони. Распределбата
според пол е 52 мажи и 33 жени, на возраст од 18 до 75 год. возраст. Понатаму, тие
илустрираат број на болнички денови, кај пациентите лекувани со обете техники,
каде што микроскопски лекуваните биле хоспитализирани во просек 12,33 дена, а
ендоскопски лекуваните 10,46 дена. Распределбата според големината на лезијата
и хормонската активност била речиси идентична кај обете групи.
Преоператовнатаафекција на видот споредбено кај обете групи има значајна
разлика, со поголема застапеност кај групата на микроскопски лекуваните
пациенти. Прикажаните резултати прикажале очигледна значајна разлика во
обемот на ресекција на лезиите, фаворизирајќи ја ендоскопската технологија.
Постоперативните резултати на хормонален план покажале значајна предност за
ендоскопската техника. Постоперативниот исход кај пациентите со офталмолошка
афекција укажува на значајна разлика, со подобар исход кај ендоскопски
лекуваните пациенти. Фреквенцијата на компликации, пероперативно и
постоперативно, евидентно била поголема кај микроскопски третираните
пациенти. Понатаму, споредените обем на ресекција и постоп. резултати на
подобрување на офталмолошкиот статус, како и хормоналниот постоп. есеј со

извршена кростабулација, укажале на значајна разлика во корист на
ендоскопската процедура.
Сумарно резултатите добиени од оваа обемно дизајнирана студија
евидентирале суштински предности на ендоскопскатаверзусмикроскопската
ресекција на питуитарниаденоми. Имено, од прикажаното, пациентите со
предоперативна афекција на вид, ендокринолошки испади имале компаративно
значајно подобар исход со поголем обем на ресекција при ендоскопската
процедура, патем со значајно помала фреквенција на компликации.
При обработка на податоците се користени статистички методи пп програми
Statistica 7.1 for Windows и SPSS Statistics 23.0
Применети методи во анализа на серии со атрибутивни белези се
одредувани проценти на структура, разликите на технологиите се тестирани
со примена на Pearson Chi – square test, montecarlo Sig. Кростабулацијата на
обете групи е тестирана со PearsonChi-square тест /MonteCarloSig. (p),
Fisher'sExactTest /MonteCarloSig. (p);
Финално разликите помеѓу двете методи на анализираните параметри се
тестирани со Mann-Whitney U test (Z/p).
Во поглавјето Дискусија, кандидатот се осврнува на еволуцијата на оваа
високо технолошка процедура за лекување на питуитарнитеаденоми, особено во
последните декади. Таа, кандидатот констатира со аргументи на добиените
резултати, се промовира како сигурна, неинвазивна, безбедна, технички
супериорна техника. Споредено со современите светски трендови, оваа студија е во
контекст на детерминација на ендоскопската процедура како метода на избор за
лекување на пациенти со питуитарниаденоми. Елаборирани се бројни причини:
подобро студено осветлување, поширок агол на визуелизација, поширок агол на
хируршка слобода, пошироко поле на атак на тнхирушкатацел.Резултантно,
пообемна радикуларна ресекција, со помала крвозагуба, подобар
ендокринолошки, офталмолошки и неврохируршки исход. Дополнително,
помала фреквенција на компликации со помалку болнички денови на
хоспитализација.
Резултатите од постојната анализа покажале дека честотата на целосна,
радикална и суптотална ресекција е значајно повисока кај ендоскопската техника
споредно со микроскопската техника. Имено, во групата на 46 пациенти
обработени со микроскопска транссвеноидална хирургија, кај 12(26,10%) аденоми
била извршена ресекција до 50 %, кај 27 (58,70 %) аденоми била извршена
ресекција до 75 %, а кај 7 (15,20 %) аденоми била извршена ресекција до 90 %.
Во групата на 39 пациенти обработени со ендоскопски транссвеноидален
пристап, кај 16 (41,00 %) аденоми била успешна ресекција 75 – 90 %, а кај 23
(59,00 %) аденоми била извршена ресекција над 90 %.
Ова наведува дека според оваа студија евидентно е поуспешна ресекцијата
на питуитарнитеаденоми со ендоскопската технологија, споредено со
микроскопскта техника. Согледано е дека оваа разлика се должи на повеќе
фактори. Со обезбедувањето на опрема и услови за ендоскопска процедура, се

овозможила постепена проспективна едукација на индивидуалци посветени на
оваа проблематика. Интерни статистички субгрупи на пациенти, оперативно
лекувани со ендоскопска техника во последните 5 год., покажале јасна еволуција
во позитивен смисол што се однесува до степенот на ресекција, времетраењето на
самата процедура, бројот на компликации, крвозагуба и намален број на
компликаци. Според приложениот труд, воспоставувањето на рутина, совладување
на мануелната техника е деликатен и временски конзумативен процес.
Кандидатот констатира дека самиот процес на стекнување и усовршувањето на
техниката, дополнително носи сигурност, контрола на самиот процес,
радикалитет. Согласно со овој факт, бројот на радикално оперативно ендоскопски
третираните пациенти сукцесивно, постепено се зголемува со акумулацијата на
искуство во време, односно инклинацијата на кривата на учење.
Според опишаната компарирана технологија, суштински, подоброто
осветлување, агол на гледање без “подвис”, усовршен инструментариум се
објективните фактори за напредок. Субјективно, посветеноста, едукацијата, со
вклучени работилници, кадаверична работа, теоретска подготовка, соработка и
усовршување на неуроанестезиолозите и интензивистите се субјективните
придонесувачки фактори.
Компарирајќи ги резултатите од направените клинички истражувања во
актуелниот докторски труд, со резултати од други студии на оваа тема, кандидатот
поентира дека заеднички именител на најголем број споредбени клинички
испитувања на посочените методи на лекување е супериорноста на
ендоскопскататранссфеноидална
ресекција,
верзус
микроскопската
хипофизектомија. Понатаму, потребно понатамошно пролонгирано акумулирање
на вештина, искуство и усовршување како понатамошен процес на етаблирање на
оваа технологија.
Во делот Заклучок, кандидатот таксативно ги презентира добиените
резултати, во контекст на одговори на поставените цели на клиничкото
испитување. Преку приложениот докторски труд, кандидатот ја потврдува
појдовната хипотеза според која постои суштинска асоцираност помеѓу
параметрите на исход на лекувањето со ендоскопска технологија, а во контест на
радикална ресекција со помала фреквенција на компликации, подобри резултати
на офталмолошки и ендокринолошки план, компарирано со параметрите на
исход кај микроскопската техника.
Имено, компаративно со микроскопскататранссфеноидална ресекција на
питуитарнитеаденоми, според резултатите на студијата, ендоскопската
технологија недвосмислено овозможува подобра визуелизација со подобро
осветлување, при мануелна техника, пошироко видно поле, побезбедна ресекција
со побезбедна контрола на крварењето, отсуство на спекулум, маневарски
поширок простор, поголем радикалитет на ресекција, со подобар преглед на
латентни порции на лезијата, со намалување на хазардот на резидуа и рекуренс,
финално, редукција на интра и пост операривните компликации, скратување на
времетраењето на самата процедура и зголемена безбедност, ефикасност и
сигурност на целата процедура.
Во контекст на актуелниот докторски труд, изведувањето на студијата
претставува придонес во проширувањето на апликативноста и ефикасноста на

ендоскопската техника во лекувањето на овие деликатни лезии во нашата
средина. Понатаму, добиените резултати е потребно да бидат сеопфатно
толкувани заедно со наодите од квантитативните и квалитативните дијагностички
методи на испитување, компаративно проценети кај обете техники, со
прифакањето на концептот на дијалектичко единство на обете методи.
Поглавјето Литература содржи 85 референци, од кои најголем број од
понов датум кои се уредно презентирани според важечките стандарди и соодветно
цитирани во текстот.

Оцена на трудот
Докторската дисертација на ас. д-р РобертШумковски, со наслов
ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС
МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА
НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ,
претставува истражување во форма на докторски труд од областа на
неврохирургијата, клиничка медицина.
Ендокринолошките синдроми предизвикани од питуитарни лезии,
аденоми, претставуваат деликатни нарушувања кај пациентите, со изразен
диверзитет во поглед на димензии, секреторна активност, офталмолошки,
невролошки, неврохируршки и ендокринолошки нарушувања. Тие со постојана
епидемиолошка застапеност кај населението, иако бенигни по својата природа,
секако претставуваат сериозно нарушување на здравјето, честопати со висок
степен на инвалидитет, па до фатален исход. Намалувајќи го квалитетот на
содржината на животот, претставуваат предизвик во процесот на лекување,
поради што постои зголемен клинички и научен интерес за рано откривање на
овие лезии и справување со клиничките испади и субјективни клинички
симптоми и потенцијални компликации.
Докторскиот труд на ас. д-р Роберт Шумковски прави обид да се процени
улогата и значењето на транссфеноидалната ендоскопска ресекција на
питуитарнитеаденоми, во компарација со микроскопската транссфеноидална
хипофизектомија, а со цел оптимален избор и дизајнирање на безбеден, ефикасен,
сигурен, неинвазивен метод на лекување на овие пациенти.
Имајќи го тоа предвид, може да се констатира дека компаративното
испитување на овие две технологии, со изведени заклучоци, со своите предности и
недостатоци, како „балансирана дијалектика”, претставува апликативен
научноистражувачки придонес кој може во иднина да послужи како појдовна
основа за дополнително проширување на клиничките можности на ова подрачје.
Докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Роберт Шумковски, со
наслов:
ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС
МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА

НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ,
според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува условите и стандардите за
докторски труд.
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор,
во меѓународни научни списанија или списание со импакт-фактор) следниве
рецензирани истражувачки трудови:

•

Sumkovsi R, Filipce V, Kocevski I, Micunovic M. Endoscopic Transsphenoidal
Hypophisectomy versus Microscopic Transsphenoidal Surgery in the Treatment
of Pituitary Adenomas: Evaluation of Results in Terms of Ophthalmic Affection.
Open Access Maced J Med Sci. 2020 Feb 05; 8(B):1-5. https://doi.org/10.3889/
oamjms.2020.4451

•

Sumkovsi R, Kocevski I, Micunovic M. Endoscopic versus Microscopic
TranssphenoidalHypophysectomy: Comparison of the Endocrine Outcome – An
Institutional Experience. Open Access Maced J Med Sci. 2020 Feb 05; 8(B):1-6.
https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.4452

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По внимателното целосно и исцрпно разгледување на докторската
дисертација на кандидатот ас. д-р Роберт Шумковски, со наслов
ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС
МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА НА
ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ, Комисијата смета дека се работи за самостоен

научноистражувачки труд кој разработува актуелен клинички проблем, со јасно
дефинирани мотив и цели, како и апликабилни клинички резултати.
Во докторскиот труд, во рамки на поставените цели на истражувањето, кандидатот
прави обид да ги дефинира значењето, местото и улогата на методата на
ендоскопска транссфеноидална хипофизектомија при ресекција на питуитарните
аденоми, компаративно во однос на трансназалната микроскопска ресекција.

Анализата на резултатите, компарацијата и корелациите со останатите
дијагностички и тераписки квантитативни и квалитативни методи на испитување
и лекување покажуваат дека методата на ендоскопска транссфеноидална
ресекција на питуитарните аденоми може да најде своја примена, на
неексклузивна основа, овозможувајќи стандардизација и понатамошна еволуција
во смисла на нејзино доусовршување, популаризација и максимална ефикасност и
безбедност, што, всушност, претставува и главна апликабилна придобивка на овој
докторски труд.
Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно
приложениот докторски труд и има чест да му предложи на Наставно-научниот
совет на Медицинскиот факултет во состав на УКИМ, Скопје, да го прифати и да
закаже јавна одбрана на докторската дисертација на кандидатот ас. д-р Роберт
Шумковски, со наслов: ЕНДОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА
ХИПОФИЗЕКТОМИЈА ВЕРЗУС МИКРОСКОПСКА ТРАНССФЕНОИДАЛНА
ХИРУРГИЈА: ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБЕТЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПИТУИТАРНИТЕ АДЕНОМИ.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

Проф. д-р Спасе Јовковски, претседател, с.р.
Проф. д-р Вера Петрова, ментор, с.р.
Проф. д-р Александар Чапароски, член, с.р.
Проф. д-р Весна Јаневска, член, с.р.
Проф. д-р Андреја Арсовски, член, с.р.

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „НЕОПИОИДНА
АНЕСТЕЗИЈА КАЈ ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ НА ЖОЛЧНОТО
ЌЕСЕ“ ОД МАРИЈА ТОЛЕСКА ДОНЕСКА, ПРИЈАВЕНА НА
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXIV
редовна седница одржана на 25.2.2020 година, а по предлог на Советот на студиската
програма на трет циклус студии - докторски студии, студиска програма на медицина,
во согласност со Законот за високото образование на Република Македонија, а врз
основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на Република
Македонија, број 82/2018), член 275 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје,
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019)
и член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), формираше Комисија за оцена на
докторската дисертација на кандидатката д-р Марија Толеска Донеска со наслов
,,Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното ќесе“, во состав:
проф. д-р Мирјана Шошолчева, проф. д-р Петар Дејанов, проф. д-р Никола Јанкуловски,
проф. д-р Андријан Карталов и проф. д-р Билјана Кузмановска.
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го
поднесува следниов

И З В Е Ш Т А Ј
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатката д-р Марија Толеска Донеска, со
наслов „Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното ќесе“,
содржи 124 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,15
проред и големина на букви 12, и 248 библиографски единици, меѓу нив научни трудови,
статии, и книги. Трудот е структуриран во 7 глави, вовед, мотив и цели за изработка на
докторскиот труд, материјали и методи на истражувањето, статистичка анализа на
резултатите, дискусија, заклучни согледувања и користена литература. Текстот е
збогатен со 68 табели, 43 слики и еден прашалник. Деловите се систематизирани во
точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на
материјата која е обработена во истражувањето.
Првата глава од докторската дисертација претставува Вовед, кој е правилно
структуриран и започнува со краток историски осврт на употребата на опиодите во

анестезијата и нивниот ефект на супримирање на болката дефинирана како непријатно
сензорно и емоционално искуство кое е поврзано со постоечко или потенцијално
оштетување на ткивото. Докторантката детално ја опишува патофозиологијата на
болката и се задржува на болката предизвикана од хируршка интервенција која за време
на анестезија може да се мери со индиректни знаци од автономниот нервен систем и
објективни скоринг-системи за мерење на интраоперативната ноцицепција. Во
постоперативниот период има повеќе скоринг-системи за проценка на болката како што
се Вонг-Бекеровата скала, визуелната аналогна скала (ВАС), нумеричката скала за
проценка на болка (НРС), и вербалната скала за проценка на болка (ВРС). Акутната
постоперативна болка може да биде соматска, висцерална или невропатска, и таа покрај
позитивните ефекти има многу повеќе негативни ефекти. Ако не е соодветно третирана,
може да предизвика голем број на штетни акутни и хронични ефекти. Некои од
препораките во минатото за третман на акутната болка во интраоперативниот период
промовираат агресивен третман на акутната болка, при што истата е третирана со
опиоиди. Но, опиоидите имаат повеќе несакани ефекти, како што се опиоидпридружената респираторна депресија во постоперативниот период, чешање, уринарна
ретенција,
констипација,
намалена
когнитивна
функција,
миоклонус,
имуномодулаторни ефекти, опиоидна ендокринопатија, како и хипералгезија.
Опиоидната толеранција или губењето на аналгетската јачина е честа компликација од
третманот со опиоиди, која води до постојано зголемување на дозата на опиоидите и
намалување на ефективноста со текот на времето, а таквата зголемена примена на
опиоидите за подобра контрола на болката, кај некои пациенти доведува и до зависност
од опиоди. Во воведот, понатаму се дефинира и се објаснува физиологијата и
патофизиологијата на една од најчестите постоперативни компликации,
постоперативното гадење и повраќање кое често го намалува задоволството од страна на
пациентот и го продолжува периодот на заздравување и отпуштање од болница. Ризикот
од појавата на оваа компликација може да се намали со примена на одредени техники
како што се регионалната анестезија, или ако е неопходна општа анестезија, користење
на тотална интравенска анестезија со пропофол, адекватна хидрација и мултимодална
контрола на болката во постоперативниот период. Мултимодалната контрола на болката
вклучува примена на парацетамол, нестероидни антиинфламаторни лекови и други
неопиоидни адјуванси и антиеметици. Оттаму, за профилакса на постоперативно гадење
и повраќање се покажало дека комбинираната терапија со користење на различни
видови на лекови е поефикасна отколку терапијата со еден лек. Комбинацијата на
ондансетрон, дексаметазон, дроперидол, пропофол или инхалационен анестетик,
ремифентанил или фентанил, како и азотен оксидул значително го намалува ризикот за
негово појавување. Ако целосно или оптимално отстранување на болката не може да се
постигне со давање на еден лек или со користење на една метода, тогаш примената на
комбинирани аналгетски режими (балансирана аналгезија) или мултимодален пристап
на третманот на постоперативната болка е потврдено дека е добар избор. Всушност,
концептот на мултимодална аналгезија е воведен како техника со која ќе се подобри
аналгезијата и ќе се намали појавата на опиоид-поврзаните несакани ефекти.
Мултимодална аналгезија се постигнува со комбинирање на различни аналгетици кои
делуваат преку различни механизми, на различни места од централниот нервен систем.

Режимот на мултимодална аналгезија се приспособува така за да се задоволат потребите
на секој пациент индивидуално, земајќи ја предвид нивната претходна здравствена
состојба, видот на операцијата и евентуално претходните искуства поврзани било со
акутен или со хроничен третман на болка. Докторантката продолжува со дефинирање на
преемптивната аналгезија која е техника каде лекот се дава пред оперативниот зафат.
Иако постојат контроверзи, познати се неколку пре-емптивни аналгетски третмани:
интравенско давање на опиоиди, периферни нервни блокови, инфилтрација со локален
анестетик на местото на операција, епидурално давање на опиоиди и локални
анестетици и мултимодална комбинација. Потоа следува дефинирање на неопиоидната
анестезија, која претставува анестезиолошка техника со која во интраоперативниот
период не се користат опиоиди системски, невроаксијално ниту интракавитарно. Оваа
нова техника може да обезбеди интраоперативна хемодинамска стабилност,
неподвижност и постоперативна аналгезија без да се дадат опиоиди, а со тоа ќе
отсуствуваат многубројните несакани ефекти предизвикани од опиоидната терапија. Со
оваа техника постоперативните компликации се сведени на минимум или се
превенирани. Други придобивки од неопиоидната анестезија се: намалено ослободување
на хистамин, зголемено задоволство од страна на пациентот и побрзо заздравување по
операција или анестезија. Претставени се индикациите и контраиндикациите на
неопиоидната анестезија, како и лековите кои се користат: лидокаин, кетамин,
магнезиум сулфат, дексаметазон, алфа 2 агонисти, бета блокатори, габапентаноиди, нестероидни анти-инфламаторни лекови, парацетамол, метамизол и трамадол. Воведот
завршува со опис на лапароскопската холецистектомија, која претставува златен
стандард за третман на пациентите со камења во жолчното ќесе, но сепак раната
постоперативната болка сé уште останува главен проблем кај некои пациенти по
лапароскопска холецистектомија. Таквата болка, соматска и висцерална е резултат на
повеќе фактори, а подобра контрола на болката се постигнува со повеќе методи. Воведот
завршува со поновите препораки за примена на мултимодалниот аналгетски пристап и
тоа комбинацијата од парацетамол и нестероидни антиинфламаторни аналгетици, а
препорака е и да се избегнуваат јаките опиоди.
Втората глава го анализира мотивот на студијата, кој произлегува од
сознанието дека високите дози на опиоиди можат да предизвикаат не само зголемување
на постоперативната болка, туку и акутна толеранција и хипералгезија, што понатаму
резултира со влошување на контролата на болката. Од доказите дека мултимодалната
предоперативна и интраоперативна балансирана аналгезија постоперативно има
подобри резултати во контрола на болката, а во исто време се избегнуваат и
компликациите од прекумерно давање на опиоди, произлегува и мотивот за изработка
на доктроскиот труд. Целите на докторскиот труд се јасни, дефинирани во 4 точки, и
кореспондираат со донесените заклучоци на крајот од дисертацијата. Тие вклучуваат
утврдување на ефектите на лековите со кои се изведува неопиодната анестезија врз
постоперативната аналгезија, одредување на тоа колкава ќе биде потребата од опиоиди
во постоперативниот период кај сите испитувани групи на пациенти, а со тоа и колкава
ќе биде вкупната потрошувачка на опиоиди во периоперативниот и постоперативниот
период, утврдување на интензитетот на постоперативното гадење и повраќање и
одредување на евентуално нарушување на сонот.

Во третата глава се презентирани материјалот и методите што се
примениле во ова истражување, кое претставува проспективна, рандомизирана,
контролирана клиничка студија со користење на паралелни групи на пациенти по
случаен избор, предвидени за лапароскопски операции на жолчното ќесе. Студијата е
изработена по одобрување од Етичката комисија за клинички истражувања на
Медицинскиот факултет во Скопје, како и со согласност од Катедрата за анестезија со
реанимација и Клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување во Скопје.
По добивање на потпишана информирана согласност од страна на пациентите, тие се
вклучени според критериуми за вклучување и исклучување. Следела подготовка на
пациентите според клиничката слика на денот на приемот, а според анкетниот лист,
истите биле распределени во една од групите по случаен избор. Рандомизацијата на
пациентите е извршена така што на пациентот по пополнувањето на анкетниот лист му
биле понудени 5 пликоа, од кои тој требал да одбере само едно од нив. Во самото плико
било наведено во која група ќе припаѓа пациентот, а со тоа и кои лекови ќе се користат
во тек на анестезијата. Предоперативно, на пациентите им била објаснета и ВАС-скалата.
На денот на операцијата секој пациент е припремен според протокол, без внес на храна
минимум 8 часа предоперативно, со нормотермија и премедикација со дијазепам
орално. Со стандарден интраоперативен мониторинг и преоксигенација, сите пациенти
биле воведени во општа анестезија со давање на мидазолам 0.04 мг/кг, фентанил 0.002
мг/кг, 1-2 мг/кг пропофол и 0.6 мг/кг рокурониум бромид, освен кај пациентите од
групата 5 каде што не е даван фентанил. За водење на анестезијата се користела техника
на балансирана анестезија со 0.7-1 MAC севофлуран. Кај пациентите била поставена
назогастрична сонда, нормотермијата се одржувала со затоплување со помош на
воздушни ќебиња, и на сите пациенти им биле поставени антиемболиски пумпи. По
воведот во анестезија пациентите биле поделени во 5 групи по 40 пациенти, од кои
пациентите во групата 1 добиле интермитентно опиоид (фентанил), пациентите од
групата 2 добиле лидокаин при воведот со продолжена континуирана и.в. инфузија со
лидокаин и интермитентно се додавал фентанил, групата 3 добила интравенски кетамин
при воведот во анестезија и интермитентно се додавал фентанил, пациентите од групата
4 добиле континуирана интравенска инфузија со магнезиум и интермитентно се додавал
фентанил и пациентите од групата 5 добиле дексаметазон и парацетамол пред вовед во
анестезија, лидокаин и кетамин во тек на воведот во анестезија и понатаму се
продолжило со континуирана интравенска инфузија со лидокаин и магнезиум. Во оваа
група не се давал фентанил ниту при вовед во анестезија, ниту во тек на
интраоперативниот период. На пациентите од сите 5 групи дополнително им се давале
болус дози на рокурониум бромид во интраоперативниот период према потребата.
Постоперативно, сите пациенти биле мониторирани и е одредуван одговорот на ВАСскалата. Кога ВАС-скорот бил 4, 5 и 6, се аплицирало 100 мг кетонал интравенски, а кога
ВАС-скорот бил 7, 8, 9 и 10, се аплицирало 100 мг трамадол интравенски. Одговорот на
ВАС-скалата се следел во Единицата за постанестезиолошка нега, и тоа: 1 час, 4 часа, 8
часа и 12 часа по операцијата, а 24 часа по операцијата на одделот на Клиниката за
абдоменална хирургија. 24 часа по операцијата секој пациент добивал прашалник за
одредување на квалитетот на спиење. Следени се сите несакани ефекти во раниот
постоперативен период, како што е времето на побарување на опиоиди постоперативно,

вкупната потрошувачка на опиоиди во интраоперативниот и постоперативниот период,
појавата на постоперативно гадење и повраќање (ПОГП), а се одредувало и дали има
нарушување во спиењето.
Во четвртата глава, докторантката ги прикажува резултатите од
истражувањето, кои покажуваат дека биле вклучени 200 пациенти предвидени за
лапароскопски операции на жолчното ќесе. Испитаниците од петте групи биле хомогени
во однос на половата структура, со доминантно учество на пациенти од женски пол во
сите групи, и тоа: 80 % (32), 77,5 % (31), 67,5 % (27), 72,5 % (29), 67,5 % (27)
последователно. Пациентите биле и хомогени и во однос на возраста. Просечната
возраст на пациентите од фентанилската група била 49.53 ± 12.9 години, од
лидокаинската била 49.33 ± 14.1 годин, од кетаминската, 50.25 ± 13.7 години, од
магнезиумската група била 48.70 ± 12.7 години и од неопиоидната група биле на
просечна возраст од 46.43 ± 10.9 години. Првиот час постоперативно, во мирување,
испитаниците од анализираните групи имале сигнификантно различни скорови за ВАСскалата за болка (p=0.0001). Меѓугрупните споредби покажале дека оваа вкупна
сигнификантност се должи на сигнификантна разлика помеѓу лидокаинската и
неопиоидната група (p=0.00008), и помеѓу магнезиумската и неопиоидната група
(p=0.006). Пациентите од неопиоидната група првиот час по интервенцијата и во
мирување, имале значително послаба болка од пациентите кои при воведот во
анестезија добиле лидокаин и магнезиум. Највисок просечен скор за ВАС-скалата бил
регистриран во лидокаинската група (5.70 ± 1.7), следено со магнезиумската група (5.27
± 1.8), фентанилската група (4.97 ± 2.6), и кетаминска група (4.95 ± 2.5), а најнизок во
неопиоидната група (3.53 ± 1.8). Статистичка сигнификантна разлика во ВАС-скалата за
болка била потврдена меѓу пациентите од петте групи, првиот час од оперативната
интервенција и во состојба на кашлање (p <0.0001). Пациентите од фентанилската,
лидокаинската, кетаминската и магнезиумската група имале слични скорови за ВАСскалата, и сигнификантно повисоки скорови од пациентите од неопиоидната група
(p=0.011, p=0.00001, p=0.01, p=0.0005), односно, постоперативната болка анализирана
првиот час по интервенцијата и при кашлање била значајно послаба кај пациентите од
неопиоидната група споредено со сите останати пациенти. По 4 часа од оперативната
интервенција, во мирување, ВАС-скалата презентирала повисоки скорови кај
пациентите кои примиле фентанил, лидокаин, кетамин, и магнезиум, споредено со
пациентите кои примиле неопиоидна анестезија, но без потврдена статистичка
сигнификантност (p=0.22). За вредност на p=0.038, била потврдена вкупната
статистичка сигнификантна разлика во ВАС-скалата за болка, 4 часа постоперативно,
при кашлање. Меѓугрупните тестирања потврдиле сигнификантна разлика меѓу
фентанилската и неопиоидна група (p=0.045), која се должи на значајно посилна болка
кај пациентите од фентанилската група споредено со пациентите од неопиоидната.
Просечната вредност на ВАС-скалата за болка во оваа анализирана временска точка
била најниска во неопиоидната група (3.40 ± 2.0), а највисока во фентанилската група
(4.75 ± 2.5). Меѓу овие вредности биле просечните ВАС-скорови во лидокаинската,
магнезиумската и кетаминска група (4.60±2.1, 4.5± 2.2, 4.12 ± 3.2 консеквентно). По 8
часа од оперативната интервенција, и во мирување и во кашлање не била регистрирана
сигнификантна разлика во интенизтетот на болка меѓу пациентите од петте

анализирани групи (p=0.62, p=0.65 следствено). Во оваа временска точка, и во мирување
и при кашлање, пациентите кои по воведот во анестезија добиле интермитентно
фентанил, јачината на болка ја оцениле со повисок скор во однос на пациентите од
останатите групи, но без доволна разлика за статистичка сигнификантност. Од ова
произлегува заклучок дека испитаниците од анализираните групи не се разликуваат
сигнификантно во однос на интензитетот на болка, евалуирана осмиот час по
интервенцијата, во мирување. По 12 часа по операција, во мирување, пациентите од
лидокаинската група имале највисок просечен ВАС-скор (2.67 ± 2.2), следено од
пациентите од неопиоидната група (2.47 ± 1.8), фентанилската група (2.45 ± 2.1),
кетаминската група (2.20 ± 2.4), и најнизок во магнезиумската група (2.05 ± 1.5). Во
состојба на кашлање ВАС-скалата била со највисока просечна вредност во
фентанилската група (3.35±2.6), следено од лидокаинската група (3.20±2.6),
неопиоидната група (2.97±1.9), магнезиумската група (2.90±1.9), и најнизок во
кетаминската група (2.85±2.4). По 24 часа од оперативната интервенција, во мирување,
резултатите од статистичката анализа презентираат статистичка сигнификантна
разлика меѓу петте анализирани групи, во однос на ВАС-скалата за болка (p=0.0001).
Меѓугрупните споредби покажуваат дека оваа вкупна сигнификантност се должи на
сигнификантна разлика меѓу фентанилската група и кетаминската група (p=0.00019),
меѓу фентанилската група и магнезиумската група (p=0.009), и меѓу фентанилската
група и неопиоидната група (p=0.014). Овие статистички резултати сугерираат на
заклучок дека пациентите кои добиле фентанил, еден ден по интервенцијата и во
мирување, имале посилна болка од сите останати пациенти кои примиле кетамин,
магнезиум и неопиоидна анестезија. Во оваа временска точка, во состојба на мирување,
ВАС-скалата за болка имала просечна вредност од 3.47 ± 2.4 во фентанилската група,
2.47 ± 1.5 во лидокаинската група, 1.40 ± 1.8 во кетаминската група, 1.77 ± 1.7 во
магнезиумската група, и 1.82 ± 1.7 во неопиоидната група. Помала разлика, но
статистички сигнификантна била потврдена и во состојба на кашлање, по 24 часа од
интервенцијата меѓу анализираните групи (p=0.0043). И оваа вкупна разлика се
должела на сигнификантно поголеми ВАС-скорови во фентанилската група во однос на
кетаминската група (p=0.042), во однос на магнезиумската група (p=0.043), и во однос
на неопиоидната група (p=0.011). И при кашлање еден ден по интервенцијата,
пациентите кои примиле фентанил имале посилна болка од сите останати пациенти, но
сигнификантно посилна од пациентите кои примиле кетамин, магнезиум и неопиоидна
анестезија. Во оваа временска точка, при кашлање, ВАС-скалата за болка имала
просечна вредност од 4.20 ± 2.6 во фентанилската група, 3.40 ± 2.1 во лидокаинската
група, 2.65 ± 2.3 во кетаминската група, 2.62 ± 2.2 во магнезиумската група, и 2.35 ± 1.9
во неопиоидната група. Дополнително аналгетик им било дадено на 27 % (11) пациентки
од фентанилската група, 32,5 % (13) од лидокаинската група, 17,5 % (7) од кетаминската
група, 10 % (4) од магнезиумската група, и најретко на пациентите од неопиоидната
група, 5 % (2). Како статистички сигнификантно е потврдено почестото давање на
аналгетик на пациентите од фентанилската група во однос на пациентите од
магнезиумската група (p=0.045), и во однос на неопиоидната група (p=0.006), како и
почестото давање аналгетик на пациентите од лидокаинската група во однос на
пациентите од магнезиумската група (p=0.014), и во однос на пациентите од

неопиоидната група (p=0.016). По давањето на аналгетик, не е потврдена статистичка
сигнификантна разлика во однос на интензитетот на болка меѓу 5-те анализирани
групи, во мирување (p=0.46) и при кашлање (p=0.29). Во мирување, ВАС-скалата имала
просечен скор од 5.27 ± 1.1 во фентанилската група, 4.54 ± 1.1 во лидокаинската група,
5.0 ± 1.0 во кетаминската група, 5.0 ± 1.4 во магнезиумската група, и 4.5 ± 0.7 во
неопиоидната група. При кашлање, ВАС-скалата имала просечен скор од 6.36 ± 1.1 во
фентанилската група, 5.46 ± 1.3 во лидокаинската група, 5.71 ± 2.4 во кетаминската
група, 6.0 ± 1.4 во магнезиумската група, и 5.5 ± 0.7 во неопиоидната група. Просечните
дози на фентанил, кои на пациентите од првите четири групи фракционирано им биле
аплицирани во тек на интервенцијата изнесуваат кај пациентите од фентанилската група
(350 ± 120.3), следено од пациентите од магнезиумската група (307.50 ± 130.4),
кетаминската група (292.50 ± 60.5), и лидокаинската група (258.75 ± 60.9). Дозите
фентанил ординирани на пациентите од четирите групи сигнификантно се разликуваат
(p=0.0008). Оваа вкупна сигнификантност се должи на сигнификантна разлика меѓу
фентанилската група со лидокаинската и кетаминската група (p=0.0002, p=0.045
консеквентно). На пациентите од првата фентанилска група, значајно повеќе од
пациентите од лидокаинската и кетаминската група им било давано фентанил во текот
на оперативната интервенција. Во однос на несаканите ефекти резултатите покажуваат
дека првиот час по интервенцијата, гадење имале 5 пациенти од фентанилската група, 2
од лидокаинската, 5 од кетаминската, 5 од магнезиумската, а ниту еден пациент од
неопиоидната група. Ист процент на пациенти од фентанилската, кетаминската и
магнезиумската група дале податок дека имаат гадење, поретко гадење имале
пациентите од лидокаинската група, а воопшто немале пациентите од неопиоидната
група. На граница на статистичка сигнификантност е разликата во честотата на појава
на гадење кај пациенттие од фентанилската, кетаминската и магнезиумската во однос на
пациентите од неопиоидната група (p=0.055). По еден час од оперативната
интервенција, повраќање имале 6 пациенти од фентанилската група, 2 пациенти од
лидокаинската група, 4 од кетаминската група, 2 пациенти од магнезиумската група, и
еден пациент од неопиоидната група. Овие опишани разлики во дистрибуцијата на
пациенти со и без гадење, еден час по интервенцијата, не биле доволни за да се потврдат
статистички како сигнификантни (p=0.28). Четвртиот час од интервенцијата, на гадење
се жалеле подеднакво пациентите од фентанилската, лидокаинската и кетаминската
група, по 4 пациенти во секоја од овие групи, 9 пациенти од магнезиумската група, и
еден пациент од неопоидната група. Во оваа временска точка, како статистички
сигнификантна се потврдила разликата во дистрибуција на пациенти со и без гадење
меѓу магнезиумската и неопиоидната група (p=0.0068). Пациентите од неопиоидната
група незначајно поретко од пациентите од фентанилската, лидокаинската и кетаминска
група имале гадење, а значајно поретко од магнезиумската група. Компаративните
меѓугрупни разлики во однос на симптомот повраќање 4 часа по оперативната
интервенција не биле статистички сигнификантни. Повраќање во овој период имале мал
број на пациенти, 3 од фентанилската, лидокаинската и магнезиумската група, 1 пациент
од кетаминската група, а ниту еден од неопиоидната. По 8 часа од оперативната
интервенција, кај 6 пациентки од фентанилската, 2 од лидокаинската, 4 од
кетаминската, 5 од магнезиунската, и 4 од неопиоидната група било регистрирано

гадење, односно гадење најчесто имале пациентите кои по воведот во анестезија
примиле фентанил, а најретко пациентите кои по воведот во анестезија примиле
лидокаин. Резулататите од статистичката анализа покажуваат дека испитуваните групи
пациенти не се разликуваат сигнификантно во однос на честотата на симптомот гадење,
во перод 8 часа по интервенцијата (p>0.05). Осмиот час по интервенцијата не била
најдена сигнификантна разлика меѓу групите и во однос на регистрирани пациенти со
повраќање (p>0.05). Повраќање имале 4 пациенти од фентанилската, 2 од
лидокаинската, 2 од кетаминската, 2 од магнезиумската и 4 пациенти од неопиоидната
група. По 12 часа од оперативната интервенција, 2 пациенти од фентанилската група, 1
од лидокаинската, 5 од кетаминската и 1 од магнезиунската имал гадење, а кај ниту еден
пациент од неопиоидната група. Гадење најчесто имале пациентите на кои по воведот во
анестезија им било ординирано кетамин, но разликата во однос на другите групи
статистички не била сигнификантна, односно значајна. Во истиот временски период, по
12 часа постоперативно, повраќање било регистрирано само кај 3 пациети, од кои 2 од
фентанилската група, и 1 од магнезиумската група. По 24 часа од интервенцијата, 4
пациенти се жалеле на гадење, 2 во фентанилската група, и по еден пациент во
лидокаинската и кетаминската група, додека повраќање било регистрирано кај 2
пациенти, и двајцата од фентанилската група. Помеѓу петте контролни временски точки,
дополнително гадење се јавило кај 1 пациент од фентанилската група, 3 од
лидокаинската, 2 од кетаминската, 3 од магнезиумската и 1 пациент од неопијатната
група. Пациентот од неопијатната група кој имал гадење, истовремено и повраќал.
Следуваат резултатите од прашалникот кој им бил даден на пациентите 24 часа по
оперативната интервенција. Тие покажуваат дека мнозинството пациенти во сите групи
се чувствувале пријатно, најмногу пациентите кои по воведот во анестезија примиле
лидокаин, а најмалку пациентите кои примиле фентанил, но без потврдена статистичка
сигнификантна разлика помеѓу групите (p>0.05). Согласно резултатите, лоши соништа
имале 14 пациенти, од кои 5 од фентанилската група, 2 од лидокаинската, 4 од
кетаминската, 2 од магнезиумската и 1 пациент од неопиоидната група. Разликите во
дистрибуција на пациенти со и без лоши соништа меѓу анализираните групи биле
статистички несигнификантни (p>0.05). Меѓу анализираните групи не е најдена
статистичка сигнификантна разлика во однос на дистрибуцијата на потврдни и
негативни одговори, на прашањето кое се однесува на потешкотии при заспивањето. Со
потешкотии при заспивање се соочиле 22,5 % (9) пациенти од фентанилската, исто толку
пациенти од лидокаинската, 20 % (8) пациенти од кетаминската, 30 % (12) пациенти од
магнезиумската и исто толку пациенти од неопиоидната група. Пациентите од
анализираните групи различно одговориле на прашањето „Дали спиевте убаво? “.
Најмногу потврдни одговори биле добиени во магнезиумската, 90 % (36), следено од
кетаминската, неопиоидната, лидокаинската и фентанилската група, 85 % (34), 80 %
(32), 77,5 % (31) и 65 % (26) консеквентно. Како статистички сигнификантна е потврдена
разликата во одговорите меѓу пациентите од опиоидната и кетаминската (p=0.039), и
меѓу опиоидната и магнезиумската група (p=0.007). Согласно одговорите кои ги дале на
прашањето „Дали се чувствувате одморено?“, пациентите од лидокаинската и
неопиоидната група се чувствувале најкомфорно 24 часа по оперативната интервенција,
додека најретко се чувствувале одморени пациентите од фентанилската група. Рани

постоперативни компликации биле нотирани кај 2 пациенти од фентанилската, 3 од
лидокаинската, 15 од кетаминската и 12.5 % од неопиоидната група. Не биле
регистрирани компликации во раниот постоперативен период кај пациентите од
магнезиумската група. Почестата појава на несакани ефекти во кетаминската група
споредено со останатите групи, е статистички сигнификантна во однос на
фентанилската, лидокаинската, магнезиумската и на неопиоидната група. Компликации
нотирани кај пациентите од петте групи во период од 24 часа по извршената оперативна
интервенција и тоа степенот на болка во мирување и кашлање, фреквенција на гадење и
повраќање, биле најчести во фентанилската група. Во лидокаинската група степенот на
болка варирал во првиот кога бил највисок наспроти оној по 24 часа кога бил најнизок, а
при кашлање имале најсилна болка еден час по интервенцијата, а најслаба болка 12 часа
по интервенцијата. Првиот час по интервенцијата, 2 оваа група имале гадење, а еден по
24 часа постоперативно. Во кетаминската група, во мирување и во кашлање, највисок
просечен скор за ВАС-скалата бил регистриран по 1 час од интервенцијата, а најнизок 24
часа постоперативно. Во магнезиумската група, и во мирување и при кашлање, првиот
час постоперативно бил регистриран највисок просечен скор за ВАС-скалата, а 24 часа
постоперативно најнизок. Првиот час по операцијата 5 пациенти од магнезиумската
група имале гадење, а 2 повраќање, а ниту еден по 24 часа. Кај пациентите од
неопиоидната група група, во мирување и кашлање беше регистрирано значајно
намалување на јачината на болка во текот на 24 часа по интервенцијата. Во
неопиоидната група немало пациенти кај кои се појавило гадење, кај еден пациент било
регистрирано повраќање првиот час постоперативно, а немало ниту кај еден 24 часа
постоперативно.
Во петтата глава во обемната дискусија, докторантката ги коментира
резултатите од сопственото истражување кои се концизно и јасно објаснети. Добиените
резултати истовремено ги споредува со веќе објавени резултати во литературата од таа
област. Претставени се студии кои укажуваат на фактот дека мултимодалниот третман
на болка претставува најдобар начин за намалување на потребата од опиоиди.
Резултатите од ова истражување корелираат со резултатите од студиите кои ги
испитувале ефектите на неопиоидната анестезија. Овие студии докажуваат дека
интраоперативното постигнување на хипноза, хемодинамска стабилност, мускулна
релаксација и добивање на постоперативна аналгезија може да се постигне и без да се
дадат опиоиди. Според некои студии, иако болката по лапароскопска операција на
жолчното ќесе е со помал интензитет во споредба со болката по отворена
холецистектомија, некои пациенти сé уште имаат значителен дискомфорт во текот на
првите 24 до 72 часа во постоперативниот период. Студии покажуваат дека болката
може да биде од различен вид и дека на денот на операција типично е дифузна
абдоменална болка, повеќе изразена во десниот горен квадрант и десното рамо и дека е
со најголем интензитет на денот на операцијата и следниот ден, 24 часа постоперативно.
Резултатите од појавата на постоперативното гадење и повраќање се совпаѓаат со други
студии, а е докажано и дека опиоидите се високо еметогени лекови, а давањето на
дексаметазон е добар избор за нивно превенирање. Некои други студии, пак, сугерираат
давање на мидазолам, кој може да го намали постоперативното гадење и повраќање. Во
ова истражување, резултатите од нарушувањето на сонот корелираат со резултати од

други студии, при што е потврдено дека високите скорови за болка се поврзани со
намалено траење на спиењето и дека подобрата контрола на болката е поврзана со
подобра ефикасност во спиењето и вкупното време на спиење. Докажано е, исто така, и
дека опиоидите можат да бидат причина за нарушување во спиењето во
постоперативниот период. Резултатите од овој докторски труд потврдуваат дека
неопиоидната анестезија се покажала како сигурна техника за третман на
интраоперативната и постоперативната болка кај лапароскопски операции на жолчното
ќесе.
Во шестата глава, кандидатката ги претставува заклучните согледувања кои
се коректно формулирани и ги потврдуваат појдовните цели на истражувањето. Врз
основа на добиените резултати од ова истражување се заклучува дека неопиоидната
анестезија како дел од мултимодалната аналгезија може сигурно и ефикасно да се
користи во секојдневната анестезиолошка пракса. Заклучено е дека со неопиоидна
анестезија има помалку несакани ефекти, како што се болката при мирување и кашлање
во различни временски интервали постоперативно, гадењето и повраќањето и
нарушување на сонот. Од не помала значајност е и поголемо задоволство од страна на
пациентите во неопиодната анестезија. Со оваа студија се потврдува дека неопиоидната
анестезија може да се користи и кај еднодневни, амбулантски анестезии токму заради
помалку несаканите ефекти и поголемиот број на отпуштени пациенти 24 часа по
оперативната интервенција. Конечно е потврдено дека неопиоидната анестезија може да
биде дел од протоколите за брзо опоравување по оперативна интервенција.
Седмата глава од дисертацијата ја содржи приложената литература, која е
обемна, прегледна и коректно цитирана по прифатените стандарди.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатката д-р Марија Толеска Донеска, со наслов:
„Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното ќесе“, претставува
истражување во областа на анестезиологијата и интензивното лекување. Изработката на
темата на оваа докторска дисертација има за цел да ги унапреди и прошири знаењата за
неопиоидната анестезија и нејзината примена во анестезиолошката пракса. Од научното
истражување во оваа докторска дисертација произлегуваат препораки за примена на
овој тип на анестезиолошка техника кај различни хируршки интервенции и пациенти
како што се оние со автоимуни заболувања, пациенти со опструктивна апнеа при спиење
и кај опиоид толерантни пациенти. Понатамошните истражувањата можат да се
прошират кон корисноста од примената на неопиоидната анестезија заедно со
регионалната анестезија и периферните нервни блокови.
Докторската дисертација на кандидатката д-р Марија Толеска Донеска, со наслов:
„Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното ќесе“, според
мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за
изработен докторски труд.

ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ
Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор,
во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор)
следниве рецензирани истражувачки трудови:
[1]. Toleska M, Kuzmanovska B, Kartalov A, Shosholcheva M, Nancheva J, Dimitrovski A,
Toleska N. Opioid free anesthesia for laparotomic hemicolectomy: a case report. Pril
(Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 208 Dec 1; 39(2-3) :121-126.
Doi:10.2478/prilozi-2018-0050.
[2]. Toleska M, Dimitrovski A. Is opioid-free general anesthesia more superior for
postoperative pain versus opioid general anesthesia in laparoscopic cholecystestomy? Pril
(Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2019 Oct; 40(2): 81-87. Doi>
102478/prilozi-2019-0018.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Научен придонес на оваа докторска дисертација е во воведувањето на
неопиоидната анестезија како стандардна анестезиолошка техника во анестезиолошката
пракса.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот на
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на
докторската дисертација на кандидатката д-р Марија Толеска Донеска, со наслов:
Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на жолчното ќесе.
КОМИСИЈА

1.

Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател, с.р.

2.

Проф.д-р Петар Дејанов, ментор, с.р.

3.

Проф. д-р Никола Јанкуловски, член, с.р.

4.

Проф. д-р Андријан Карталов, член, с.р.

5.

Проф. д-р Билјана Кузмановска, член, с.р.

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОЈАВАТА
НА АНАЛНА ИНКОНТИНЕЦИЈА ПО ВАГИНАЛНО ПОРОДУВАЊЕ, РИЗИКФАКТОРИ И ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ“ ОД АС. Д-Р РОСА
СПАСОВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXV
редовна седница одржана на 22.4.2020 година, по предлог на Советот за студиска
програма на трет циклус студии – докторски студии по медицина донесе Одлука за
формирање Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Роса
Спасова со наслов: Евалуација на појавата на анална инконтиненција по
вагинално породување, ризик-фактори и влијание врз квалитетот на
животот, во состав: проф. д-р Марјан Стојовски (претседател), проф. д-р Сунчица
Петровска (ментор), проф. д-р Славејко Сапунов (член), проф. д-р Александар Караѓозов
(член) и проф. д-р Васил Илиев (член).
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува
следниов
И З В Е Ш Т А Ј
Анализа на трудот
Докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Роса Спасова, со наслов
„Евалуација на појавата на анална инконтиненција по вагинално породување, ризикфактори и влијание врз квалитетот на животот“, содржи 125 страници компјутерски
обработен текст во фонт Times New Roman , со 1 проред и големина на букви 12, со 244
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, меѓународни акти и
интернет-ресурси.
Трудот е структуриран во 6 глави, вклучувајќи ги и воведот, заклучните
согледувања и апстрактот на македонски јазик. Деловите се систематизирани во точки и
потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата
која е обработена во истражувањето.
Во воведот на трудот, јасно се истакнува значењето на вагиналното породување
како ризик-фактор за појава на анална инконтинеција. Кандидатката става прецизен
акцент на влијанието што овој стигматизиран ентитет го има врз нормалното
фуккционирање на индивидуата, т.е. негативниот ефект врз квалитетот на животот, преку
ограничувањата во општествениот живот, намалување на самодовербата и негативниот
ефект врз физичкото и психичкото здравје на пациентките. Дадена е прецизна
дефиниција на терминот „анална инконтинеција“, утврдена од меѓународните асоцијации
за континеција и урогинекологија.
Во првата и втората подглава, кандидатката дава краток осврт на
морфофизиологијата на ано-ректалната регија. Преку описот на структурата,
крвоснабдувањето и инервацијата, опишана е и функцијата на женското карлично дно,
кое истовремено овозможува регулирана и контролирана евакуација на урина и фецес, но

и непречено минување на фетусот низ карлицата во тек на вагинално породување. Даден
е и значаен акцент на комплексот на анални сфинктери кои се одговорни за одржување
на аналната континенција. Третата подглава се однесува на инциденцата и преваленцата
на аналната инконтиненција. Овде кандидатката јасно укажува на високата застапеност
на овој симптом во женската популација во светски рамки, а истовремено и на влијанието
кое вагиналното породување го има врз неговата појава. Преку детален опис на
опстетричките повреди, објаснета е позитивната корелација меѓу нивниот степен и
ризикот за појава на анална инконтинеција по вагинално породување.
Како етиолошки фактор од посебно значење во четвртата подглава, кандидатката
го наведува вагиналното породување со што се објаснува зошто застапеноста на аналната
инконтиненција е осумпати почесто во женската во однос на машката популација. Даден е
јасен опис на ефектот на породувањето врз потпорните карлични структури, објаснет е
механизмот на механички повреди и руптури од различен степен, како и ефектите на
компресија,исхемија и последователно нарушување на инервацијата, што резултира со
појава на анална инконтиненција од различен тип и различен степен.
Петтата подглава се однесува на најчесто испитуваните ризик-фактори за појава на
анална инконтиненција. Фактори од страна на мајката: паритет, индекс на телесна маса и
возраст. Фактори од страна на плодот се, пред сè, фетална макрозомија, плод со тежина
поголема од 4000 грама. Од опстетричките фактори значајни се протрахираното
породување, употребата на вагинални акушерски операции - вакуум и форцепс, како и
опстетричките трауми, пред сè, од трет и четврт степен и опстетричката повреда на
аналниот сфинктер. Со назнака дека се утврдени и фактори кои би можеле да имаат и
протективен ефект, а бидејќи породувањето е под континуирана супервизија на лекар,
нивната примена би била адекатен начин за превенција. Во оваа подглава, презентирани
се бројни научни доказиза поединечниот ефект од секој од наведените фактори врз
појавата на испитуваниот ентитет. Со посебен апостроф на опстетричките повреди на
аналниот сфинктер, компликација од вагинално породување со исклучително значење за
понатоамошниот живот на родилката, која доведува до долгорочен морбидитет во
женската популација. Интересен е фактот дека 44 % од пациентките со руптура на
аналниот сфинктер настаната при вагинално породување имаат трајна анална
инконтинеција и покрај примарната репарацијана истиот. Во оваа подглава кандидатката
дава и исклучителен опис на најзначајната стратегија за превенција на фетална траума и
матернална перинеална траума – епизиотомија. Тоа е техника која се употребува
рутински векови наназад, но анализата на бројните метаанализи како и Кохрејновата база
на податоци сугерира нејзина рестриктивна, а не рутинска примена. Понатаму е опишано
влијанието на вагиналните акушерски операции врз детериорацијата на континентноста.
Во продолжение е јасно утвредна кореалцијата меѓу породување со апликација на
форцепс и појава на анална инконтинеција бидејки прикажани се бројни анализирани
трудови кои укажуваат на ризик од анална инконтиненција кај 75 % од пациентките
породени со форцепс.
Во понатамошниот тек, кандидатката ги сумира досегашните научни сознанија за
влијанието на аналната инконтиненција врз квалитетот на животот. Преку табеларен
приказ и бројни научни факти е укажано на негативното влијание на аналната
инконтиненција врз квалитетот на животот, но со назнака дека кога аналната
инконтиненција и квалитетот на животот се анализираат симултано, сигнификантна
асоцијација е најдена само меѓу жени кои имале високи скорови за инконтиненција и
секојдневни симптоми, што повторно укажува на табуизирањето на проблемот и
неопходноста од негова сериозна анализа.

Во последната подглава на воведот, кандидатката дава кус осврт на клиничката
дијагноза и начините за третман на аналната инконтинеција. Презентира серија научни
докази кои го објаснуваат начинот за дијагноза односно самопријавувањето на
симптомите преку пополнување прашалници за анална инконтинеција, бидејки метод за
мерење на аналната инконтинеција не постои. Кандидатката обрнува и сериозно
внимание на употребата на ендоаналниот тродимензионален ултразвук како златен
стандард во евалуација на сфинктеровиот комплекс, чија сензитивност и специфичност е
скоро 100 %. Последователно детално се објаснети начините за третман на аналната
инконтинеција, и конзервативен и оперативен. Со оглед на клиничката примена и
неопходноста од примарна репарација на повредите настанати интрапартум, даден е опис
и на оперативните техники.
Мотивот на докторската дисертација е јасно дефиниран и произлегува, пред сè,
од потребата за елаборирање на овој проблем кој досега никогаш не е разработен во
научната јавност во нашата држава, за кој без оглед на неговата мултифакторијална
етиологија, најчеста причина е вагинално породување. Со цел превенција на аналната
инконтинеција во женската популација, се наметнува потребата од дефинирање на
факторите на ризик кои во тек на породувањето доведуваат до оштетување на карличното
дно, што за последица има појава на анална инконтиненција од различен тип и од
различен степен. Мотивот на докторската дисертација, понатаму, ги дефинира целите
кои кандидатката ги има поставено:
•

одредување на застапеноста на аналната инконтиненција во репродуктивниот
период, помеѓу пациентките со едно или повеќе вагинални породувања;

•

0дредување на влијанието на начинот на вагиналното породување (спонтано,
со вагинална акушерска операција: вакуум, форцепс) врз појавата на аналната
инконтиненција во нашата популација;

•

влијанието на останатите ризик-фактори (возраст, ИТМ, родилна тежина на
новороденото, времетраење на второ родилно време, растојание помеѓу
последователнитепородувања, примена на епизиотомија) врз појавата на
аналната инконтиненција во нашата популација;

•

0дредување на ризик-факторите со најголемо влијание врз појавата на
аналната инконтиненција;

•

одредување на корелацијата помеѓу тежината на аналната инконтиненција и
наведените ризик-фактори, поединечно и групно;

•

влијанието на аналната инконтиненција врз квалитетот на животот.

Во четвртата глава се дефинирани материјалот и методите на студијата.
Студијата е организирана како пресечна студија во која се опфатени 470 пациентки кои
имале најмалку едно вагинално породување. Статистичкиот примерок e обезбеден од
пациентките хоспитализирани на Универзитетската клиника за гинекологија и
акушерство при Медицинскиот факултет во Скопје, т.е. пациентките чија актуелна
бременост е завршена во таа институција. Критериумите за вклучување во студијата се
презентирани во инклузионите критериуми:
•

Во студијата се вклучени пациентки кои имале едно или повеќе вагинални
породувања завршени: спонтано, со примена на вакуум-екстрактор или со
примена на форцепс.

•

Пациентките кои имале претходно породување завршено оперативно, со
царски рез, биле вклучени во студијата само доколку имале едно или повеќе
вагинални породувања пред или по царскиот рез завршени по вагинален пат.

Критериумите
критериуми:

за исклучување во студијата се презентирани во ексклузионите

•

пациентки кај кои сите претходни породувања биле завршени оперативно, со
царски рез:

•

пациентки со анална инконтиненција од нео;пстетричка етиологија која се
манифестирала во периодот пред првата бременост

•

пациентки со ано-ректална или друга патологија која претставува независен
ризик-фактор во појавата на аналната инконтиненција која се манифестирала
пред првата бременост (анални фисури и лацерации, перианални фистули,
хронични инфламаторни процеси од типот на Morbus Chron, невролошки
заболувања кои влијаат врз инервацијата на карличното дно и функцијата на
сфинктерниот комплекс).

Стратификацијата на примерокот е прецизно изложена, за обезбедување на
статистичкиот примерок користен е прашалник. Испитуваните ризик-фактори за појава
на анална инконтиненција се поделени во 3 групи:
•

I група матернални фактори: социо-економски статус(место на живеење и
степен на образование), пушачки статус,возраст, индекс на телесна маса,
паритет

•

II група фетални фактори: тежина на новороденото
1. < 4000 g
2. > 4000 g

•

III група опстетрички фактори: траење на породувањето: прво и второ родилно
време, опстетричка траума: окултна или апертна, од различен степен – прв,
втор, трет и четврт, опстетричка повреда на аналниот сфинктер, вагинални
акушерски операции - форцепс, вакуум, употреба на епизиотомија,
интервенции во текот на породувањето: индукција на породување,
аугментација со окситоцин, употреба на епидурална анестезија или аналгезија.

За одредување на степенот на анална инконтинеција, користен е валидизиран
систем за бодување - Сент Марков скор за инконтиненција (St. Mark’s Incontinence Score –
SMSI. Овој систем во себе прецизно ги вклучува типовите на анална инконтинеција,
цврста столица, течна столица и инконтиненција на гасови, како и промените во
животниот стил и ургентната анална инконтиненција. Во скорот, секој параметар
поединечно се бодува, при што минималниот збир 0 подразбира потполна
континентност, а максималниот збир 24 подразбира потполна инконтиненција.
Со назнака дека вредноста 8 во скорот е користена како пресечна вредност (cut off)
за класифицирање на пациентите во 2 групи за целите на статистичката анализа: група 1
(Резултат Св. Марк <8) и група 2 (Сент Марк резултат ≥8).

Во рамките на студијата, испитувано е и влијанието на аналната инконтиненција
врз квалитетот на животот. За таа цел користен е стандардизиран прашалник, Fecal
Incontinence Quality of Life Instrument (FIQOL). Скалата за мерење на квалитетот на
животот со анална инконтиненција (FIQOL) се сосотои од 4 прашања и 29
предмети/потточки. Инструментот мери четири области: начин на живот/животен стил
(10 потточки), справување/однесување (9 потточки, последователно наречено
„справување“), депресија / самоперцепција (7 потточки, последователно наречено
„депресија“) и срам (3 потточки). Од одговорите потоа се добива просек за секоја област.
Понизок скор означува полош квалитет на животот.
Статистичката анализа е работена со примена на софтвер IBM SPSS Statistics
software package, верзија 23. Дескриптивната статистичка анализа е презентирана во
форма на табели и графикони, како што е соодветно. Влијанието на различните
категориски променливи врз скорот за инконтиненција (St. Marks Incontinece Score-SMIS)
е тестирано со употреба на Mann Whitney’s U-тест и Kruskal Wallis H test. Линеарниот
однос на редовните или континуираните променливи во SMIS е тестиран со употреба на
тестот за корелација Spearman’s rank order correlation test
Резултатите од анализата, кандидатката ги систематизира во четири поглавја:
•

влијание на матерналните фактори

•

влијание на феталните фактори

•

влијание на опстетричките фактори

•

влијание врз квалитетот на животот.

Резултатите од анализата на матерналните фактори покажала дека паритетот е
значаен ризик-фактор за појава на анална инконтиненција, односно идентификувана
позитивна, статистички значајна корелација помеѓу бројот на вагинални породувања и
скорот за инконтинеција -SMIS (p <0.001), што укажува дека поголемиот број вагинални
породувања пропорционално го зголемува ризикот од анална инконтиненција. Анализата
на социоекономските фактори покажува дека постои статистички значајна (p<0.001),
негативна корелација на степенот на образование со вредностите на скорот за
инконтиненција. Колку понизок степен на образование, толку повисок скор за
инконтиненција.
Анализата на резултатите од феталните фактори покажуваат дека пациентките со
најмалку едно вагинално породување на фетус со родилна тежина над 4000g имале
значително (p = 0.005) повисоки вредности во скорот за инконтинеција (SMIS), во
споредба со пациентките со фетуси со родилна тежина под 4000g, со што во оваа студија
феталната родилна тежина над 4000 грами се покажала како независен ризик-фактор за
појава на анална инконтиненција.
Во поглавјето кое го анализира вијанието на опстетричките фактори врз појавата
на анална инконтиненција, резултатите од студијата покажале дека пациентите кои
немале претходно оперативно вагинално породување, имале пониски вредности во скорот
за инконтиненција, компарирано со пациентки со најмалку еден маневар / оперативно
вагинално породување (форцепс иливакуум). Оваа разлика се покажала како статистички
значајна (p<0.001), потврдувајќи ја хипотезата дека оперативното вагинално породување
го зголемува ризикот од анална инконтиненција. Анализата на должината на траењето на
второто родилно време покажала дека пацинтките со најмалку една епизода на

протрахирано второ родилно време имале статистички значајно повисоки вредности во
скорот за инконтиненција во споредба со пациентките со нормална должина на второто
родилно време (p=0.017).
Резултатите во оваа студија од анализата на употребата на епизиотомијата во тек
на породувањето укажуваат на нејзиниот протективен ефект во однос на повредите на
перинеумот од висок степен и во однос на опстетричките повреди на аналниот сфинктер а
со тоа и врз појавата на анална инконтиненција. Односно, најдена е статистички
сигнификантна корелација меѓу употребата на медио-латерална епизиотомија и
вредностите на скорот за инконтинеција (p <0.001). Кандидатката понатаму подетално го
истражува влијанието на опстетричките повреди, од сите степени, од најнизок до највисок
врз појавата на анална инконтиненција. Резултатите од студијата укажуваат дека дури и
минималните трауми, перинеални трауми од прв или втор степен треба да се третираат со
особено внимание, бидејќи имаат ефект врз мускулната структура на карличното дно.
Понатамошната анализа на резултатите идентификува позитивна и статистички значајна
корелација помеѓу степенот на акушерска перинеална траума и вредноста во скорот за
инконтиненција (rho = 0,158, p <.001), потврдувајќи го фактот дека колку е повисок
степенот на перинеални лацерации толку е поголем ризикот за појава на симптоми на
анална инконтиненција по породување.
Последното поглавје од приложените резултати кое го анализира влијанието на
аналната инконтиненција врз квалитетот на животот укажува на негативното влијание на
истата врз сите испитувани аспекти. Корелациската анализа изведена од резултатите
добиени во студијата укажува на статистички значајна (p <0.001), негативна корелација
помеѓу скорот за инконтиненција и сите четири домени на скалата за квалитет на живот
со инконтиненција-FIQL: животен стил, справување, депресија и срам (Rho -0.186, -0.286,
-0.232, -0.217) соодветно.
Во дискусијата, кандидатката, во три поглавја, исцрпно ги споредува добиените
резултати со резултатите од досега објавените научни истражувања, воспоставувајќи линк
помеѓу сопствените и кореспондирачките анализи. Истовремено, во сегментите од
студијата во кои добиените резултати не кореспондираат со досега објавените, или постои
несогласување и во досега објавената литература, кандидатката нуди издржани научни и
логични објаснувања за појавената разлика во резултатите од сопствената и досега
објавените студии.
На крајот на докторската дисертација се изнесени заклучоци кои произлегуваат
од приложените резултатии последователната дискусија.
•

Аналната инконтиненција е состојба која влијае на луѓето без оглед на нивната
возраст и во многу случаи фундаментално го менува нивното нормално
функционирање. Со оглед на „срамната“ природа и нејзиниот статус на табу,
неопходно е состојбата да се идентификува, бидејќи таа може да се третира.

•

Без оглед на мултифакториелната етиологија на аналната инконтиненција,
постојат убедливи докази дека вагиналното породување е најчеста причина за
истата во женската популација. Напорите се насочени кон превенција на
состојбата, како и кон дефинирање на ризик-факторите кои можат да доведат до
оштетување на карличното дно во интрапарталниот период, што како резултат
може да доведе до инконтиненција од различни видови и со различен степен.

•

Аналната инконтиненција е лимитирачка состојба која значително негативно
влијае на квалитетот на животот, таа има влијание врз нивнотото
психосоцијалното функционирање, нормалниот секојдневен живот, работата и

одморот. Исто така, како резултат на аналната инконтинеција, пациентите можат
да се соочат со социјална стигма, срам и депресија.
•

Мултипаритетот, вагиналните акушерски операции (употреба на форцепс),
феталната макрозомија и опстетричките повреди на перинеумот од висок степен (3
и 4 степен) претставуваат независен ризик-фактор за појава на анална
инконтинеција по вагинално породување.

•

Адекватната и навремена употреба на епизитомија има протективен ефект врз
аналниот комплекс.

Во десеттата глава, Референци, наброени се 244 научни трудови, кои се
соодветно селектирани за потребите на истражувањето и коректно се цитирани во текстот
на докторската дисертација.
Оцена на трудот
Докторската дисертација на кандидатката д-р Роса Спасова, со наслов:
„Евалуација на појавата на анална инконтиненција по вагинално породување, ризик
фактори и влијание врз квалитетот на животот“, претставува оригинален научен труд во
областа на медицинската наука, од областа на гинекологијата и акушерството.
Изработката на оваа докторска дисертација има за цел да ја одреди застапеноста на
аналната инконтиненција во репродуктивниот период, помеѓу пациентките со едно или
повеќе вагинални породувања, да се одреди влијанието на начинот на вагиналното
породување (спонтано, со вагинална акушерска операција: вакуум, форцепс) врз појавата
на аналната инконтиненција во нашата популација, да се одреди влијането на останатите
ризик-фактори (возраст, ИТМ, родилна тежина на новороденото, времетраење на второ
родилно време, растојание помеѓу соседните породувања, примена на епизиотомија) врз
појавата на аналната инконтиненција, како и да се детерминираат ризик-факторите со
најголемо влијание врз појавата на аналната инконтиненција, и последователно да се
одреди влијанитето на аналната инконтиненција врз квалитетот на животот.
Кандидатката, со изготвувањето на овој докторски труд, со темелна анализа на
ризик-факторите кои се инволвирани во појавата на одреден степен на анална
инконтиненција кај пациентките по породувањето, презентираше научен труд кој за прв
пат ги открива димензиите на проблемот во нашата средина и можните импликации по
физичкото и психичкото здравје на овие млади жени во репродуктивната возраст. Таа
сериозно ги анализира определените матернални, фетални и интрапартални состојби кои
можат да ги зголемат можностите за појава на ова заболување и докажува дека со нивно
претходно дијагностицирање, како и преземање на определени превентивни мерки, може
да се намали честотата на оваа појава, како и во групата со присутни повеќе ризикфактори да се определи и поинаков начин за завршување на породувањето.
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот
Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор,
во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве
рецензирани истражувачки трудови:

•

Автор-и: Спасова Р., Tантуровски М., Кочоски Г., Ќaев И., Лазарова Стојоска А.,
Караџова Д., Тофоски Г. , Јовановска В. Со наслов: “Influence of obstetricallyassociated risk factors in assessing anal incontinence in patients post vaginal delivery“,
објавен во Acta morph.2018 ;Vol. 15 (2) 2018 :5-14.

•

Спасова Р., Tантуровски М., Кочоски Г., Лазарова Стојоска А, Ќaев И, Караџова Д.,
Тофоски Г, Петровска С. “ Impact of epysiotomy on anal continence in women after
vaginal delivery“, објавен во Acta morph.2019;Vol.16(2):54-64.

•
•
Заклучок и предлог
Докторската дисертација со наслов „Евалуација на појавата на анална
инконтиненција по вагинално породување, ризик-фактори и влијание врз квалитетот на
животот“, на кандидатката д-р Роса Спасова, претставува самостојна научна студија од
областа акушерството и обработува еден современ проблем од областа на
перинатологијата и здравјето на жената.
Студијата ги задоволува принципите за научноистражувачка работа, каде што
поставените цели и добиените резултати се адекватно презентирани и обработени и
даваат значаен стручно-научен придонес. Студијата укажува на потребата од јасно
дефинирање на факторите на ризик кои имаат сигнификантно влијание врз појавата и
тежината на симптомите на анална инконтиненција, како возраст на пациентките,
мултипаритет, опстетрички лацерации од висок степен и посебно руптура на аналниот
сфинктер, како и употребата на вагиналните акушерски операции. Ова е дотолку повеќе
значајно во менаџментот на второто родилно време, кое е под континуирана супервизија
на лекарите, па познавањето на факторите од висок ризик ќе доведе до минимизирање на
несаканите последици од вагиналното породување, односно последователна анална
инконтинеција.
Нејзиниот научен придонес, како и значајната апликативна вредност би требало да
доведат до неопходна промена во клиничката пракса на акушерите, односно укажувањето
на неопходноста од посветување повеќе внимание на можните симптоми на анална
инконтиненција по породување, со цел развивање на соодветен план за породување во
сегашната, како и во идните бремености.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на
докторската дисертација на кандидатката д-р Роса Спасова со наслов: Евалуација на
појавата на анална инконтиненција по вагинално породување, ризикфактори и влијание врз квалитетот на животот.

КОМИСИЈА
Проф. д-р Марјан Стојоски, претседател, с.р.
Проф. д-р Сунчица Петровска, ментор, с.р.
Проф. д-р Славејко Сапунов, член, с.р.

Проф. д-р Александар Караѓозов, член, с.р.
Проф. д-р Васил Илев, член, с.р.
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ЗДРАВСТВО

РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и член 53 од
Правилникот за внатрешни односи и работењето на Медицинскиот факултет во
состав на УКИМ во Скопје, Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет во Скопје на својата редовна седница одржана на ден 02.06.2020
година, определи Комисија за оценка на магистерскиот труд по Јавно здравство
од Катерина Адамова под наслов: „Оптовареност со дијабетес мелитус во
Република Северна Македонија и превенција согласно имплементацијата
на Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година“ во состав:
1. Проф. д-р Бети Зафировска
2. Проф. д-р Татјана Миленковиќ
3. Проф. д-р Фимка Тозија
По разгледување на доставениот магистерски труд, Рецензентската комисија до
Наставно-научниот совет го поднесува следниот:
ИЗВЕ ШТ А Ј
Мислење за магистерскиот труд
Доставениот магистерски труд ги содржи сите потребни елементи на една научноистражувачка студија: вовед, мотив, главна и специфични цели, хипотези,
материјал и методи, резултати, дискусија, заклучоци, препораки и литература.
Воведот е организиран во неколку целини. На почетокот кандидатката дава краток
преглед на состојбата со дијабетес мелитус како глобален приоритетен јавноздравствен проблем децении наназад. Наведени се активностите од страна на
Светската здравствена организација, Меѓународната дијабетес федерација, како и
Резолуцијата усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации која го
признава дијабетесот како хронична, дебилитирачка и економски оптоварувачка
болест.
Во продолжение на воведот разработена е епидемиологијата на дијабетес мелитус,
при што е нагласено дека дијабетес мелитус и дијабетичните компликации се една
од водечките причини за оптовареност од групата на незаразни заболувања. Денес
е широко прифатено сознанието дека преваленцијата на дијабетесот ги надминува
дури и најпесимистичките проекции од минатото. Во првото издание на Атласот на
Меѓународната федерација за дијабетес во 2000 година проценката на
преваленцијата на дијабетесот (тип 1 и тип 2 комбинирано, обата типа дијагностицирани и недијагностицирани) кај луѓе на возраст од 20 до 79 години е
зголемена од 151 милион (4,6% од глобалната популација во тоа време) на 463

милиони (9,3%) денес, а новите проекции за 2030 година се 578 милиони луѓе, што
е скоро двојно повеќе од предвиденото пред 15 години, односно 700 милиони луѓе
со дијабетес во 2045 година.
Дел од воведот се осврнува на дефиниции и ризик фактори поврзани со
проблематиката на обработка.
Дел од воведот го разработува дијабетес мелитус како директна причина за 1,5
милиони смртни случаи во 2012 година, додека дополнително, покачената
гликемија е ризик фактор за смртен исход кај васкуларните и други заболувања во
2,2 милиони случаи. Секои 6 секунди (5 милиони годишно) во светот се гаси еден
живот поради дијабетесот, додека близу половина од вкупните смртни случаи
настанати се пред 70тата година од животот. Актуелноста на проблемот е
зголемена поради потребата од поставување основи за обновување на
Националната стратегија за превенција и контрола на незаразните болести од 2009
година, којашто би била платформа во изготвувањето на глобален план/стратегија
бидејки актуелниот Глобален план за дијабетес 2011-2021 година е во крајна фаза
од неговата имплементација.
Мотивот на кандидатката за изработка на оваа студија произлегува од актуелноста
на проблемот и желбата во Република Северна Македонија да се спроведе
истражување за проценка на оптовареноста со дијабетес мелитус и дијабетичните
компликации, како основа за изготвување на нова национална стратегија за
превенција и намалување на оптовареноста од дијабетесот и компликациите кои тој
ги причинува.
Во согласност со мотивот е формулирана и главната цел на истражувањето - да се
направи проценка на оптовареноста од дијабетес мелитус, како и анализа на
причините за развивање на болеста, со цел дизајнирање на превентивна програма
која би делувала на отстранување или намалување на ризик факторите.
Општи и специфични цели на истражувањето се: да се прикаже дистрибуцијата
на пациентите со дијабетес мелитус на национално ниво според пол, возраст, видот
на дијабетес – тип 1 и тип 2, амбулантски и стационарен третман, општина на
живеење, дијабетични компликации, да се пресмета оптовареноста со дијабетес
мелитус според пол и возраст, да се направи проценка на оптовареноста од
дијабетес мелитус и нивното учество во вкупната оптовареност од болести,
состојби и повреди во Република Северна Македонија, да се спореди
процентуалното учество на оптовареноста од дијабетес мелитус и дијабетични
компликации на национално, европско и глобално ниво и да се прикажат
трошоците од дијабетес мелитус по пациент и на национално ниво.
Хипотезите се јасно дефинирани:
- Постои разлика во оптовареноста со дијабетес мелитус помеѓу машкиот и
женскиот пол
- Оптовареноста е поголема кај ДМ тип 2 споредено со ДМ тип 1
- Економските трошоци се најголеми кај возрасните групи од 50 до 79 години

-

Не постои разлика помеѓу оптовареноста со ДМ во вкупната оптовареност
со болести на национално, европско и глобално ниво.

Материјал и методи
Според дизајнот истражувањето претставува ретроспективна студија на пресек
(cross-section студија) со која е направена анализа на причините за развивање на
дијабетес мелитус, како и пресметки за оптовареноста што тој ја предизвикува.
Добиени се податоци за здравствениот статус на одредена група од популацијата и
влијанието на ризик факторите врз здравјето на луѓето во однос на развивање на
дијабетес и дијабетични компликации, а со примена на стандардна методологија на
СЗО е проценета оптовареноста од хоспитализираните пациенти со дијабетес и
дијабетични компликации на национално ниво за 2016 година, изразена преку
DALY (Disability Adjusted Life Years), односно изгубени години здрав живот
прилагодени според неспособност.
Користени се податоци од Центарот за статистичка обработка на здравствени
податоци, публицистика и едукација при Институтот за јавно здравје на Република
Северна Македонија – Скопје, Националниот систем за електронски евиденции
„Мој термин“ и Државниот завод за статистика. Анализата на медицинските
досиеја на хоспитализираните пациенти на Универзитетската клиника за
ендокринологија, дијабетес и метаболни заболувања при кампус клиники „Мајка
Тереза“ дополнително дава приказ за дистрибуција на болничко третирани
пациенти со дијабетес и дијабетични компликации според различните сезонски
годишни времиња. Податоците за процентуалната застапеност на оптовареноста од
дијабетесот од вкупната оптовареност од болести на национално, европско и
глобално ниво, добиени се од официјалните податоци на Институтот за
здравствени мерки и евалуација во Сиетл.
Како метод на истражувањето за проценка на оптовареноста од дијабетес мелитус
користен е стандардниот метод на СЗО за пресметка на оптовареност со болести.
Исто така, применета е стандардна софтверска апликација на СЗО за одредување
оптовареност, односно пресметување на DALY, YLL и YLD за хоспитализираните
случаи со дијабетес мелитус во РСМ за 2016 година.
За проценка на индивидуалната економската оптовареност спроведено е анкетно
истражување на 100 пациенти, дијагностицирани со дијабетес мелитус и третирани
на Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни
заболувања во однос на индивидуалните трошоци поврзани со болеста, а податоци
за националните трошоци се добиени од Фондот за здравствено осигурување на
Република Северна Македонија, Министерството за здравство, Владата на РСМ и
Службен весник – за обезбедени и потрошени финансиски средства за дијабетес
мелитус.
Податоците добиени со истражувањето обработени се со SPSS верзија 19 и
применети се стандардни статистички методи. Статистичката сигнификантност на
асоцијацијата е тестирана со крос-табулација, Хи-квадрат тест, Pearson
коефициент, Cramér, Alpha, Statistic и Critical Value тестови. Сите статистички
тестови се обработени со примена на барана статистичка сигнификантност за p <
0.05 за статистички значајни резултати, а резултатите каде p > 0.05 се сметаат

како резултати со „отсуство на евиденција за статистичка значајност“. Резултатите
се прикажани во 17 табели и 10 графикони.
Во поглавјето Резултати е добиена пресметаната оптовареност од дијабетес
мелитус и дијабетични компликации во Република Северна Македонија од 22 873
DALYs, односно 22 873 изгубени години здрав живот поради дијабетесот и
компликациите од него. Оптовареноста кај машкиот пол е 10 457 DALYs (45,72%),
додека кај женскиот пол таа изнесува 12 416 (54,28%) загубени години живот
прилагодени по неспособност од дијабетесот. Од вкупно 22 873 DALYs, 16 479 се
загубени години живот поради предвремена смрт (YLLs) и 6 390 загубени години
живот поради неспособност (YLDs), причинети од дијабетесот и дијабетичните
компликации. Од вкупниот број изгубени години живот прилагодени по
неспособност од дијабетесот и дијабетичните компликации, 22 097 се губат како
резултат на дијабетес мелитус тип 2 и компликациите од него, додека 776 години
здрав живот се изгубени поради дијабетес мелитус тип 1 и компликациите што тој
ги причинува. Највулнерабилни се возрасните групи од 45 до 79 години, опфаќајќи
86,46% од оптовареноста (19 777 DALYs), односно 8 779 загубени години живот
според неспособност од ДМ кај машкиот и 10 998 DALYs кај женскиот пол.
Анализираните податоци од анкетното истражување на вклучените испитаници,
амбулантски третирани, укажаа дека 62 од нив се на возраст од 50 до 79 години
(62%), 33 на возраст од 14 до 49 (33%), а 5 преку 80 годишна возраст (5%). Во 2016
година оптовареноста од дијабетес мелитус и дијабетични компликации во Р.
Северна Македонија опфаќа 4,88% од вкупната оптовареност од болести и повреди
на национално ниво. Овој процент во рамките на европскиот регион изнесува
2,79%, додека на глобално ниво оптовареноста од дијабетес мелитус и
дијабетичните компликации опфаќа 2,65% од вкупната оптовареност. Следствено
на наведеното, дијабетесот претставува голем економски товар, како на пациентите
и нивните семејства, така и на националните здравствени системи, односно
државните економии. Според IDF проценетите трошоци за лекување на ДМ и
превенција на компликациите од него во 2011 година изнесувале околу 465
милијарди долари, односно 1 274 долари по пациент со ДМ за третман и
менаџирање на болеста. Се прогнозира дека до 2030 година трошоците ќе се
зголемат на 595 милијарди долари, а околу три четвртини од нив ќе отпаѓаат на
пациенти на возраст од 50 до 79 години. Затоа е важно да се нагласи можноста за
превенција и намалување на економското оптоварување со имплементација на
прифатливи, лесно достапни и корисни cost-effective и cost-saving интервенции
дури и во најсиромашните држави, бидејќи извештаите укажуваат дека овие
интервенции не се широко применети во ниско и средно развиените земји.
Во делот за Дискусија кандидатката ги анализира добиените резултати и ги
споредува со резултатите добиени од други истражувња од проблематиката.
Според објавени податоци од 2015 година, преваленцијата од 11,44% е трета
највисока во Европа, со што РСМ е позиционирана на високото трето место во
европскиот регион, веднаш по Турција и Црна Гора, додека според компаративната
преваленција прилагодена по возраст (9,76%), РСМ се наоѓа веднаш по Република
Турција, како второрангирана.

На глобално ниво застапеноста на машкиот пол е поголема во однос на женскиот
кај заболените со дијабетес мелитус и изнесува 240,1 милиони, односно
преваленција од 9,6%. Наспроти овој факт, ова истражување покажува дека од
вкупно 76 294 пациенти со ДМ, 32 885 припаѓаат на машкиот пол (43,10%),
споредено со женскиот пол, каде со 43 409 случаи тие учествуваат со 56,90% од
вкупниот број пациенти со ДМ. Од вкупниот број на пациенти со ДМ и
компликациите од него, во 2016 година хоспитализирани биле 3 307 случаи, врз
основа на кои е пресметана оптовареноста со дијабетес и дијабетични компликации
на национално ниво.
Охрабрувачки, но истовремено и загрижувачки е фактот што дијабетичните
компликации се превентибилни, а сепак на глобално ниво 3,6% од вкупните
изгубени години живот (Years of life lost – YLLs) отпаѓаат на ДМ и неговите
последици. Според Светската здравствена организација оптовареноста, изразена
преку години живот прилагодени според неспособност (Disability adjusted life years
– DALYs), опфаќа 3,42% од вкупната оптовареност од сите болести и состојби во
светски рамки. Во истражувањето се анализирани трендовите на учество на DALYs
од дијабетес мелитус во оптовареноста со сите болести и повреди во Р. Северна
Македонија, спореден со истиот во Европа и светот, во периодот од 2011 до 2017
година, на годишно ниво. Загрижувачки е фактот што трендот на РСМ е
континуирано висок, без поголеми варијации, а, исто така, иако драстично понизок,
истиот во Европа и светот е со нагорен раст, што укажува дека дијабетесот опфаќа
и ќе опфаќа сé поголем дел во вкупната оптовареност со болести ширум светот.
Генерален заклучок е дека оптовареноста со дијабетес мелитус и дијабетичните
компликации во Р. Северна Македонија е голема и претставува приоритетен јавноздравствен проблем. Потврдени се следните хипотези на студијата: поголемата
оптовареност со дијабетес мелитус тип 2 е статистички значајна споредено со
оптовареноста причинета од дијабетес мелитус тип 1 и највулнерабилни возрасни
групи, а со тоа и најголема е оптовареноста кај возрасните од 50 до 79 години.
Отфрлени се следните хипотези: не постои разлика помеѓу оптовареноста со ДМ во
вкупната оптовареност со болести на национално, европско и глобално ниво и не
постои разлика во однос на дистрибуцијата на оптовареноста според полот.
Во делот на Препораки истакната е неопходната соработка на сите релевантни
институции од примарно, секундарно и терциерно здравство за координирани
мултидисциплинарни превентивни активности, како и интегрирано партнерство и
соработка меѓу здравствените работници и луѓето коишто живеат со дијабетес.
Врз основа на проценетата оптовареност со дијабетес мелитус во Република
Северна Македонија предложени се мерки и активности за превенција во рамките
на имплементацијата на Глобалниот план за дијабетес во декадата за превенција на
дијабетес 2011-2021 година: скрининг програми за превенција, рана дијагноза и
ефикасен третман на дијабетесот, изготвување на детална програма за намалување
на нездравата исхрана и физичката неактивност, чести и агресивни јавноздравствени кампањи за подигање на свеста преку медиумска и друга покриеност
во однос на исхраната и здравиот стил на живот, едукација за ризик факторите и
раната појава на дијабетесот и дијабетичните компликации, како и едукација за

важноста на редовно мерење и регулација на гликемијата, обезбедување на
глукомери за сите пациенти и ленти за мерење во доволни количини, потребни за
редовно мониторирање на гликемијата, кампањи за кадаверично донирање на
органи поради намалување на бројот на пациенти кои се на дијализен режим, а со
тоа и намалување на финансиските трошоци за изведување на дијализа.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на анализата на поднесената документација и пријава на
магистерскиот труд, како и актуелноста на темата и проценката на нејзината
подобност, Комисијата е на мислење дека истиот ги исполнува условите за
самостојна научна работа, а предложената тема е актуелна, современа и
претсавува научен придонес во областа на јавното здравство.
Комисијата позитивно го оценува магистерскиот труд под наслов
„Оптовареност со дијабетес мелитус во Република Северна Македонија и
превенција согласно имплементацијата на Глобалниот план за дијабетес
2011-2021 година“ на д-р Катерина Адамова и му предлага на Наставнонаучниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје да го прифати и предлогот
да го проследи во понатамошна постапка.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Бети Зафировска ____________________
2. Проф. д-р Татјана Миленковиќ ________________
3. Проф. д-р Фимка Тозија

____________________

РЕЦЕНЗИИ ЗА ОЦЕНА НА ПРИЈАВЕНА ТЕМА ЗА
ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ
СТУДИИ ПРИ УКИМ

До
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Врз основа на член 63 од Законот за високо образование (“Службен
весник на Р.Македонија“ број 35/2008,103/2009, 99/2009.115/2010,17/2011
и51/2011) член 53 од Правилникот за внатрешните односи и работењето
на Медицинскиот Факултет во состав на УКИМ во Скопје (Универзитетски
гласник

бр.

121/09

и

188/2011),

Наставно-научниот

совет

на

Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XXVI редовна седница
одржана на ден 10.06.2020 година, со решение бр. 0905-1868/83 од
10.06.2020 година, по предлог на Советот на студиска програма III циклус
докторски студии по Јавно Здравство донесе одлука за формирање на
Комисија за

за оценка на подобноста на темата за изработка на

дoкторска дисертација по Јавно здравство од д-р Моника Нелоска, со
наслов:

”ЗНАЕЊА

И

СТАВОВИ

ЗА

ХБВ

ИНФЕКЦИЈА

ВО

ЗАЕДНИЦАТА” во состав:

1. Проф. д-р Розалинда Исјановска, ментор
2. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член
3. Проф. д-р Моме Спасовски, член

По разгледувањето на доставената документација и предложената тема
за изработка на докторска дисертација, како и врз основа на
направените согледувања и констатации, рецезентската комисија до
Наставно-научниот совет го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ

Мислење за предложената тема:

Предлог-поднесокот за изработка на докторска дисертација со наслов:
” ЗНАЕЊА И СТАВОВИ ЗА ХБВ ИНФЕКЦИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА”

е

доставен на 21 страници текст и еден анекс (КАП-анкетен прашалник) и
ги

содржи

сите

поглавја

потребни

за

еден

самостоен

научно-

истражувачки труд.
Во Воведот, кандидатот низ актуелен литературен приказ и со негова
анализа пренесува дека инфекцијата со вирус на хепатитис Б (ХБВ) е
светски проблем. Се проценува дека 350-400 милиони луѓе страдаат од
оваа инфекција во светот. ХБВ инфекцијата е заразно заболување кое
може

да

пренесе вертикално

од мајки

на

новороденчиња

или

хоризонтално со помош на производи од крв и секрети на телото.
Хепатитис Б претставува глобален јавно здравствен проблем поради
огромниот број на луѓе заболени ширум светот (огромен

природен

резервоар на пациенти), како и поради проблемите кои ги носи со себе
самото заболување, а особено хроницитетот и компликациите кои
призлегуваат од истиот,
друга страна

цирозата и канцерот на црниот дроб, но од

поради фактот дека претставува значајно економско

оптоварување за општествената заедница и здравствениот систем
воопшто. Истражувачот потенцира дека еден од тројца луѓе во светот е
инфициран со вирусот, 10-30 милиони луѓе се инфицираат

секоја

година, од прилика 1 милион луѓе годишно умираат од хепатитис Б или
компликација од истиот,

односно приближно има два смртни случаи

секоја минута поради компликации поврзани со Б хепатитот
Извор на зараза е крвта на инфицираното лице. Крвта на лицата со ХБВ
инфекција содржи највисок титар на вирусот (од сите други телесни
течности) и е најважен вехикул за трансмисија. За потенцијално
инфективни се сметаат сите ексктерети и секрети на човековото тело,
како: цереброспиналниот ликвор, синовијалната течност, плевралната,
перитонеалната, перикардиалната и амнионската течност.

Бројни

студии го докажале присуството на ХБВ и во плунката и солзите. Вирусот
е присутен и во семената течност и во вагиналниот секрет, мајчиното
млеко, жолчката, фецесот, назофарингеалните секрети и потта.Но иако е
присутен во речиси сите телесни течности повеќето од нив не се
ефикасни вехикулуми за пренос на вирусот

(со исклучок доколку

содржат крв) затоа што содржат многу мали количини на ХБВ. Спутумот,
урината и повратените маси не се сметаат за потенцијално инфективни
доколку во себе не содржат крв. Најчесто се јавува
можност за појава

во помали епидемии

спорадично

со

обично во центрите за

хемодијализа, помеѓу лицата со хемофилија или кај лица корисници на
интравенозни опијати
Кандидатот ја потенцира преваленцата на Хепатитис Б во Р. Македонија
за периодот 2009-2015 година изнесува 55.2/100.000 жители ( доколку
2009 година се земе за нулта година).) Анализита на периодот од 20092015 година во Скопје најниска стапка на инциденца за вирусен Хепатит
Б се бележи во 2010 година од 4.5 а највисока во 2014 година од 8.3.
Трендот на вирусниот Хепатит Б во следните години е во пораст.
Во понатамошното истражувње кандидатот ги изнесува ставовите,
знаењето и информираноста за ХБВ во светот, за спроведените
истражувања во светот и добиените резултати. Во разгледуваните
студии знаењето за ХБВ инфекција е на добро ниво, каде машкиот пол
покажува поголемо знаење, а една третина знаат дека преносот е преку
крвта, повеќе од половина од испитаниците знаат и се информирани
дека хепатитисот Б е предизвикан од вирус , знаат дека хепатитис Б
влијае на црниот дроб и неговите функции, но само една третина
сметаат дека хепатитисот Б може да предизвика рак на црниот дроб. Две
третини од истражуваната популација кај повеќе истражувачи знаат дека
постои достапна вакцинација, и повеќе од половина од анкетираните
сакаат да се вакцинираат против хепатитис Б. Главен извор на
информации во поголем дел од студиите била телевизијата.
Спроведените студии за јавната свест, став и знаење за хепатитис Б
открива директна позитивна корелација помеѓу нивото на образование и
свеста, односно оние со подобро знаење и информации имале подобри
ставови кон инфекцијата и спречување во пренесувањете на хепатитисБ.
Во поднесокот истражувачот потенцира дека се регистрираат и
истражувања кои документираат ниско ниво на знаење за ХБВ
инфекцијата, регистрира разлики помеѓу знаење, ставови и практики
помеѓу руралната и урбаната популација, степенот на едукација.

Авторот наведува и истражувања каде се препорачуваат мерки за
намалување на преваленцата , препорачуваат понатамошни стратегии
за спречување на изложеност на работното место, програми за обука за
ХБВ инфекција, вклучително и постекспозициона заштита и зголемување
на стапката на покриеност со вакцинирање на сите.
Мотив за истражувањето според авторот е разликата со многу земји
во светот и Европски држави, се регистрира високата инциденца на ХБ
во Република Македонија и е загрижувачки показател за состојбата со
ова заболување во нашата држава. Во напорите да се редуцира бројот
на заболени и носители од хепатитис Б на глобално ниво, Република
Македонија меѓу лидерите на Европскиот континент според бројот на
новозаболени се соочува со вистински проблем и голем предизвик , и
истражувањето на оваа студија ќе даде увид во популацијата.
Мотив за работа на оваа проблематика е од областа на јавното
здравство т.е е самата ширина и сериозноста која го зазема овој
проблем, неговите импликации од јавно здравствен, економски и
социјално етички аспект, како и недоволната информираност на
популацијата. Проблемот се наметнува како јавно здравствен бидејќи
произлегува од прогресијата на болеста кај популацијата, компликациите
поврзани со неа, намалување на работната способност на заболената
популација и секако високите финансиски средства за лекување, кои се
резултат на скапата антивирусна терапија. Главен мотив за ова
истражување е потребата за увид и систематизација на податоците за
знаењето и ставовите за инфекцијата со ХБВ, препознавањето на ризик
факторите, начинот на пренос и превенција со што ќе се даде допринос
во секојдневната работа.
Главна цел на ова истражување е да се утврди знаењата и ставовите и
практиките за ХБВ инфекција во заедницата .
Од главната цел произлегувааат специфичните цели кои ги поставува
истражувачот

Да се етаблира знаењето и ставовите на општата популација
за ХБВ инфекцијата



Да се етаблира знаењето и ставовите на општата популација
за ризичното однесување(ризик факторите),



Да се етаблира знаењето и ставовите на општата популација
за начините на пренесување и спречување .

Врз основа на целите поставени се 3 работни хипотези
Во делот Материјал и методи кандидатот

предлага дизајн и

методологија на студијата кои одговараат на поставените цели на
истражувањето.
Ова истражување ќе преставува аналитичка рандомизирана пресечна
студија( cross-sectional). Временскиот период не е ограничен, студијата
временски ќе трае до исполнување на бројот т.е. големината на
примерокот. Ќе се спроведе КАП истражување. Повеќето истражувања
на КАП се пресечни истражувања кои собираат податоци во одредено
време во одредена заедница
Според направената пилот студија од страна на истражувачот,
испитуваниот примерок ќе се состои од 600 граѓани. Големината на
примерокот одговара на пресметката со употреба на формулата C=1/
N x 100, за CI 95%. Истражувањето ќе се спроведе кај општата
популација во заедницата на територијата на Република Северна
Македонија
Примерокот ќе биде рандомизиран-случаен, учесниците ќе се избираат
случајно земање примероци од кластери. Домаќинства ќе бидат случајно
избрани во рамките на дефинираната географска област (град, село).
Критериуми за вклучување во студијата е да анкетираните се жители на
Република Северна Македонија

да се постари од 18г. и доброволно

земаат учество.
Критериуми за исклучување од студијата е да не сакаат да учествуваат
во студијата .
Истражувањето авторот ќе го спроведува со помош на анонимен
КАП(Knowledge, attitudes, and practices; Знаење, ставови и практики)
прашалник.

Спроведувањето

анкета

со

КАП

прашалникот

е

да

истражувачот собере информации за знаењето (т.е. што е познатo),
ставови (т.е. што се мисли) и практики (т.е. што е направено) .

Информациите

се

собираат

структурно,стандардизиран

од

страна

прашалник

што

на
може

анкетар
да

преку

вклучува

и

квантитативни и квалитативни податоци.
Начин на собирање на податоци ќе биде преку
паметен телефон, таблет,

хартиен прашалник,

утврден врз основа на изводливоста на

користење .
Истражувањето со КАП прашалникот авторот може да генерира
податоци кои можат да се користат за следниве цели:


Да се идентификуваат празнините во знаењето, културните
верувања и обрасците во однесувањето што можат да ги
идентификуваат потребите, проблемите и бариерите за да се
помогне во планирањето и спроведувањето на интервенциите.



Да се продлабочи разбирањето на општо познатите информации,
ставови и фактори кои влијаат на однесувањето.



Да се генерираат почетни нивоа и да се измерат промените што се
резултат на интервенциите.



Да се проценат и идентификуваат комуникациските процеси и
изворите важни за спроведување на програмата и ефективност.



Да помогне да се постават програмски приоритети и да се донесат
програмски одлуки.

За собирање на потребните податоци во согласност со поставените цели
ќе се користи стандардизиран,структуриран КАП прашалник, прашалник
кој преставува комбинација

на веќе користени прашалници во

спроведени студии и се валидизирани, а прашалникот е приспособен кон
нашето

поднебје.

Прашалникот

го

пополнуваат

самите

граѓани

(selfadministering), но доколку се појави потреба анкетираниот им пружа
додатни информации и помош. Користен е скор систем за секој дел.
Вкупниот резултат ќе се пресметува со комбинирање на скоровите, ќе
се регистрира минимум и максимум скор.
Прашалникот се состои од три дела:
I.

социо-демографски податоци

II.

знаење за ХЦВ инфекции; и

III.

став (стигма) на анкетираните кон ХБВ-позитивни лица.

Првиот дел се вклучени податоци за возраста, полот, образование,
националност, област на живеење,брачниот статус и др.
Вториот дел се вклучени 28 прашања. Учесниците можат да изберат
помеѓу три однапред одредени опции кои беа (Да), (Не) и (Не знам).
Секој е точен одговор добива три поени, еден поен за (Не знам)
одговори и нула за неточни одговори. Опсегот е од нула (минимален
резултат) до 84 (максимален резултат). Скалата на класифицирани
нивоа на знаење е: лошо ниво на знаење од 0-28 поени, умерено ниво на
знаење од 29-56 поени и добро ниво на знаење од 57-84 поени
Прашањата се во врска со знаењето за хепатитис Б за вирусната
патогенеза, начини на пренесување, фактори на ризик (трансфузија на
крв,

хируршки

или

гинекологија

интервенција,

стоматолошка

интервенција, тетоважи, пирсинг, интравенски корисници на дрога
корисници, хемодијализа, како и изложеност на работното место),
симптоми, дијагноза и спречување на инфекција.
Во третиот дел се вклучени прашања за ставовите кон лицата кои би
можеле или се заразени со ХБВ, содржи 28 . Секој точен одговор добива
три поени и нула поени за неточни одговори. Резултатите од знаењето и
праксата се класифицирани во три нивоа: сиромашни, умерени, и добро
ниво.
Ќе се користат соодветни статистички тестови со единствена цел
исполнување на поставените цели на докторската теза.
Во поглавјето Очекувани резултати, авторот смета дека успешното
спороведување на истражувањето и реализирање на поставените цели,
очекува да даде можност за системизација и евентуална проценка за
знаењето и ставовите на општата популација во заедницата за ХБВ
инфекцијата и ризик факторите, со што ќе се идентификуваат клучните
параметри за креирање на соодветни програми за едукација, промоција,
и превенција.
Сознанијата кои ќе се добијат од ова истражување, може да бидат
искористени како основа и подобрување на специфични таргетни
програми за подигнување на свесноста за ХБВ инфекцијата и ризики
факторите за развој на истата, како и предлог програми за превенција
кои ќе се спроведуваат на терен.

Кандидатот во Поднесокот цитира 46 библиографски единици од
избраното подрачје од интерес и кои се коректно цитирани и наведени.

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на изнесеното како и мислењето за предложената тема за
изработка на докторска дисертација по јавно здравје, Комисијата смета
дека истата ги исполнува условите за самостојна научна работа, а
предложената тема е актуелна и современа и ќе претставува адекватен
научен придонес во областа на јавното здравство.
Комисијата позитивно ја оценува предложената тема за изработка на
докторска дисертација под наслов ”ЗНАЕЊА И СТАВОВИ ЗА ХБВ
ИНФЕКЦИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА”

на д-р Моника Нелоска и му

предлага на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во
Скопје, да ја прифати и предлогот да го проследи во понатамошна
постапка.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф.д-р Розалинда Исјановска,ср

2. Проф.д-рБети Зафирова Ивановска,ср

3. Проф. д-р Моме Спасовски,ср

ИЗВЕШТАЈ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР
Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет од Скопје
одржа состанок на 03.07.2020 година во 10 часот преку средствата за електорнска
комуникација. За точките од предложениот дневен ред по електронски пат се изјаснија
мнозинството од членовите на Одборот. По однос на предложените точки од дневниот ред и
спроведеното гласање, Кадровскиот одбор на Наставно-научниот совет го предлага следното:
1. Донесување на Одлуки за давање согласност за вршење на високообразовна
дејност на факултети при УКИМ во Скопје, по дадена согласност од катедрите.
Фармацевтскиот и Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје доставија барања за
ангажирање на лица избрани во звања од Нашиот факултет да обавуваат високообразовна
дејност на нивниот факултет.
По изјаснувањето на катедрите за овие барања и дадената согласност од катедрата се
утврди следнава листа и тоа:
АНГАЖИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
НА ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ ВО РАМКИТЕ НА УКИМ

Ред.бр.

1.

2.

3.

Предмет
Предклинички
и
клинички
истражувања на хомеопатски
лекови за реакредитација на
студиска програма за втор
циклус специјалистички студии
по хомеопатски лекови.
Предклинички
и
клинички
истражувања на хомеопатски
лекови и практични аспекти на
хомеопатија-хомеопатска
реперторизација
за
реакредитација на
студиска
програма за втор циклус
специјалистички студии по
хомеопатски лекови.
Детска и младинска
психопатологија со фонд на
часови 2+2, летен семестар за
студиска програма по прв
циклус студии и изборен
предмет, изборен предмет
Детска и младинска
психопатологија со фонд на
часови 3+1, трет семестар, и за

Ангажман на
факултетите во
рамките на
УКИМ
Фармацевтски
факултет-Скопје.

Фармацевтски
факултет-Скопје.

Наставник

проф.д-р Никола
Лабачевски
проф.д-р Димче Зафиров

н.сов.д-р Јасминка Нанчева

Физолофски
факултет-Скопје
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4.

5.

6.

изборен предмет Детска и
младинска психопатологија со
фонд на часови 2+2, трет
семестар, за студиска програма
по прв циклус студии, изборен
предмет Ментално здравје на
лица со интелектуална
попреченост (Специјална
едукација и рехабилитација 60
кредити) со фонд на часови 10,
втор семестар, за изборен
предмет Ментално здравје на
лица со интелектуална
попреченост (Специјална
едукација и рехабилитација 120
кредити) со фонд на часови 15,
четврти семестар, по изборен
предмет Ментално здравје на
лица со попреченост
(Специјална едукација и
рехабилитација-интелектуална
попреченост и аутизам и
Специјална едукација и
рехабилитација-оштетување на
видот) со фонд на часови 13, прв
и втор семестар, за студиската
програма од втор циклус студии
Општа психопатологија
задолжителен предмет со фонд
на часови 3+2 во летен семестар
на студиска програма од прв
циклус студии-Институт за
психологија.
Невропсихологија со
реедукација на психомоторика,
задолжителен предмет со фонд
на часови 3+2, втор семестар и
за изборен предмет
Невропсихологија со фонд на
часови 3+1, втор семестарИнститут за специјална
едукација и рехабилитација
изборен предмет
Кинезитерапија, (Специјална
едукација и рехабилитација 60
кредити) со фонд на часови 10,
во втор семестар, изборен
предмет Кинезитерапија,

проф.д-р Марија Ралева

Физолофски
факултет-Скопје

проф.д-р Бранислав
Стефанвски
проф.д-р Антони Новотни

Физолофски
факултет-Скопје

проф.д-р Анита Арсовска

Физолофски
факултет-Скопје
Институт за
дефектологија

проф.д-р Ериета Николиќ
Димитрова
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7.

8.

9.

(Специјална едукација и
рехабилитација 120 кредити) со
фонд на часови 15, трет
семестар и изборен предмет
Кинезитерапија, (Специјална
едукација и рехабилитацијамоторни нарушувања) со фонд
на часови 13, прв и втор
семестар.
Дијагностика и рехабилитација
на монокуларниот и
бинакуларниот вид, изборен
предмет со фонд на часови 2+2,
пети семестар. (Институт за
специјална едукација и
рехабилитација)
Семејно здравје и здравствена
заштита (КОД:СС5013) со
фонд на часови 3+2.
Биофизика за студиска програма
за магистер по фармација со 5
ЕКТС
и
лабораториско
биоинженерство со 5 ЕКТС.

Физолофски
факултет-Скопје

проф.д-р Весна Димовска
Јорданова

Физолофски
факултет-Скопје

доц.д-р Ана Данева
Маркова

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Томислав
Станковски

10.

Микробиологија на храна со 4
ЕКТС кој се предава во прв
циклус студии по диететика и
диетотерапија, микробиологија
со 7 ЕКТС кој се предава во трет
семестар
по
студиската
програма магистер по фармација
и
микробиологија
со
имунологија со 6 ЕКТС кој се
предва во четврти семестар по
студиската
програма
лабораториско биоинженерство.

Фармацевтски
факултет-Скопје

11.

Вовед во физиологијата со 4
ЕКТС кој се предава во трет
семестар
по
студиската
програма
лабораториско
биоинженерство,
одбрани
поглавја на физиологија на

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Никола Пановски
проф.д-р Елена Трајковска
Докиќ
проф.д-р Жаклина
Цековска
проф.д-р Гордана Јанкоска
проф.д-р Ана Кафтанџиева
проф.д-р Татјана
Грдановска
в.н.сор д-р Весна Котевска
н.сор.д-р Маја Јурхар
Павлова
н.сор.д-р Гордана
Мирчевска
н.сор.д-р Лилјана
Лабачевска
асистент докторанд д-р
Кирил Михајлов
проф.д-р Весела Малеска
Ивановска
проф.д-р Бети Дејанова
проф.д-р Сунчица
Петровска
проф.д-р Лидија
3

човекот со 5 ЕКТС кој се
предава во прв циклус студии по
диететика и диетотерапија и
анатомија и физиологија со 10
ЕКТС кој се предава во четврти
семестар
по
студиската
програма магистер по фрмација
(интегрирани студии од прв и
втор циклус).

12.

13.

14.

15.

Одбрани
поглавја
од
патофизиологија со 4 ЕКТС кој
се предава во прв циклус студии
по диететика и диетотерапија,
патофизиологија со 6 ЕКТС кој
се предва во пети семестар по
студиската програма магистер
по фармација и предметот
патофизиологија со патологија
со 4 ЕКТС кој се предава во
четврти семестар по студиската
програма
лабораториско
биоинженерство.
Патофизиологија со патологија
со 4 ЕКТС кој се предава во
четврти семестар по студиската
програма
лабораториско
биоинженерство.
Анатомија и физиологија со 10
ЕКТС кој се предава во четврти
семестар
по
студиската
програма магистер по фрмација
(интегрирани студии од прв и
втор циклус).
Учество
во
настава
на
специјалистички студии од втор
циклус од областа козметологија

Тодоровска
проф.д-р Људмила
Ефремовска
проф.д-р Сања Манчевска
проф.д-р Јасмина
Плунцевиќ Глигоровска
доц.д-р Иванка Караѓозова
ас.д-р Елизабета Сивевска
Смилевска
асистент докторанд д-р
Михаела Несторова
асистент докторанд д-р
Биљана Спиркоска
Вангеловска

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Оливија Васкова
проф.д-р Даниела Поп
Ѓорчева
проф.д-р Даниела
Миладинова
проф.д-р Венјамин
Мајсторов
проф.д-р Ана Угринска
доц.д-р Синиша
Стојаноски

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Лилјана
Спасевска
проф.д-р Гордана
Петрушевска

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Јулија
Живадиновиќ Богдановска
проф.д-р Биљана Зафирова

Фармацевтски
факултет-Скопје

проф.д-р Сузана
Николовска

За вршење на високообразовна дејност на факултетите во рамките на УКИМ, ННС
донесува одлука.

4

2. Донесување на Одлука за распишување на интерен конкурс за избор на
демонстратори по барање од катедрите и формирање на комисии за избор на
демонстратори.
Катедрата за хистологија и ембриологија поднесе барање кое Кадровскиот одбор го
разгледа и му предлага на Наставно-научниот совет да донесе Одлука за распишување
на интерен конкурс за избор на 2 демонстратори по предметите: морфологија и
физиологија на клетка (делот за морфологија на клетка), хистологија и ембриологија 1
и хистологија и ембриологија 2 за студиска програма по општа медицина и предметот
анатомија со хистологија (делот за хистологија) за студиските програми од
тригодишните стручни студии за академската 2020/2021 година.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да ја усвои следната комисија за избор на
2 демонстратори на Катедрата за хистологија и ембриологија:
1. Проф.д-р Лилјана Миленкова
2. Проф.д-р Елида Митевска
3. Доц.д-р Лена Какашева Маженкова.

3. Разгледување на барања за одобрување на отсуства за наставници и
соработници врз основа на дадена согласност од институциите каде што се вработени
и катедрите.
- Проф.д-р Фимка Тозија, вработена во ЈЗУ Институт за јавно здравје, поднесе барање
за одобрување на платено отсуство во период од септември-декември 2020 година во траење
од 3 месеци, поради стручно и научно усовршување и истражување на Универзитетот Помпеу
Фабра од Барселона, Шпанија кој е рангиран на 21 место за јавно здравје на Шангајската
листа за 2019 година и Агенцијата за јавно здравје на Каталонија во Барселона, Шпанија.
За ова барање има согласност од раководителот на Катедрата за социјална медицина и
од Институтот.
Кадровскиот одбор му предлага на ННС да даде согласност за ова платено
отсуство.

Декан,
Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ОД КАДРОВСКИОТ ОДБОР

По одржување на седницата на Кадровскиот одбор на ден 03.07.2020 година, катедрата
за гинекологија и акушерство одржа состанок на ден 06.07.2020 година на кој е донесена
одлука за распишување на конкурс за избор во наставно-научни, научни и соработнички
звања. Катедрата за одржаниот состанок достави известување број 02-2424/1 од 06.07.2020
година со прилог записник од гласањето. Предлагам на членовите на Наставно-научниот
совет да се дополни дневниот ред на Кадровскиот одбор со точка 4 на дневен ред:
,,(4) Донесување на Одлука за распишување на конкурс за нови места за избор во наставнонаучни, научни и соработнички звања, по барање од катедрите.”
Согласно наведеното, Кадровскиот одбор му предлага на Наставно-научниот совет да
донесе Одлука за распишување на Конкурс за:
Red.
br.

Katedra

Predlozi
2 наставници

1. Гинекологија и акушерство

6 научни соработници
2 асистенти

Декан,
Проф.д-р Соња Топузовска, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
ТРЕТИОТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ

Советот на студиската програма за трет циклус-докторски студии по
медицина на Медицинскиот факултет во Скопје, одржа седница на ден
01.07.2020 година и по предложените точки на дневниот ред зазеде став:

1. Формирање на комисии за оцена на докторска дисертација од:
- д-р Валбона Гаши на тема: „Преваленца и фактори на ризик за астма, ринитис
и екзема кај популацијата на школски деца во градот Гјилан, Југоисточно
Косово“, се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Емилија Влашки, претседател
2. Проф. д-р Катица Пиперкова, ментор
3. Проф. д-р Весна Велиќ-Стефановска, член
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член
5. Проф. д-р Катарина Ставриќ. член
- д-р Ана Филипче на тема: "Улогата на генетскиот полиморфизам на CYP 450
како предиктор на тераписки одговор во третман на психози", се предлага
комисија во состав:
1. Проф. д-р Бранислав Стефановски, претседател
2. Проф. д-р Марија Ралева, ментор
3. Проф. д-р Славица Арсова Хаџи-Ангелковска, член
4. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, член
5. Проф. д-р Александар Петличковски. член
- д-р Бранка Петровска Басовска на тема: "Сезонски варијации на ендемска екофлора во хируршка интензивна единица и нивна генотипска конфирмација",
се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Гордана Јанкоска, претседател
2. Проф. д-р Каќа Поповска, ментор
3. Проф. д-р Жаклина Цековска, член
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член
5. Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска. член
- д-р Габриела Бушиноска Иванова на тема: "Одредени предиктори за
неонатален морталитет на УГАК-Скопје (01.05.2019 - 31.01.2020 година)", се
предлага комисија во состав:

1. Проф. д-р Гордана Адамова, претседател
2. Проф. д-р Никола Оровчанец, ментор
3. Проф. д-р Марјан Стојовски, член
4. Проф. д-р Јорго Бабушку, член
5. Проф. д-р Никола Пановски. член

2. Извештаи од комисии за оценка на на докторска дисертација
од:
- д-р Диелор Ризај (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од 01.06.2020)
на тема: "Неутрофил желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен
биомаркер кај мултипла склероза",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Роса Спасова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од 01.06.2020)
на тема: "Евалуација на појавата на анална инконтиненција по вагинално
породување, ризик фактори и влијание врз квалитетот на животот",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- м-р Роберт Шумковски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Ендоскопска транссфеноидална хипофизектомија версус
микроскопска транссфеноидална хирургија: евалуација на добиените
резултати од обете технологии за лекување на питуитарните аденоми",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.
- д-р Марија Толеска Донеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на
жолчното ќесе",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена на докторската
дисертација е позитивна и Советот на студиската програма едногласно ја
прифати.

3. Извештаи од комисии за оценка на подобност на пријавената
тема за изработка на докторска дисертација од:
- д-р Ирина Ангеловска на тема: "Одредување на респираторни патогени кај
акутна егзацербација и стабилна фаза на хронична опструктивна белодробна
болест со молекуларна типизација",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Саветка Паљошковска Јорданова на тема: "Каротидна артериска болест кај
популација со висок кардиовскуларен ризик",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
- д-р Жан Зимбаков на тема: "Поврзаноста на генетските полиморфизми со
инстент рестеноза во коронарните артерии",
Рецензијата дадена од страна на комисијата за оцена пријавена тема за
изработка на докторската дисертација е позитивна и Советот на студиската
програма едногласно ја прифати.
4. Формирање на комисии за одбрана на докторска дисертација
од:
- д-р Диелор Ризај (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од 01.06.2020)
на тема: "Неутрофил желатинозен асоциран липокалин (NGAL) како можен
биомаркер кај мултипла склероза", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Соња Топузовска, претседател
2. Проф. д-р Јасна Богданска, ментор
3. Проф. д-р Анита Арсовска, член
4. Проф. д-р Катерина Тошеска Трајковска, член
5. Проф. д-р Светлана Цековска. член
- д-р Роса Спасова (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од 01.06.2020)
на тема: "Евалуација на појавата на анална инконтиненција по вагинално
породување, ризик фактори и влијание врз квалитетот на животот", се
предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Марјан Стојовски, претседател,

2. Проф. д-р Сунчица Петровска, ментор,
3. Проф. д-р Славејко Сапунов, член
4. Проф. д-р Александар Караѓозов, член
5. Проф. д-р Васил Илиев, член
- м-р Роберт Шумковски (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Ендоскопска транссфеноидална хипофизектомија версус
микроскопска транссфеноидална хирургија: евалуација на добиените
резултати од обете технологии за лекување на питуитарните аденоми", се
предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Спасе Јовковски, претседател,
2. Проф. д-р Вера Петрова, ментор,
3. Проф. д-р Александар Чапароски, член
4. Проф. д-р Весна Јаневска, член
5. Проф. д-р Андреја Арсовски, член

- д-р Марија Толеска Донеска (објавен во Билтен на Универзитетот бр. 1216 од
01.06.2020) на тема: "Неопиоидна анестезија кај лапароскопски операции на
жолчното ќесе", се предлага комисија во состав:
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател,
2. Проф. д-р Петар Дејанов, ментор,
3. Проф. д-р Никола Јанкуловски, член
4. Проф. д-р Андријан Карталов, член
5. Проф. д-р Билјана Кузмановска, член
Раководител на
Советот на студиската програма за
трет циклус студии-докторски студии по медицина
Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска с.р.

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

Одборот за специјализации и супспецијализации на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет од Скопје одржа состанок на 29.06.2020 година преку
сретствата за електронска комуникација. Од вкупно 19 членови на Одборот за
специјализации и супспецијализации, мнозинството се изјасниа по предложениот
дневен ред и Одборот зазеде став:
1.Предлагање на комисии за полагање на специјалистички испит
Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги
усвои следните комисии за полагање на специјалистички испит во следните гранки на
медицината:
-Оториноларингологија
I.
1.Проф.др. Марина Давчева Чакар
2.Проф.др. Јане Нетковски
3.Проф.др. Никола Николовски
II.
1.Проф.др. Јане Нетковски
2.Проф.др. Марина Давчева Чакар
3.Проф.др. Никола Николовски
III.
1.Проф.др. Никола Николовски
2.Проф.др. Марина Давчева Чакар
3.Проф.др. Јане Нетковски
IV.
1.Проф.др. Јане Нетковски
2.Проф.др. Никола Николовски
3.Доц.др. Габриела Копачева Барзова
-Офталмологија
I
1.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
2.Проф.др. Милена Голубовиќ
3.Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
Заменик: Насл.вон.проф.др. Каролина Блажевска Бужаровска
II
1.Проф.др. Милена Голубовиќ
2.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
3.Насл.вон.проф.др. Каролина Блажевска Бужаровска
Заменик: Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска

III
1.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
2.Проф.др. Милена Голубовиќ
3.Проф.др. Милица Ивановска
Заменик: Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
IV
1.Проф.др. Милена Голубовиќ
2.Проф.др. Весна Димовска Јорданова
3. Науч.сор.др. Емилија Ѓошевска Даштевска
Заменик: Проф.др. Милица Ивановска

-Абдоминална хирургија
I
1.Проф.др. Зоран Караџов
2.Доц.др. Светозар Антовиќ
3.Доц.др. Сотир Ставридис
Заменици се членови од комисија бр.2
II
1.Проф.др. Зоран Караџов
2.Проф.др. Никола Јанкуловски
3.Проф.др. Симон Трпески
Заменици се членови од комисија бр.3
III
1.Проф.др. Никола Јанкуловски
2.Проф.др. Ѓорѓи Јота
3.Проф.др.Игор Кафтанџиев
Заменици се членови од комисија бр.4
IV
1.Проф.др. Никола Јанкуловски
2. Доц.др. Светозар Антовиќ
3. Доц.др. Ристо Чоланчевски
Заменици се членови од комисија бр.5
V
1.Проф.др. Ѓорѓи Јота
2. Доц.др. Светозар Антовиќ
3. Проф.др. Горан Кондов
Заменици се членови од комисија бр.6

VI
1.Проф.др. Драгослав Младеновиќ
2. Проф.др. Ѓорѓи Јота
3. Проф.др. Зоран Спировски
Заменици се членови од комисија бр.7
VII
1.Проф.др. Драгослав Младеновиќ
2. Проф.др. Зоран Караџов
3. Проф.др. Елизабета Џоговска Мирчевска
Заменици се членови од комисија бр.1

-Трансфузиологија
I
1.Проф.др. Татјана Макаровска Бојаџиева
2.Проф.др. Миленка Благоевска
3.Науч.сор.др. Емилија Велкова
Заменик: Проф.др. Стојанка Костовска
II
1.Проф.др. Татјана Макаровска Бојаџиева
2.Проф.др. Воскресија Стефановска
3.Науч.сор.др. Емилија Велкова
Заменик: Проф.др. Миленка Благоевска
III
1.Проф.др. Татјана Макаровска Бојаџиева
2.Проф.др. Миленка Благоевска
3.Проф.др. Стојанка Костовска
Заменик: Науч.сор.др. Емилија Велкова

-Интерна медицина
I
1. проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
2. проф. д-р Силвана Јованова
3. проф. д-р Лидија Петковска
II
1. проф. д-р Оливер Каранфилски
2. проф.д-р Снежана Мишевска Перчинкова
3. проф. д-р Ѓулшен Селим

III
1. проф. д-р Татјана Миленковиќ
2. проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ
3. доц. д-р Христо Пејков
IV
1. проф. д-р Лидија Чевреска
2. проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
3. доц. д-р Павлина Џекова Видимлиски
V
1. проф. д-р Дејан Докиќ
2. проф. д-р Гоце Спасовски
3. проф. д-р Ирена Кафеџиска
VI
1. проф. д-р Александар Стојановиќ
2. проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3. доц. д-р Лидија Мојсоска Поповска
VII
1. проф. д-р Борче Георгиевски
2. проф. д-р Мери Трајковска
3. проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
VIII
1. проф. д-р Георги Божиновски
2. проф. д-р Сашко Кедев
3. доц.д-р Владимир Андреевски
IX
1. проф. д-р Александар Шиколе
2. проф. д-р Марија Вавлукис
3. доц. д-р Љубинка Дамајновска Крстиќ
X
1. проф. д-р Бисерка Ќаева
2. проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска
3. проф. д-р Петар Дејанов
XI
1. проф. д-р Горица Брешковска
2. проф. д-р Марјан Бошевски
3. проф. д-р Калина Гривчева Старделова
XII
1. проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. проф. д-р Весна Герасимова
3. проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова

XIII
1. проф. д-р Розалинда Попова
2. проф. д-р Весна Ристовска
3. доц. д-р Саша Јовановска Мишевска
XIV
1. проф. д-р Даниела Чапароска
2. проф.д-р Златица Гошева
3. проф д-р Горѓи Дерибан
XV
1. проф. д-р Викторија Чаловска
2. проф. д-р Биљана Герасимова
3. доц. д-р Јорго Костов
Во отсуство на некој од членовите на комисијата, замена е наставник од истата
клиника, хиерархиски следен по академски стаж.
-Гастроентерохепатологија
I
1.Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
2.Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3.Доц. Д-р Владимир Андреевски
Заменик: Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
II
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
2. Проф. д-р Мери Трајковска
3. Проф. Д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
III
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
3. Проф. Д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Мери Трајковска
IV
1. Проф. д-р Мери Трајковска
2. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
3. Проф. Д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова

V
1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
3. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
-Нефрологија
I
1.Проф.д-р Гоце Спасовски
2.Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска
3.Вон.Проф.д-р Весна Ристовска
II
1.Проф.д-р Александар Шиколе
2.Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска
3.Доц.д-р Павлина Џекова Видимлиски
III
1.Проф.д-р Петар Дејанов
2.Проф.д-р Александар Шиколе
3.Проф.д-р Ѓулшен Селим
IV
1.Проф.д-р Весна Герасимовска Таневска
2.Проф.д-р Гоце Спасовски
3.Проф.д-р Петар Дејанов
V
1.Проф.д-р Ѓулшен Селим
2.Проф.д-р Весна Ристовска
3.Проф.д-р Билјана Герасимовска Китановска
Замена е најстариот наставник по академски стаж.
-Кардиологија
I
1. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.др.Елизабета Србиновска Костовска
3. Проф.др. Марија Вавлукис
II
1. Проф.др. Силвана Јованова
2. Проф.др. Маријан Бошевски
3. Доц.др. Јорго Костов
III
1. Проф.др. Сашко Кедев
2. Проф.др. Маријан Бошевски
3. Проф.др. Марија Вавлу

IV
1. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.др. Силвана Јованова
3. Проф.др. Марија Вавлукис
V
1. Проф.др. Сашко Кедев
2. Проф.др.Mарија Вавлукис
3. Доц.др.Христо Пејков
VI
1. Проф.др. Елизабета Србиновска Костовска
2. Проф.др. Маријан Бошевски
3. Доц.др. Лидија Мојсоска Попоска
VII
1. Проф.др. Силвана Јованова
2. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
3. Проф.др. Маријан Бошевски
VIII
1. Проф.др. Љубица Георгиевска Исмаил
2. Проф.др. Елизабета Србиновска Костовска
3. Доц.др. Христо Пејков
IX
1. Проф.др. Сашко Кедев
2. Проф.др. Силвана Јованова
3. Доц.др. Лидија Мојсоска Попоска
X
1. Проф.др. Елизабета Србиновска Костовска
2. Проф.др. Сашко Кедев
3. Доц.др. ЈоргоКостов
Во услови на замена на член од комисија редоследот би бил следниот:
Проф. др. Љубица Георгиевска Исмаил
Проф. др.Сашко Кедев
Проф. др.Елизабета Србиновска Костовска
Проф. др.Силвана Јованова
Вон. Проф. др.Маријан Бошевски
Вон. Проф. др. Марија Вавлукис
Доц. др.Хросто Пејков
Доц. др.Лидија Попоска
Доц. др. Јорго Костов

-Ендокринологија
I
1.Проф. др. Татјана Миленковиќ
2.Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
3.Проф. др.Снежана Марковиќ Темелковска
Заменик: Доц. др.Саша Јовановска Мишевска
II
1.Проф. др.Татјана Миленковиќ
2.Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
3.Доц. др. Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. др.Снежана Марковиќ Темелкова
III
1.Проф. др. Снежана Марковиќ Темелковa
2.Проф. др.Татјана Миленковиќ
3.Доц. др.Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
IV
1.Проф. др.Славица Шубеска Стратрова
2.Проф. др.Снежана Марковиќ Темелкова
3.Доц. др.Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. др.Татјана Миленковиќ

-Ревматологија
I
1.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
2.Проф. Др. Георги Божиновски
3.Проф. д-р Ирена Кафеџиска
Заменик проф. др.Љубинка Дамјановска Крстиќ
II
1.Проф. Др. Георги Божиновски
2.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
3.Доц. д-р Љубинка Дамјановска
Заменик проф. др.Ирена Кафеџиска

2.Предлагање на комисии за полагање на супспецијалистички испит
Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги
усвои следните комисии за полагање на супспецијалистички испит во следните гранки
на медицината:

-Гастроентерохепатологија
I
1.Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
2. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
3. Доц. д-р Владимир Андреевски
Заменик: Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
II
1. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
2. Проф. д-р Мери Трајковска
3. Проф. д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
III
1. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
2. Проф. д-р Викторија Чалоска Иванова
3. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Мери Трајковска
IV
1. Проф. д-р Мери Трајковска
2. Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ
3. Проф. д-р Ѓорѓи Деребан
Заменик: Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
V
1. Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова
2. Проф. д-р Розалинда Попова Јовановска
3. Проф. д-р Калина Гривчева Старделова
Заменик: Проф. д-р Ненад Јоксимовиќ

-Нефрологија
I
1. Проф. д-р Александар Шиколе
2. Проф. д-р Билјана Герасимовска
3. Науч. сор. д-р Игор Николов
II
1. Проф. д-р Гоце Спасовски
2. Проф. д-р Петар Дејанов
3. Насл. доц. д-р Ирена Рамбабова Бушлетиќ

III
1. Проф. д-р Петар Дејанов
2. Проф. д-р Гоце Спасовски
3. Насл. доц. Звездана Петронијевиќ
IV
1. проф. д-р Весна Герасимовска
2. проф. д-р Александар Шиколе
3. насл. доц. д-р Галина Северова Андреевска
V
1. Проф. д-р Ѓулшен Селим
2. Проф. д-р Весна Герасимовска
3. Насл. доц. д-р Владимир Пушевски
VI
1. Проф. д-р Весна Ристовска
2. Доц. д-р Павлина Џекова Видимилски
3. Насл. доц. д-р Лада Трајческа
Замена е најстариот наставник по академски стаж

-Кардиологија
I
1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. Доц.д-р Јорго Костов
3. Н.проф.д-р Магдалена Отљанска
II
1. Проф.д-р д-р Силвана Јованова
2. Доц. Христо Пејков
3. Науч.сов.д-р Боријанка Танева
III
1. Проф.д-р. Марија Вавлукис
2. Доц.др Лидија Мојсовска Попоска
3. Н.проф.д-р Славчо Тошев
IV
1. Проф.д-р Љубица Георгиевска Исмаил
2. Науч.сов.д-р Боријанка Танева
3. Доц.д-р Лидија Попоска
V
1. Проф.д-р Сашко Кедев
2. Проф.д-р Маријан Бошевски
3. Доц.д-р Христо Пејков

VI
1. Дроф. д-р Сашко Кедев
2. Проф.д-р Елизабета С. Костовска
3. Науч.сор.д-р Емилија Антова
VII
1. Проф.д-р Елизабета С. Костовска
2. Проф.д-р Маријан Бошевски
3. Нау.сор. Ирена Митевска
VIII
1. Проф.д-р Силвана Јованова
2. Проф.д-р Марија Вавлукис
3. Н.доц.д-р Оливер Калпак
Во услови на замена на член од комисија редоследот би бил следниот:
Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил
Проф. д-р Сашко Кедев
Проф. д-р Елизабета Србиновска Костовска
Проф. д-р Силвана Јованова
Вон. Проф. д-р Маријан Бошевски
Вон. Проф. д-р Марија Вавлукис
Доц. д-р Хросто Пејков
Доц. д-р Лидија Попоска
Доц. д-р Јорго Костов

-Ендокринологија
I
1.Проф. д-р Татјана Миленковиќ
2.Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
3.Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелковска
Заменик: Доц. д-р Саша Јовановска Мишевска
II
1.Проф. д-р Татјана Миленковиќ
2.Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
3.Проф. д-р Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова
III
1.Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелковa
2.Проф. д-р Татјана Миленковиќ
3.Проф. д-р Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова

IV
1.Проф. д-р Славица Шубеска Стратрова
2.Проф. д-р Снежана Марковиќ Темелкова
3.Проф. д-р Саша Јовановска Мишевска
Заменик: Проф. д-р Татјана Миленковиќ
-Ревматологија
I
1.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
2.Проф. Др. Георги Божиновски
3.Проф. д-р Ирена Кафеџиска
Заменик Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ
II
1.Проф. Др. Георги Божиновски
2.Проф. д-р Снежана Мишевска Перчинкова
3.Доц. д-р Љубинка Дамјановска
Заменик Проф. д-р Ирена Кафеџиска

Забелешка: При формирање на комисии, катедрите треба да го запазуваат правилото
на рамноправна застапеност на наставниците во формирање на комисиите за полагање
на специјалистички односно супспецијалистички испит.

3.Предлагање на план и програма за специјализација
Во тек на месец мај до катедрите беа доставени постоечките програми за
специјализација за да бидат разгледани и доколку имаат измена и дополна, истите да
бидат предмет на усвојување од страна на Одборот за специјализации и
супспецијализации и ННС.
До подготовка на состанокот на Одборот за специјализации и
супспецијализации пристигнати се програми за специјализација со измена и дополна
во содржината кои беа предмет на усвојување на одборот.
Исто така доставени се и програмите во кои нема суштински измени и
дополнувања, или направени се само технички исправки па поради тоа не беа предмет
на повторно усвојување од страна на одборот.
Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги
усвои следните програми за специјализација:
- Офталмологија
- Физикална и рехабилитациона медицина
- Спортска медицина
- Инфектологија
- Социјална медицина и јавно здравје
- Оториноларингологија
- Анестезиологија со интензивна медицина

- Ургентна медицина
- Пулмологија и алергологија
Програми кои немаат суштински измени и дополнувања, односно направени се
само одредени технички исправки:
-Абдоминална хирургија
-Васкуларна хирургија
-Гастроентерохепатологија
-Градна хирургија
-Дерматовенерологија
-Детска и адолесцентна психијатрија
-Детска хирургија
-Ендокринологија
-Интерна медицина
-Кардиологија
-Кардиохирургија
-Клиничка генетика
-Неврологија
-Неврохирургија
-Нефрологија
-Онкологија и радиотерапија
-Општа хирургија
-Ортопедија
-Педијатрија
-Пластична и реконструктивна хирургија
-Психијатрија
-Радиологија
-Ревматологија
-Семејна медицина
-Трансфузиска медицина
-Трауматологија
-Уролошка хирургија
-Хематологија
-Епидемиологија
-Имунологија
-Клиничка фармакологија
-Медицина на труд
-Медицинска биохемија
-Медицинска микробиологија со паразитологија
-Нуклеарна медицина
-Патологија
-Судска медицина
-Хигиена и здравствена екологија
-Клиничка лабараториска генетика
-Медицинска генетика и молекуларна биологија
-Медицинска психологија
-Медицинска нукларна физика

4.Предлагање на план и програма за супспецијализација
Во тек на месец мај до катедрите беа доставени и постоечките програми за
супспецијализација за да бидат разгледани и доколку имаат измена и дополна, истите
да бидат предмет на усвојување од страна на Одборот за специјализации и
супспецијализации и ННС.
До подготовка на состанокот на Одборот за специјализации и
супспецијализации пристигнати се програми за супспецијализација со измена и
дополна во содржината кои беа предмет на усвојување на одборот.
Исто така доставени се и програмите во кои нема суштински измени и
дополнувања, или направени се само технички исправки па поради тоа не беа предмет
на повторно усвојување од страна на одборот.
Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на ННС да ги
усвои следните програми за супспецијализација:
- Аудиологија
- Неврофизиологија
- Детска и адолесцентна психијатрија
- Болести на зависности
- Социјална психијатрија
- Пулмологија и алергологија
- Клиничка токсикологија
- Пластична и реконструктивна хирургија
Програми кои немаат суштински измени и дополнувања, односно направени се
само одредени технички исправки:
- Дијабетологија
- Ендокринологија
- Ревматологија
- Гастроентерохепатологија
- Кардиологија
- Нефрологија
- Хематологија
- Судска психијатрија
- Психотерапија
-Педијатриска неврологија
-Клиничка фармакотерапија
-Козметологија
-Неонатологија
-Гинеколошка хируршка онкологија
-Перинатологија
-Трауматологија
-Детска кардиохирургија
-Градна хирургија
-Васкуларна хирургија
-Дигестивна хирургија
-Неврорадиологија
-Торакална радиопдијагностика
-Педијатриска радиодијагностика

-Остеоартикуларна радиодијагностика
-Дигестивна радиодијагностика
-Уролошка радиодијагностика
-Гинеколошка и мама радиодијагностика
-Педијатриска нефрологија
-Педијатриска гастроентерохепатологија
-Педијатриска анестезиологија
-Урогинекологија
-Имунологија
-Интервентна радиологија

Продекан,
Проф.д-р. Игор Кафтанџиев с.р.

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ОДБОРОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ И
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ
По завршување на Одборот за специјализации и супспецијализации одржан на
29.06.2020 година преку сретствата за електронска комуникација, беше доставена
програмата за специјализација по специјалноста Гинекологија и акушерство и
програмите за супспецијализација по супспецијалноста Педијатриска кардиологија,
Педијатриска хематологија и Педијатриска пулмологија.
Одборот за специјализации и супспецијализации му предлага на Наставнонаучниот совет да ги усвои и овие програми.

Продекан,
Проф.др. Игор Кафтанџиев с.р.

ПРОГРАМИ ЗА
СПEЦИЈАЛИЗАЦИИ

Област на специјализација

дерматовенерологија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

дерматовенеролог

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвиденодасеизведувакакопредавања,
работилници, семинари, работавомалигрупи
Прва и втора
година

Трета и четврта
година

150 часа базична дерматологија, општа/клиничка дерматовенерологија,
дерматолошка фармакологија и терапевтици, инфективни и трансмисивни
болести, СПИ, ангиологија, кожни манифестации на интернистички болести
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
150 часа
Алергологија, педијатриска дерматологија, дерматолошка
онкологија, козметска дерматологија, дерматолошка
хистопатологија, дерматохирургија, трихологија, терапија во
дерматологијата

Општ дел од дерматовенеролошката специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3

Турнус
Клиничка дерматологија
Општа дерматолошка амбуланта
Дерматолошка хистопатологија – општ дел
Микологија

Траење (месеци)
10
1
1
2
1

4
5
6
7
8

9
10
11

СПИ
РЗЗЗ
Микоробиологија
Инфективни болести со дерматолошки манифестации
Дерматолошки манифестации на интернистичките болести
(ревматологија, ендокринологија, хематологија,
гастроентерохепатологија, пулмологија)
Дерматохирургија и корективна дерматологија – 1 дел
Ангиологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

2
0.5
0.5
0.5
2.5

2
2

24

Практични вештини во општиот дел од специјализација по
дерматовенерологија со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
10 месеци

Клиничка дерматологија
1

2
3
4
5

Менаџмент на дерматолошки пациент (земање и пишување
на анманеза, физикален преглед, формулирање на
диференцијални дијагнози, нарачување на селективни
испитувања и предлог на план за третман)
Водење на хроничен пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција

10

40

5
10
10
10

10
20
10
40

Општа дерматолошка амбуланта
1.
2.

Ефективна комуникација со докторите од секундарна и
примарна здравствена заштита
План за зедничка грижа на пациентите со хронична
дерматолошка болест

1 месец
5

10

5

10

2

3.

Демонстрација на примена на упатствата кај најчестите
дерматози

5

Дерматолошка хистопатологија – општ дел
1.

Евалуација на нормалните и патолошките хистолошки
препарати од кожна биопсија

1 месец
30

Микологија
1.
2.
3.

Земање и интерпретација на нативен миколошки препарат
Дијагностика со Вуд-ова лампа
Менаџмент на пациенти со габични инфекции
(комуникација, тераписки план)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Менаџмент на пациенти со СПИ (земање на соодветна
анамнеза, клинички преглед, испраќање на материјал за
анализа, толкување на резултатите и третман)
Земање брис за дијагноза на СТИ (уретрален, вагинален и
цервикален)
Микроскопски доказ на гонокок во размаска (метиленско
сино)
Нативен препарат за трихомонас вагиналис
Изведување на брзи дијагностички тестови
Советување на пациентот за безбеден секс
Третман на кондиломи

10
5
10

Тестови за дијагноза на СПИ

10

20

5

10

5

10

5
5
5
5

10
10
10
10
15дена

10

Микробиологија
1.
2.

Културелна дијагностика на бактериски инфекции
релевантни за кутаните инфекции и СПИ
ДИФ, серолошки и други тестови релевантни за кутаните
инфективни болести и СПИ

Менаџмент на пациенти со инфективни болести и
дерматолошки манифестации (анамнеза, клинички преглед,
нарачување на дијагностички тестови, поставување
диференцијални дијагнози и третман земајќи ја предвид
резистенцијата на антибиотици)

/
15 дена

5

/

10

/

Инфективни болести со дерматолошки манифестации
1.

20
10
20

2 месеци

РЗЗЗ
1.

30

2 месеци

Сексуално преносливи инфекции
1.

10

15 дена
10

5

3

Дерматолошки манифестации на интернистичките болести
(ревматологија, ендокринологија, хематологија,
гастроентерохепатологија, пулмологија)
1.

2.

3.

4.

5.

Менаџмент на пациенти со ревматолошки болести и
дерматолошки манифестации (анамнеза, клинички преглед,
нарачување на дијагностички тестови, поставување
диференцијални дијагнози и третман земајќи ја предвид
резистенцијата на антибиотици)
Менаџмент на пациенти со ендокринолошки болести и
дерматолошки манифестации (анамнеза, клинички преглед,
нарачување на дијагностички тестови, поставување
диференцијални дијагнози и третман земајќи ја предвид
резистенцијата на антибиотици)
Менаџмент на пациенти со хематолошки болести и
дерматолошки манифестации (анамнеза, клинички преглед,
нарачување на дијагностички тестови, поставување
диференцијални дијагнози и третман земајќи ја предвид
резистенцијата на антибиотици)
Менаџмент на пациенти со ГЕХ болести и дерматолошки
манифестации (анамнеза, клинички преглед, нарачување на
дијагностички тестови, поставување диференцијални
дијагнози и третман земајќи ја предвид резистенцијата на
антибиотици)
Менаџмент на пациенти со пулмоалерголошки болести и
дерматолошки манифестации (анамнеза, клинички преглед,
нарачување на дијагностички тестови, поставување
диференцијални дијагнози и третман земајќи ја предвид
резистенцијата на антибиотици)

2 месеци и 15 дена

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

Дерматохирургија и корективна дерматологија
1.
2.

Биопсија на кожа
Криотерапија на бенигни кожни промени

2 месеци
10
10

Ангиологија
1.

2.
3.
4.

Менаџмент на хронична рана (земање на анамнеза,
поставување на соодветни диференцијални дијагнози,
дебридман, избор и апликација на соодветна преврска)
Доплер испитување
Склерозација
Одредување и апликација на компресивна терапија

20
30
2 месеци

10

20

20
10
5

20
5
10

4

Предвидени колоквиуми
Клиничка дерматологија
Дерматолошки манифестации на интернистичките болести

Напреднат дел од дерматовенеролошката специјализација
Распоред на турнуси
Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Турнус

Траење (месеци)

Алергологија
Дерматохирургија и корективна дерматологија – втор дел
Пластична хирургија
Педијатриска дерматологија
Педијатрија
Дерматолошка хистопатологија – втор дел
Дерматоонкологија
Онкологија
Трихологија
Фототерапија, фотохемотерапија и фотодинамскадијагностика
и терапија
Козметска дерматологија
Општа или специјална болница
Болница или здравствен дом (матична институција)
Ургентен центар или клиничка болница
Присуство/Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
предпоследна и последна година од специјализација
Вкупно:

3
2
2
1
1
1
3
0.5
1
1
2
3
3
0.5
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Практични вештини во напреднатиот дел од дерматовенеролошката специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

5

Алергологија
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Менаџмент на пациенти со алергиси болести на кожата (ИгЕ
медирани), контактен дерматит и професионални алергиски
болести (земање на анамнеза, одредување и избирање на
соодветни испитувања/алерголошки тестови, третман и
водење на хроничен пациент)
Patch и photopatch тестови
Scratch тестови
Интрадермални тестови
Тестови за медикаментозна алергија вклучително дозно
провокациски тестови
Имунотерапија (хипосензибилизација)
Формулирање на алерголошко мислење

3 месеци

10

30

5
10
10

20
20
20

10

20

5
10

10
20
15 дена

Имунологија
1.

Ин витро дијагностика на алергиските болести
Дерматохирургија и корективна дерматологија – втор дел

1.
2.
3.
4.
5.

Електрокоагулација
Термокаутеризација
Киретажа
Шеив ексцизија
Ласерска хирургија

2 месеци
10
10
5
5

Пластична хирургија
1.
2.
3.
4.

Инцизија и дренажа на апсцес
Ексцизија на бенигни кожни промени
Хирургија на нокт
Хируршки процедури за дијагноза и третман на локорегионални метастази (биопсија на лимфниот јазол
„стражар“ и дисекција на лимфни јазли)

2.

Менаџмент на новородени, деца и адолесценти со
дерматолошки проблеми (земање анмнеза и/или
хетероанамнеза, план за дијагноза и терапија соодветна на
возраста)
Криотерапија, експресија на молуски, киретажа, биопсија
Педијатрија

10
10
5
5

2 месеци
5
20
10

5
5
/

5

/

Педијатриска дерматологија
1.

/

20

1 месец

10

10

5

5
1месец
6

1.
2.
3.

Препознавање на тешко болно дете
Проценка на заостанување со раст и развој (номограми,
знаци за пубертет)
Менаџмент на деца со генетски, алерголошки и имунолошки
болести

/
10

/

15

/

Дерматолошка хистопатологија – втор дел
1.

2.

Преглед на хистопатолошки препарати (дискусија за
диференцијалните дијагнози со хистопатолошкиот тим и
корелирање на хистопатолошките наоди со клиничките
карактеристики за поставување на дијагноза)
Tzank-ов цитолошки тест

2 месеци
15

15

3

5

Дерматоонкологија
1.
2.
3.

Анамнеза и комплетен преглед на пациентите со примарен
кожен карцином
Дермоскопија
Хируршки третман на Т1 БКК, Т1 СКК и Т1а/б ММ

3 месеци
30

50

30
20

50
10

Онкологија
1.
2.

Радиотерапија на кожни карциноми
Третман на метастатски СКК и ММ

15 дена
5
10

Трихологија
1.
2.
3.

Менаџмент на пациент со дефлувиум или алопециа
Земање и толкување на трихограм
Трихоскопија

1 месец
10
5
5

Фототерапија, фотохемотерапија и
фотодинамскадијагностика и терапија
1.

2.
3.

Поставување индикации, евалуација на успешноста од
третманот и третман на несаканите ефекти преципитирани
од терапијата
Изведување на МЕД тест пред УВБ терапија
Селектирање на тераписки протокол

Консултација со пациенти за козметски процедури

10
3
5
1 месец

10

10

5
10

10
10

Дерматолошка козметологија
1.

/
/

2 месеци
10

10
7

2.
3.

Дермоабразија
Хемиски пилинг
Општа или специјална болница
Болница или здравствен дом (матична институција)
Ургентен центар или клиничка болница

10
10

5
5
3 месеци
3 месеци
15 дена

Предвидени колоквиуми
Алергологија
Дерматоонкологија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењетo треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

8

Област на специјализација

11. Детска хирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана

Интензивна терапија и реанимација со

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8

анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус
Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

2 месеци
10

5

10
5
3
3
3
10
5

10
5
1
5
5
5
2

Неврохирургија
1

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

2

3
4

1,5 месеци
10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба


Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15

а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија

2 месеци

1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

10
5
10
5
5
Урологија

1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

1 месец
5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на

/
/
5
/
/

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

8

остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

5

0

5

2

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3

Турнус

Траење
(месеци)
48 месеци
1 месец
2 месеци

Специјален дел на хируршка специјализација
Ембриологија
Детски болести
- Интензивна нега и терапија
- Туморска патологија, генетски, метаболни и ендокрини
заболувања во врска со детската хирургија

4
5
6
7
8
9

Радиодијагностички процедури кај деца
Градна и васкуларна хирургија
Дигестивна хирургија
Урологија
Детска хирургија
Ургентен центар

10

Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
40 месеци
1 месец

Вкупно: 48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка
специјализација со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Детска хируригја
Неонатална хируригја
Ургентна хируригја
Еднодневна хирургија
Хирургија на глава и врат
Торакална хируригја
Гастрооинтестинална хирургија
Туморска хирургија
Ендоскопска хирургија
Урологија
Трауматологија

40 месеци
30
60
250
30
15
75

Операции на дојка
Торакални дренажи
Торакотомија
Сафенектомија
Ампутација на екстремитет

20
50
100

Апендектомија
Херниопластика ингвинална, феморална и вентрална
Холекцистектомија
Гастроентероанастомоза, ентероанастомоза
Колостома, ентеростома
Лапараскопии

5
5
3
3
3

Пристап до бубрег
Шев на мочен меур
Третман на варикоцела
Нефректомија

Предвидени колоквиуми
Детска хирургија

1
2
/
/
/
1 месец

3
5
5
3
1
5

1
1
/
/
/
/
1 месец

Урологија
1
2
3
4

5
10
50
1 месец

Дигестивна хирургија
1
2
3
4
5
6

15
10

Градна и васкуларна хирургија
1
2
3
4
5

5
30
80

5
5
5
3

/
1
1
/

Област на специјализација

Детска и адолесцентна психијатрија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Психијатар за деца и адолесценти

Времетраење на специјализацијата

60 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва, втора

Трета година

100 часа општа психијатрија
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
50 часа

Четврта година

50 часа

Пета година

50 часа

Општ дел од специјализација по психијатрија
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
I
I.I
I.II
I.III
I.IV
I.V
I.VI

Турнус
Клиничка психијатрија
Употреба на клинички скали за проценка
Психофарматотерапија
Ургентна психијатрија 1
Психијатриска проценка кај хронични душевни болести
Ургентна психијатрија 2
Зависност од психоактивни супстанции

Траење (месеци)
18 м
2
2
2
2
2
1

I.VII
I.VIII
II
III
IV

Психогеријатрија
Основна психијатриска проценка
Следење на пациенти во амбуланта
Психички промени кај невролошки состојби
Имиџинг методи во неврологија

1
6
2
2
2
24

Вкупно

Практични вештини во општиот дел на специјализација по Детска и адолесцентна психијатрија со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

I

Клиничка психијатрија

I.I

Употреба на клинички скали за проценка

1
2
3
4
5
6
7
I.II
1
2
3
4
5
I.III

Хамилтонова скала за депресија (ХАМ-Д)
Хамилтонова скала за анксиозност (ХАМ-А)
Скала за проценка на позитивени негативен синдром кај
шизофренија (ПАНСС)
Скала за проценка на екстрапирамиден синдром (ЕСРС)
Скала за глобална клиничка проценка (ЦГИ)
Мини ментал скала (ММС)
Јангова скала за проценка на манија (YMRS)

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

2 месеци
5
5
5

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

Психофaрмакотерапија
Употреба на антипсихотици
Употреба на антидепресиви
Употреба на психостабилизатори
Употреба на холинестеразни инхибитори
Употреба на анксиолитици и хипнотици
Ургентна психијатрија 1

2 месеци
10
10
10
5
5

/
/
/
/
/
2 месеци

1
2
I.IV

Самоповредувачко однесување
Агресивност и хостилно однесување

10
10

/
/

Психијатриска проценка кај хронични душевни болести
2 месеци

1
2
3
4
I.V
1
2
3
I.VI
1
2
3
4
5
I.VII
1
2
3
I.VIII
1
2
3
4
5
6

II

Шизофренија
Биполарно афективно растројство
Рекурентно депресивно растројство
Гранична структура на личност

5
5
5
5

Ургентна психијатрија 2
Агитиран пациент со психоза
Агитиран пациент со биполарно растројство
Агитиран пациент со депресија

2 месеци
5
5
5

Зависност од психоактивни суптанци
Опиоиди
Халуциногени
Психостимуланси
Седативи и хипнотици
Алкохол

/
/
/
/

/
/
/
1 месец

5
5
5
5
5
Психогеријатрија

Деменција
Психооргански синдром кај интернистички и невролошки
болести
Хронични душевни болести во геријатриска возраст

1 месец
5
5

/
/

5

/
6 месеци

Основна психијатриска проценка
Преглед на психијатриски пациент
Земање психијатриска анамнеза
Опис на психички статус
Диференцијално-дијагностичка проценка
Правење тераписки план
Болничко водење на пациенти
Шизофренија
Афективни растројства
Дисоцијативни растројства
останато
Следење на пациенти во амбуланта

/
/
/
/
/

10
10
10
10
15

1
2
3
4
5
15
15
10
20
2 месеци

1
2
3
4
III
1
2
3
4
IV
5
6
7

Анксиозни растројства
Афективни р-ва
Психотични состојби
Психооргански синдром

25
25
20
10

Психички промени кај невролошки состојби
Епилепсија
Екстрапирамиден синдром
Невродегенеративни заболувања
Главоболка

2 месеци
5
5
/
5

Имиџинг методи во неврологија
Невроимиџинг методи (КТМ, МРИ на мозок)
Енцефалопатии
Мултипла склероза

/
/
/
/
2 месеци

5
5
5

/
/
/

Предвидени колоквиуми
Основна психијатриска проценка

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посочена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус. За турнусите коишто се одвиваат во два дела, колоквиумот се
полага по завршување на вториот дел од турнусот.

Напреднат дел од специјализација по Детска и адолесцентна психијатрија
Распоред на турнуси

Ред. Бр.

Турнус

Траење (месеци)

I
II
III
IV
V

Психодијагностика
Психотерапија
Психофизиологија
Судска психијатрија
Суицидологија

2
6
2
2
2

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Стимулативни методи во психијатрија
Детска и адолесцентна психијатрија
Советување и работа во социјални служби
Зависности –психосоцијален третман и детоксификација кај
деца и адолесценти
Педијатрија
Урегентнa медицина
Психофармакотерапија кај деца и адолесценти
Работа во амбуланта за детска и адолесцентна психијатрија
Невроразвојни растројства
Кризна интервенција кај адолесценти
Присуство/учество на најмалку 5 презентации на случај
/годишно
Вкупно

1
8
1
3
1,5
0,5
2
2
2
1

36 месеци

Практични вештини во напреднатиот дел од специјализација по Детска и адолесцентна
психијатрија со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
2
3
4
5

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
2 месеци

Психодијагностика
Психодијагностичка експлорација
Клиничко интервју
Тестови во клиничка психологија
Дијагностика на интелектуални способности - WASI
Психодијагностика на органицитет
Самоописни техники
Проективни техники
Пишување на психолошки наод и мислење

5
5
5
5
3
3
3
3

Психотерапија
Теории и развој на личност
Основи на индивидуална и групна психотерапија
Индикации и ограничувања во психотерапијата
Искуствено-едукативна група
Психоаналитички/психодинамски терапии

6 месеци

/

/

6
7
8

Когнивно-бихејвиорална терапија со деца и адолесценти
Семејна терапија
Методи на психофизичка релаксација

/
/
/

3
3
3

III

Психофизиологија

2 месеци

1
2
3
4
5

Метода на снимање на ЕЕГ
Препознавање на артефакти
Нормална ЕЕГ активност
Патолошки графоелементи
ЕЕГ промени во базичната активност кај психијатриски болести

10
10
10
10
10

IV

Судска психијатрија

2 месеци

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Елементи на пресметливост
Мерки на безбедност
Извод од судски списи
Психијатриско-психолошка проценка на кривично дело
Пишување на вешт наод и мислење
Деловна способност
Парнична способност
Родителска способност
Психијатриско-психолошка проценка на дете сведок или жртва
на насилство/злоупотреба
Родителска способност

V

Суицидологија

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ризик фактори за суицидално однесување/суицид
Проценка на суицидален ризик-користење скали
Кризна интервенција
Обид за самоубиство
Превенција на ризик од суицид
Конзилијарен преглед на суицидален пациент
Обид за самоубиство кај адолесцент/дете
Превенција на ризик од суицид кај адолесценти
Конзилијарен преглед на суицидален адолесцент

VI

Стимулативни методи во психијатрија

1
2
3
VII

2
2
2
/
1
2

2
/
/
/
/
2

1

/
2 месеци

5
5
5
30
5
5
30

/
/
/
/
/
/
/
1 месец

РТМС
ЕКТ
Неурофидбек
Детска и адолесцентна психијатрија

8 месеци

1
2
3
4
5
6
7
8

Хетероанамнеза од родители и психички статус
Дијагностичко интервју и користење на КСАДС
Психофармакотерапија кај млади лица
Болничко водење на пациенти (деца и млади)
Дневно-болничко водење на пациенти (деца и млади)
Шизофренија со ран почеток
Афективни растројства со ран почеток
Бихејвиорални растројства

5
10
10
10
10
5
5
10

5
10
/
5
10
5
5
10

VIII

Советување и работа во социјални служби

1
2

Злоупотреба и занемарување на деца
Последици од злоупотреба на деца и Посттравматско стресно
растројство

IX

3 месеци

1
2
3

Зависности –психосоцијален третман и детоксификација кај
деца и адолесценти
Психосоцијален третман на деца зависници од супстанции
Детоксификација кај деца зависници од супстанции
Проценка на ризик од коморбидни состојби

X

Педијатрија

1,5 месец

1
2
3

XI
1
2
XII
1
2

XIII

Токсикологија – намерни или ненамерни интоксикации кај
деца
Неврологија – епилепсии кај деца, невролошки состојби кај
деца и адолесценти
Онкологија – малигни состојби кај деца и нивна поддршка во
третманот
Генетика – хромозомопатии, наследни болести и состојби,
метаболни нарушувања
Ургентна медицина

1 месец
5
5

5
5

5
3
5

10

/

10

/

10

/

5

/

0,5 месеци

Повреди кај деца и адолесценти
Интоксикации кај деца и адолесценти
Психофармакотерапија кај деца и адолесценти

2 месеци

Употреба на Водичи и Упатства
Третман на состојби во детска психијатрија врз основа на
Медицина заснована на докази
Работа во амбуланта за детска и адолесцентна психијатрија

2 месеци

1
2
3
4
XIV
1
2
3
XV
1
2

Невроразвојни растројства (аутизам и АДХД)
Растројства во однесување кај деца и адолесценти
Психотични рaстројства кај деца и адолесценти
Афективни растројства кај деца и адолесценти
Невроразвојни растројства (аутизам и АДХД)
Инструменти за проценка на деца со невроразвојни р-ва
Деца и адолесценти со аутизам
Деца и адолесценти со АДХД

10
25
20
10
2 месеци
5
5

Кризна интервенција со адолесценти
Кризна интервенција со адолесценти – когнитивно
бихејвиорален модел
Кризна интервенција со адолесценти – системско-семеен
модел
Вкупно

10
10
1 месец

4

/

2

/
36 месеци

Предвидени колоквиуми
Психотерапија
Детска психијатрија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посочена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус

Област на специјализација
Звање кое се добива
завршување
специјализацијата
Времетраење
специјализацијата

Ендокринологија
по Специјалист ендокринолог
на
на 72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

100 часа + задолжителната теоретска настава
предвидена за сите специјализанти
задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:








Кардиологија со
коронарна единица

Јавно здравство
Промоција на здравјето
Способност за стекнување и пренесување на знаење
Медицинска етика и прописи
Научно истражувачка работа
Донесување на клиничка одлука
Комуникациски вештини

 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на
пациенти со акутен коронарен синдром за време на
транспортот, ран третман на придружните малигни
пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална
дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во
кардиоваскуларната медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките
можности за проценка на патоморфологијата на
кардиоваскуларните заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај
здрава популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните
нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката
на кардиоваскуларната патологија
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 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата
 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и
одржување во живот на тежок пациент, правила за
кардиопулмонална ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици
Пулмологија со
алергологија



анатомија на граден кош и физиологија на
респираторен систем



епидемиолошки концепти во пулмологијата и
генетски и равојни нарушувања на
респираторниот систем
евалуација,знаци и симптоми на респираторните
заболувања
неинвазивни техники и процедури во
пулмологијата
инвазивни техники и процедури
принципи на пулмонална рехабилитација





Хематологија









Гастроентерохепатологија 









Хематопоетски систем
Пристап кон болен со хематолошко заболување
Симптоми и знаци на хематолошките заболувања
Дијагностицки алгоритам за диференцирање на
хематолошките заболувања
Современи дијагностички постапки за дијагмоза и
диеференцирање на хематолошките заболувања
Принципи на терапија на хематолошките заболувања
Клиничка слика, препознавањена компликации,
диференцијалчна диајгноза и современ тераписки
пристап, следење на пациентите со ј хематолошки
болести (Анемии, Лимфоми, Хеморагичен синдром,
Мултипен миелом, Акутни леукемии,
Миелопролиферативни заболувања,
Антикоагулантна терапија, Трансплантација на
хематопоетски матични клетки, Принципи на
лекување на малигни хемопатии)

Анатомија и физиологија на дигестивната туба и
панкреаот
Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот
систем
Симптоми и знаци на болести на храноводот и
дигестивната туба
Симптоми и знаци на болести на црниот дроб,
билијарниот систем и панкреасот
Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
Хронична дијареа
Констипација
Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни,
панкреасни и цревни тестови)
Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
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Нефрологија

Диференцирање на иктеричен синдром
Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
Дијагностички методи во гастроентерологијата и
хепатологијата












Ревматологија

Клиничка токсикологија
и Ургентна интерна
медицина

Трета година

Анатомофизиологија на бубрезите и мочните
патишта
Болест на бубрезите поради шеќерна болест
(дијабетична нефропатија)
Акутно бубрежно оштетување и интензивна
нефрологија
Хронична бубрежна болест и терминална
состојба на хронична бубрежна болест
Ацидобазна рамнотежа
Водноелектролитна дисрегулација
Вродени и стекнати бубрежни болести
Тестирање на бубрежната функција
Фармакокинетика и фармакодинамика на
лековите при болести на бубрезите и бубрежна
слабост
Инфекции на бубрезите и мочните патишта
 Мускулоскелетен систем, физиологија и
биомеханика на зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на
ревматските заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и
серолошки испитувања, цитологија
 Рентгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна
дијагностика, и дензитометрија во проценка
на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски
процедури и техники и во третман на
ревматските заболувања.
Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
 Акутни труења со отровни печурки
 Акутни труења со јаглероден моноксид
 Зависност и злоупотреба на алкохол и
психоактивни супстанции
 Антидоти
 Труења со органофосфорни соединенија
 Труења со корозивни средства
 Труења со медикаменти
 Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен
50 часа
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Општ дел














Четврта година

Îñíîâè íà åíäîêðèíîëîøêèîò ñèñòåì, âî ñêëîï íà òåëåñíàòà
õîìåîñòàçà
Åìáðèîëîãè¼à è ðàçâî¼ íà åíäîêðèíèîò ñèñòåì .
ÖÍÑ êàêî ìîäåðàòîð íà åíäîêðèíîëîøêèîò ñèñòåì
Õîðìîíè (ñîñòàâ,ïîäåëáà è äå¼ñòâî), ñèñòåì íà ïîâðàòíè
ñïðåãè
Èìóíîëîãè¼à íà åíäîêðèíèîò ñèñòåì
Ðåöåïòîðè, íèâåí ñîñòàâ, ïðîìåíè è ðåöèðêëèðàœå
Ãåíåòèêà íà åíäîêðèíèîò ñèñòåì è íàðóøóâàœà
Îñíîâíè ïðèíöèïè íà ëåêóâàœå âî åíäîêðèíîëîãè¼àòà
Ïîñåáåí îñâðò íà àíàëîçèòå è àíòàãîíèñòèòå è íèâíàòà óëîãà
âî òðåòìàíîò íà áîëåñòèòå íà åíäîêðèíîëîøêèîò ñèñòåì
Òðàíñïëàíòàöè¼à íà æëåçäè ñî âíàòðåøíî ëà÷åœå
Ïðèíöèïè íà åíäîêðèíàòà õèðóðãè¼à
Îñíîâè íà ðàäèîäè¼àãíîñòèêà íà õèïîôèçíèòå òóìîðè
Åíäîêðèíîëîøêè òåñòîâè
50 ЧАСА
Болести на хипоталамус и хипофиза,болести на
тироидеа и паратироидеа





















Óëîãàòà íà ÖÍÑ è ïåïòèäèòå âðç õèïîòàëàìî-õèïîôèçíàòà
îñêà
Áîëåñòè íà õèïîòàëàìóñîò ñî îäðàç âðç åíäîêðèíèîò ñèñòåì
Ôèçèîëîãè¼à è ñåêðåöè¼à íà õèïîôèçíèòå õîðìîíè è íèâî
äå¼ñòâî
Àêðîìåãàëè¼à- îñíîâè íà äè¼àãíîñòèêà è òåðàïè¼à
Íèçîê ðàñò
Ïðîëàêòèíîìè
Feed back òóìîðè íà õèïîôèçàòà
Èíñèïèäåí äè¼àáåòåñ è îñìîëàðíîñò
Èìóíîëîøêà îñíîâà íà òèðîèäíèòå áîëåñòè
Õèïåðôóíêöèè íà òèðîèäåà
Õèïîôóíêöèè íà òèðîèäåà
Âîñïàëåíè¼à íà òèðîèäåà
Òèðîèäíè òóìîðè
Ñòðóìè
Ïðèíöèïè íà ëåêóâàœå íà òèðîèäíèòå áîëåñòè
Ïàðàòèðîèäíà ôóíêöè¼à è åëàáîðàöè¼à
Ïðèìàðåí õèïåðïàðàòèðîèäèçàì
Ìåòàáîëèçàì íà êàëöèóì è ôîñôàòè
Õèïîïàðàòèðîèäèçìè
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Òóìîðè íà ïàðàòèðîèäåàòà
Îñòåîïîðîçà è áîëåñòè íà äåôèöèò íà âèòàìèí Ä
50 ЧАСА












Áîëåñòè íà êîðàòà íà íàäáóáðåæíèòå æëåçäè
Morbus Addisoni, àäðåíàëíà êðèçà
Îñíîâè íà ëåêóâàœåòè ñî ìèíåðàëî è ãëèêîêîðòèêîèäè
Áîëåñòà íà Cushing
Ïðèìàðåí õèïåðàëäîñòåðîíèçàì
Íîäóëàðíà õèïåðïëàçè¼à è àäðåíàëíè òóìîðè
Ìåäóëà íà àäðåíàëíèòå æëåçäè è ôåîõðîìîöèòîì
Äèñôóíêöèè íà îâàðèóìèòå è PCO
Ãåíåòñêè àíîìàëèè íà æåíñêèîò ïîëîâ ðàçâî¼
Ïðîáëåìè ñî äèôåðåíöè¼àöè¼à íà ïîëîò




Îñíîâè íà àíäðîëîãè¼àòà è ïîäåëáà íà õèïîãîíàäèçìèòå
Ãåíåòñêè ( ñòåêíàòè) àíîìàëèè íà ïîëîâèîò ñèñòåì êà¼
ìàæèòå
Õîðìîíñêà òåðàïè¼à íà õèïîãîíàäèçìèòå
Ìóëòèïëè åíäîêðèíîïàòèè
Ñèíäðîìè âî åíäîêðèíîëîãè¼àòà
Íàðóøóâàœà íà ëèïèäíèîò ìåòàáîëèçàì
Òðåòìàí íà õèïåðëèïîïðîòåèíèåìèèòå
Ïîðôèðèè
50 часа

Петта година







Шеста година


















Îñíîâè íà ãëèêîçíèîò ìåòàáîëèçàì, øå åðè, ëèïèäè è ïðîòåèíè
Åíäîêðèí ïàíêðåàñ, èíñóëèí è ãëóêàãîí è íèâíî äå¼ñòâî
Ãåíåòèêà è èìóíîëîãè¼à íà äè¼àáåòåñ
Èíñóëèíñêè ðåöåïòîðè è àíòàãîíèñòè
Diabetes mellitus ëàáîðàòîðèñêè íàîäè, äè¼àãíîñòèêà è
òåñòîâè
Ëåêóâàœå íà äè¼àáåòåñ
Îñíîâè íà èñõðàíà êà¼ äè¼àáåòåñîò è ìåòàáîëíèòå
íàðóøóâàœà
Îðàëíà òåðàïè¼à íà äè¼àáåòåñîò
Èíñóëèí è àíàëîçè
Èíñóëèíñêè ïóìïè è òðàíñïëàíòàöèè
Àêóòíè ìåòàáîëíè ñîñòî¼áè, äè¼àáåòè÷íà êîìà è
êåòîàöèäîçà,
Õèïîãëèêåìèè è èíñóëèíîìè
Ãàñòðîèíòåñòèíàëíè òóìîðè
Äåáåëèíà è íàñîêè çà ëåêóâàœå
Ìåòàáîëåí ñèíäðîì
Òðåòìàí íà áîëíè âî åíäîêðèíîëîøíà èíòåíçèâíà íåãà
Åëåêòðîëèòíè íàðóøóâàœà è íèâåí òðåòìàí
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Општ дел од специјализација по Ендокринологија
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Турнус

Траење (месеци)

Кардиолошки третман во амбулантско
поликлинички услов
Клиничка кардиологија
Пулмоалергологија амбулантски дел
Пулмологија хоспитален дел
Гастроентерохепатологија во хоспитални услови
Амбулантна гастроентерохепатологија
Нефрологија хоспитален дел
Нефрологија-амбулнатски дел
Хематологија амбулантски дел
Хематологија хоспитален дел
Ревматологија хоспитален дел
Ревматологија амбулантски дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина хоспитален дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина поликлиника
Инфективно
Дерматологија
Неврологија
Трансфузиологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час
месечно/ 11 часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

2
2
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5

24

Практични вештини во општиот дел од интерна специјализација
со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран
по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Основни интерни постапки/интервенции
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Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

1

2

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен
притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен
електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија
 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции –
стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија
 Запознавање со детален преглед на
пулмоалерголошки болен и донесување
на дијагностички/терапевстки
заклучоци
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Совладување
на
функционални
белодробни тестирања (спирометрија,
бронхопровокативен тест, одредување
на ТЛЦО, гасни анализи, алерголошки
тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични
простапи
во
пулмологијта:
сите
техники
набронхослкопија,
трансторакална пункција и биопсија,
плеврална
пункција(дијагностичка,
терапевтска и слепа биопсија на плевра,
ЕХО на плевра, како и пункција и
биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ.

Гастроентерохепатологија
Интерпретација на лабораториски наоди за
црнодробна оштета
Поставување на венска линија
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30
30
20
10
20

20
20
0
0
0

20
5

0
0

10
10
10
5
5
5
20
10
5

0
0
0
0
1
1
0
0
0

20

20

20

10

20

5

100

100

30

20

4

5

6

Првичен пристап кон пациент со опструктивен
иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен
панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со
горнодигестивно крвавење
Интерпретација и предлог третман за
инфекција со Х. пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ
(гастроезофагеална рефлуксна болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно
крвавење)
Нефрологија
-Учество во донесување на одлука за дијагноза
и терапија на нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна
урографија
Хематологија
-Обработка на болен со хематолошко
заболување
-Избор на соодветни дијагностички процедури
и соодветна интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
-Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска
терапија
-Начини на аплицирање и индикации за
трансфузија
-Избор на крвни компоненти
-Препознавање на посттрансфузиски реакции
-Диференцијална дијагноза на малигно
хематолошко заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен
синдром и нарушена хемостаза
-Диференцијална дијагноза на анемии
-Автоимуна цитопенија
Ревматологија
-

-

Ревматолошки преглед, одредување на
артикуларни индекси
Интерпретација на имунолошки тестови,
цитолошки наоди, детекција на кристали,
анализа на синовијална течност
Пункција на зглоб , епидурална инстилација
на кортикостероиди, слепа или водена со
УЗ
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30
30

10
10

40

10

40

20

30
50
10

10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

20

20

20

20

20
20
30

20
20
20

30

20

10
5
50

10
5
50

10
50
5

10
50
5

20

10

20

10

15

7

-

7

УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
Капилароскопски преглед
Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ
на зглобови

Токсикологија
Ургентен пристап кон акутно интоксициран
болен со медикаменти, корозиви, пестициди,
габи, алкохоли
Пристап кон пациенти
зависни од психоактивни супстанции
Ургентен пристап кон интернистички болен
Реанимација на акутно интоксициран и
ургентен интернистички болен
Методи на примарна елиминација кај акутно
интоксициран болен
Земање на примероци за токсиколошки
анализи и интерпретација на добиените
резултати
Горнодигестивна
ендоскопија кај труење со корозиви, иританси и
медикаменти и интерпретација-класификација
на ендоскопските промени
Ултрасонографски преглед на абдомен кај
акутно интоксицирани болни и зависници од
психоактивни супстанции
Дијагностички пристап кон ургентен
интернистички болен
Протоколи за ординирање на антидотска
терапија
Изработка на протокол за тотална
парентерална исхрана
Изработка на протокол за тотална
парентерална – ентерална исхрана
Регистрирање на добиените повици и давање на
совети во токсиколошкиот информативен
центар

10
10
8
30

5
5
4
20

15

05

10

05

10
05
05
40

9

10

15

20

10
20

06

10

04

10

04

30

10

НАПРЕДНАТ ДЕЛ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

Распоред на турнуси

05

1. Клинички оддел
Ендокринологија
Дијабетологија
Метаболизам на вода и електролити
Метаболизам (дебелина) и исхрана
Едукација на луѓе со дијабетес
Инсулински пумпи и сензори
2. Поликлиника со дневна болница
Центар за дијабетес
Ендокринолошка амбуланта
Дијабетично стапало и доплер
Оддел за дијабетична ретинопатија
3. Ендокринолошка лабараторија
4. Ултразвучна дијагностика на вратна регија
5. Метаболизам на коски со остеопороза
6. Гинеколошка ендокринологија
7. Педијатриска ендокринологија
8. Рентгенологија
9. Нуклеарна медицина
10. Општа или специјализирана болница
11. Итна медицинска помош
12. Лекување на пациент – болница или здравствен дом
13. Ургентен центар при клиника (или клиничка болница)
14. Учество на најмалку 5 обдукции/ годишно
Вкупно:

48 месеци
6 месеци
6 месеци
2 месеци
2 месеци
2 месеци
2 месеци
5 месеци
5 месеци
2 месеци
1 месеци
1 месец
3 месеци
2 месеци
1 месеци
1 месеци
0.5 месец
0.5 месец
2 месеци
1 месец
2 месеци
1 месец
48 месеци

Практични вештини во напреднат дел на специјализација по
ендокринологија со дефиниран број на постапки и интервенции
и класифициран по турнуси


Земање на анамнеза и преглед на ендокринолошки Вкупно 150
болен



Процедури на ендокринолошки тестирања – динамски Вкупно 100
тестови



интерпретација на имиџинг техники (ултразвук, ртг, вкупно 100
MRI, пет скен, и др)

1.
2.
3.
4.

Ултразвук на тироидеа и интерпретација
Доплер и преглед на стопало број
DEXA скен и интерпретација вкупно
Анализа на лабораториски тестови вкупно

Предвидени колоквиуми
Ендокринологија

10

вкупно 100
вкупно 50
вкупно 50
вкупно 100

Дијабетологија
Центар за дијабетес
Ендокринолошка амбуланта
Ултразвучна дијагностика на вратна регија
За сите турнуси кои траат над два месеца ќе се врши проверка на знаење
(колоквиум) според услови и посочена литература на Катедрата на
високообразовната институција каде се изведува турнусот. Проверката на
знаењетo треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.
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ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Специјалистичкиот стаж трае 36 месеци
Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика

26

Микробиологија и паразитологија

3

Инфективни болести и фебрилни состојби

3

Фамилијарна медицина

2

Изработка на специјалистички труд

2

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари, работа во
мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето

План по години

Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

Вкупно
49

Вкупно
6

11

2

12

2

26
Вкупно
90
30
30
30

2
Вкупно
6
2
2
2

Вкупно
20
12
8
Вкупно
24
12
12

Вкупно
3
2
1
Вкупно
3
1
2

Стажот се изведува во установи
што вршат дејност по:

Прва година
I. Биостатистика со медицинска
информатика
I – 1 Дескриптивна и инференцијална
статистика
I – 2 Демографска и витална статистика и
медицинска информатика
I – 3 Статистика и информатика во пракса
II. Општа епидемиологија
II – 1 Општа епидемиологика – прв дел
II – 2 Општа епидемиологика – втор дел
II – 3 Општа епидемиологика –трет дел

Eпидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика

Eпидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика

Втора година
I. Инфектологија
I – 1 Инфектологија – теоретски дел
I – 2 Инфектологија – практичен дел
II. Микробиологија со паразитологија
II – 1 Микробиологија – теоретски дел
II – 2 Микробиологија – практичен дел

Инфективни болести и фебрилни
состојби

Микробиологија и паразитологија

1
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III. Фамилијарна медицина
III – 1 Фамилијарна медицина
IV. Специјална епидемиологија-прв дел
IV – 1 респираторни заразни болести
IV – 2 цревни заразни болести

Вкупно
10
10
Вкупно
30
15
15

Вкупно
2
2
Вкупно
4
2
2

Вкупно
67
13
13

Вкупно
10
2
2

Фамилијарна медицина

Eпидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика

Трета година
I. Специјална епидемиологија-втор дел
I – 1 контакни заразни болести
I – 2 трансмисивни заразни болести

Eпидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика

2
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I – 3 природноогнишни болести и зоонози
I – 4 хронични незаразни заболувања
I – 5 интервентна епидемиологија
II. Изработка на специјалистички труд
Изработка на специјалистички труд
Вкупно

13
13
15
Вкупно
20

2
2
2
Вкупно
2

20

2

310

36

Eпидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика

2.1. Програма - теоретски дел
I
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

II
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

III
1
2
3
4
5
6
7
8

Предмети
Биостатистика со медицинска информатика
Дескриптивна анализа
Распределба на фреквенциите и веројатноста
Хипотези (t – тест)
Анализа на варијанса
Pearsonov X2 – тест
Регресиона анализа и линеарна корелација
Мерки на корелација базирани на рангирани податоци
Непараметарски тестови – независни примероци
Непараметарски тестови – зависни примероци
Испитување на динамика на појавите
Анализа на времето на преживување
Демографска статистика
Витална статистика
Медицинска информатика
Вкупно
Општа епидемиологија
Цели и историја на епидемиологијата
Епидемиолошки методи (дескриптивен, аналитички и експериментален)
Показатели на заболувањата, нарушувањето на здравјето и смртност
Епидемиски процес
Епидемиолошки модели
Настанување на инфекцијата и заразните болести
Механизам на настанување и пренесување на заразните болести
Превенција на болестите и нарушување на здравјето
Епидемиолошки надзор
Елиминација и ерадикација на заразните заболувања
Имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Интрахоспитални инфекции
Епидемиолошки доктрини на воените судири и вонредните состојби
Клиничка епидемиологија
Вкупно
Специјална епидемиологија
Епидемиолошки карактеристики на респираторни заразни болести
Епидемиолошки карактеристики на цревни заразни болести
Епидемиолошки карактеристики на контакни заразни болести
Епидемиолошки карактеристики на трансмисивни заразни болести
Епидемиолошки карактеристики на природноогнишни заразни болести
Епидемиолошки карактеристики на зоонози
Епидемиолошки карактеристики на хронични незаразни заболувања
Интервентна епидемиологија
Вкупно

Број на часови
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
5
23
2
15
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
5
6
12
63
10
10
10
10
10
10
10
6
76
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IV
1
2
3

V
1
2
3
4
5
6

VI
1
2
3

Инфектологија
Функционирање и работата на инфективните одделенија
Модерна дијагностика и терапија на заразните болести
Протокол за работа со пациенти со заразни заболувања
Вкупно

4
4
4
12

Вкупно

1
1
1
1
1
1
6

Вкупно

2
2
2
6

Микробиологија со паразитологија
Бактериологија
Вирусологија
Паразитологија
Имунологија
Лабораториски техники
Земање, чување и праќање на материјал
Фамилијарна медицина
Знаења, ставови и вештини во ПЗЗ
Превентивни програми во Р.Македонија
Имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса

2.2. Програма – практичен дел

I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

II.
1
2
3
4
5
6

III.
1
2
3
4
5
6
7
8

Предмети
Биостатистика со медицинска информатика
Индекси на динамика
Модус и медијана
Проценка на параметри на примерок
Студентов t-тест
X2 - тест
Корелација
Линеарен тренд на временските серии
Сезонски индекс
Демографската и виталната статистика – примери од пракса
Употреба на информатичка технологија вклучувајќи онлајн датабази
Базична обука со компјутерски статистички програм
Вкупно
Општа епидемиологија
Проценка на ризик за појава на одредена болест
Правилници и закони од доменот на епидемиологијата
Валидност и сигурност на дијагностички тестови
Интрахоспитални инфекции – примери од пракса
Семинарска тема – изработка и презентација
Изработка на научен труд за публикување
Вкупно
Специјална епидемиологија
Анализа, дизајн и имплементирање на системи за следење
Планирање и развивање на истражување на случај на епидемија
Обработка на примери на хидрични епидемии
Обработка на примери на алиментарни епидемии
Обработка на примери на аерогени епидемии
Обработка на примери на трансмисивни епидемии
Обработка на примери на контакни епидемии
Презентирање на резултати од согледувања и анализи и давање на
препораки до релевантните авторитети
Вкупно

Број на часови
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
26
2
3
3
3
6
10
27
2
2
3
3
3
3
3
2
21
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IV.
1
2
3
4
5
6

V.
1
2
3
4

VI.
1

Микробиологија
Протокол за работа со инфективен материјал
Садење и пресадување
Боење
Микроскопирање
Серолошки анализи
Интерпретација на резултати
Вкупно
Инфектологија
Техника на преглед и анамнеза на пациент со заразно заболување
Поставување на дијагноза на инфективен болен
Одредување на терапија на инфективен болен
Следење на ефектите на терапијата на инфективен болен
Вкупно
Фамилијарна медицина
Медицина базирана на докази
Вкупно

1
1
1
1
1
1
6
1
2
2
2
8
4
4

5

Област на специјализација

Хематологија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Хематолог

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари,
работа во мали групи
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

Кардиологија со
коронарна единица

100 часа + задолжителната теоретска настава предвидена за сите
специјализанти
задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здравство
 Промоција на здравјето
 Способност за стекнување и пренесување на знаење
 Медицинска етика и прописи
 Научно истражувачка работа
 Донесување на клиничка одлука
 Комуникациски вештини
 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на пациенти со
акутен коронарен синдром за време на транспортот, ран трeтман
на придружните малигни пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во кардиоваскуларната
медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките можности за
проценка на патоморфологијата на кардиоваскуларните
заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај здрава
популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката на
кардиоваскуларната патологија
 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата
 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и одржување во
живот на тежок пациент, правила за кардиопулмонална
ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици

Пулмологија со
алергологија








Хематологија









Гастроентерохепатологија 











Нефрологија

анатомија на граден кош и физиологија на респираторен
систем
епидемиолошки концепти во пулмологијата и генетски и
равојни нарушувања на респираторниот систем
евалуација,знаци и симптоми на респираторните заболувања
неинвазивни техники и процедури во пулмологијата
инвазивни техники и процедури
принципи на пулмонална рехабилитација

Хематопоетски систем
Пристап кон болен со хематолошко заболување
Симптоми и знаци на хематолошките заболувања
Дијагностицки алгоритам за диференцирање на
хематолошките заболувања
Современи дијагностички постапки за дијагмоза и
диеференцирање на хематолошките заболувања
Принципи на терапија на хематолошките заболувања
Клиничка слика, препознавањена компликации,
диференцијалчна диајгноза и современ тераписки пристап,
следење на пациентите со ј хематолошки болести (Анемии,
Лимфоми, Хеморагичен синдром, Мултипен миелом, Акутни
леукемии, Миелопролиферативни заболувања,
Антикоагулантна терапија, Трансплантација на хематопоетски
матични клетки, Принципи на лекување на малигни
хемопатии)

Анатомија и физиологија на дигестивната туба и панкреаот
Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот систем
Симптоми и знаци на болести на храноводот и дигестивната туба
Симптоми и знаци на болести на црниот дроб, билијарниот
систем и панкреасот
Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
Хронична дијареа
Констипација
Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни, панкреасни и
цревни тестови)
Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
Диференцирање на иктеричен синдром
Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
Дијагностички методи во гастроентерологијата и хепатологијата
 Anatomofiziologija na bubrezite i moчnite pati{ta
 Bolest na bubrezite poradi {e}erna bolest (dijabeti~na
nefropatija)
 Akutno bubre`no o{tetuvawe i intenzivna nefrologija
 Hroni~na bubre`na bolest i terminalna sostojba na
hroni~na bubre`na bolest
 Acidobazna ramnote`a
 Vodnoelektrolitna disregulacija
 Vrodeni i steknati bubre`ni bolesti




Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот












Ревматологија

Клиничка токсикологија и
и Ургентна интерна
медицина

Трета година

Testirawe na bubre`nata funkcija
Farmakokinetika i farmakodinamika na lekovite pri
bolesti na bubrezite i bubre`na slabost
Infekcii na bubrezite i mo~nite pati{ta
рационална обработка на ендокринолошки болен и
донесување на дијагностичко / терапевтски заклучоци под
надзор на ментор / едукатор
Принципи на водење на пациенти со ургентни состојби во
ендокринологија ( во единицата за ендокринолошка
интензивна нега)
Интерпретација на лабораториски наоди и наоди од
функционални
тестови
и
динамски
тестови
во
ендокринологија
Интерпретација на имиџинг техники ( ехо, КТ, НМР, скен)
Нутриција / Едукација на пациенти со дијабетес и дебелина
Индикации за поставување
и контрола на инсулинска
терапија и инсулински пумпи
Дијагноза и процена на густина на коски – ДЕХА
Присуство на конзилијарни прегледи со ментор / едукатор
 Мускулоскелетен систем, физиологија и биомеханика на
зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на ревматските
заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и серолошки
испитувања, цитологија
 Ренгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна дијагностика, и
дензитометрија во проценка на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски процедури и техники и
во третман на ревматските заболувања.
Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
 Акутни труења со отровни печурки
 Акутни труења со јаглероден моноксид
 Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
 Антидоти
 Труења со органофосфорни соединенија
 Труења со корозивни средства
 Труења со медикаменти
 Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен
50 часа


Хематопоетски систем
Екпериментална хематологија
Основни дијагностички постапки при дефинирање на
болести на матичната хематопоеска клеткач

лимфопролиферативни заболувања, бенигни заболувања
на гранулоцитите и лимфоцитите, анемиите, болести на
хемостаза
Принципи на хемотерапија и третман на хематолошките
заболувања (механизам на делување на цитостатиците,
моноклонални антитела, таргет терапија, тирозин
киназни инхибитори, имуномодулатори,
имуносупресивни лекови) несакани ефекти и
фармакокинетика
Принципи на трансплантација на хематопоески матични
клетки
Основи на молекуларна биологија во хематологијата
Етички проблеми во хематоонколигијата и трансплантацијата
на матични хематопоетски клетки
Фармакокинетика и фамакодинамика на цитостатитиците
кои се користат во елкување на малигните хематолошки
заболувања
Способност за комуникација, градење на професионален
однос кон колегите, персоналот и хематолошките болни
Психолошка подготвеност за соошување со смрт како чест
настан при лекување на болни со хематолошки
заболувања
Познавање на доктрините за хематолошките заболувања
дефинирани во evidence based medicine
Истражувачки методи и нивниот дизајн
Одговорнос при дизајнирањето и изведувањето на
истражувањата

Четврта година

50 часа
Анемии- дијагностика и третман:
сидеропенична анемија,
мегалобластна анемија,

анемија при хронични заболувања,
хемолитични анемии, вродени хемолитични анемии,
таласемија, анемија на српести келктки, стекнати
хемолитични анемии,
Апластични анемии, фанкониева анемија, пароксизмална
нокна хемоглобинурија

Неутропенија
Леукоцитоза
Тромбоцитопении - современа дијагносика и третман
Идиопатска тромбоцитоепнична пурпура

Мијелопролиферативни заболувања
Хронична гранулоцитна леукемија
Полицитемија рубра вера
Есенцијална триомбоцитемија
Мијелофиброза

Акутни леукемии: акутна мијелобластна леукемија, акутна
лимфобластна леукемија. Современа дијагностика и
третман

Малигни лимфоми
Ходгкинова болест, Не Ходгкинови лимфоми
Б клеточни лимфоми, Т клеточни малигни лимфоми
Плазмаклеточни дискразии
Мултипен миелом
Петта година

50 часа
Трансплантација на трансплантација на
хематопоетски матични клетки во современата

хематологија
Индикации за трансплантација на трансплантација на
хематопоетски матични клетки
Современи протоколи за кондиционирање кои се користат
при трансплантација на хематопоетски матични клетки
Подготовка на здрави дарители за алогена трансплантација
на хематопоетски матични клетки
Рана дијагноза и третман на акутен и хроничен graft versus
host disease
Компликации во тек на трансплантација на хематопоетски
матични клетки-рани и доцни
Шеста година

50 часа
Инфективни компликации, фебрилни комликации при
апликција на хемиотерапија - дијагностика и третман.
Фебрилна неутропенија, бактериски, вирусни и
микотични инфекции

Дијагностика и третман на компликации во тек на
дијганостицирањето и третманот на пациентите со
хематолошки заболувања: синдром на туморска лиза,
хиперлеукоцитоза, синдром на хипервискозност,
синдром на в.кава., синдром на дисеминирана
интравскуларна коагулација

Тромботична тромбоцитопенична пурпура

Вродени метаболни заболувања - тезауризмози

Пореметување на коагулацијата
Вродени и стекнати хемофилии
Вон Вилебрандова болест

Општ дел од интерна специјализација
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Турнус

Траење (месеци)

Кардиолошки третман во амбулантско -поликлинички услов
Клиничка кардиологија
Пулмоалетгологија амбулантски дел
Пулмологија хоспитален дел
Гастроентерохепатологија во хоспитални услови
Амбулантна гастроентерохепатологија
Нефрологија хоспитален дел
Нефрологија-амбулнатски дел
Хоспитална ендокринологија
Амбулантска ендокринологија
Хематологија амбулантски дел
Хематологија хоспитален дел
Ревматологија хоспитален дел
Ревматологија амбулантски дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – хоспитален дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – поликлиника
Инфективно
Дерматологија
Рентгенологија
Неврологија
Трансфузиологија
Нуклеарна медицина
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

1
1.5
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1,5
1
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

24

Практични вештини во општиот дел од интерна специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува

самостојно
2.5 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
1

2

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија
 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции – стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија







3

Запознавање
со
детален
преглед
на
пулмоалерголошки болен и донесување на
дијагностички/терапевстки
заклучоци
Совладување на функционални белодробни
тестирања (спирометрија, бронхопровокативен
тест, одредување на TLCO, гасни анализи,
алерголошки тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични простапи во пулмологијта:
сите
техники
набронхослкопија,
трансторакална пункција и биопсија, плеврална
пункција(дијагностичка, терапевтска и слепа
биопсија на плевра, ЕХО на плевра, како и
пункција и биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ.

30
30
20
10
20
20
5
10
10
10
5
5
5
20
10
5

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

20

20

20

10

20

5

100

100

30
30
30

20
10
10

40

10

Гастроентерохепатологија

Интерпретација на лабораториски наоди за
црнодробна оштета
Поставување на венска линија
Првичен пристап кон пациент со опструктивен иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со горнодигестивно
крвавење

Интерпретација и предлог третман за инфекција со Х.
пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ (гастроезофагеална
рефлуксна болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно крвавење)
4

6

7

20

30
50
10

10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

10
10
10

5
5
5

20

5

5
10
5
10

10
5
10

20
10
10
20
10
10

10
10
10
20
5
10

20
20

20
20

20
20
30
30
10
5
50

20
20
20
20
10
5
50

10

10

50
5

50
5

20

10

Нефрологија

-Учество во донесување на одлука за дијагноза и
терапија на нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна
урографија
5

40

Ендокринологија
Преглед на очно дно
o Доплер на долни акстремитети
o Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ,
МРИ на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
Интерпретација на ДЕХА скен
Хематологија
-Обработка на болен со хематолошо заболувања
-Избор на соодветни дијагностички процедури и соодветна
интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
- Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска терапија,
-Начини на аплицирање и индикации за трансфузија,
-Избор на крвни компоненети,
-Препознавање на посттрансфузиските реакции
Диференцијална дијагноза на малигно хематолошко
заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен синдром и
нарушена хемостаза,
-Диференцијална дијагноза на анемии,
-Автоимуна цитопенија,
Ревматологија
- Ревматолошки преглед, одредување на

-

-

8

артикуларни индекси
Интерпретација на имунолошки тестови, цитолошки
наоди, детекција на кристали, анализа на
синовијална течност
Пункција на зглоб , епидурална инстилација на
кортикостероиди, слепа или водена со УЗ
УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
Капилароскопски преглед
Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ на
зглобови

Токсикологија
Ургентен пристап кон акутно интоксициран болен со
медикаменти, корозиви, пестициди, габи, алкохоли
Пристап кон пациенти зависни од психоактивни супстанции
Ургентен пристап кон интернистички болен
Реанимација на акутно интоксициран и ургентен
интернистички болен
Методи на примарна елиминација кај акутно
интоксициран болен
Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати
Горнодигестивна ендоскопија кај труење со корозиви,
иританси и медикаменти и интерпретација-класификација
на ендоскопските промени
Ултрасонографски преглед на абдомен кај акутно
интоксицирани болни и зависници од психоактивни
супстанции
Дијагностички пристап кон ургентен интернистички болен
Протоколи за ординирање на антидотска терапија
Изработка на протокол за тотална парентерална исхрана
Изработка на протокол за тотална парентерална –
ентерална исхрана
Регистрирање на добиените повици и давање на совети во
токсиколошкиот информативен центар

Напреднат дел од специјализацијата по Хематологијал

20

10

15

7

10
10
8
30

5
5
4
20

15

05

10

05

10
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05
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40
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10
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Распоред на турнуси
Турнус

Траење (месеци)
6 месеци

1

Клиничко лекување на болни со хематолошки
заболувања

2
3

Лабораториски иследувања во хематологијата
Одделот за Индукциона хемотерапија и
интензивно лекување на малигните хематолошки
заболувања

4 месеци
6 месеци

4

Одделот за Лекување со трансплантација на
хематопоетски матични клетки

6 месеци

5

Одделот за Дневна болница - Дијагностика и
лекување на хематолошки заболувања во услови
на Дневна болница во хематологијата

5.5 месеци

6

Амбуланско-поликлиничка дејност во
хематологијата

5 месеци

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Трансфузиологија
Ултразвучна дијагностика на абдомен
Онкологија
Патолошка анатомија
Биохемија
Имунологија (ХЛА ДНК типизација)
Микробиологија
Нуклеарна медицина
Детска хемато-онкологија
Трансфузиологија

Општа или специјализирана болница
Ургентен центар при клиника
Лекување на пациент во здравствен дом
Итна медицинска помош

0,5 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
0,5 месец
1 месец
0,5 месец
2 месеца
1 месец
3 месеца
1 месец

Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно

48 месеци

Практични вештини во напреднат дел од специјализацијата по
Хематологија

Турнус
Постапка/интервенција

Траење /
Начин на изведување
Асистира

Изведува
самостојно

6 месеци

Турнус на Одделот за Клиничко лекување на
болни со хематолошки заболувања

Работа со хоспитализирани болни
 да изведува точно насочени анамнеза и
физикален преглед
 водење на медицинска документација
 да обработи најмалку 100 пациети
годишно. На одделот е задолжен да
следи 5 пациенти
 да ги знае индикацииите и
контраиндикациите за иследувањата,
техниките на нивно изведувања и
толкување на резултатите од
испитувањата
 да се оспособи за поставување на
диференцијална дијагноза, третман и
следење на пациентите со хематолошки
заболувања

Процедури што треба специјализантот да ги
совлада под контрола на менторот:




Стернална пункција
Биопсија на коска
Лумбална пункција

Турнус
Постапка/интервенција

30
20
5

30
20
5

Траење /
Начин на изведување
Асистира

Изведува
самостојно

Турнус на
Лабораториски иследувања во хематологијата

4 месеци

Процедури што треба специјализантот да ги
совлада под контрола на менторот:




Основни познавања за мерење на
концентрацијата на хемоглобин,
ретикулоцити, леукоцити, тромбоцити
Тест за осмотска резистенција

100

100

20

20

20

20

5

5

20

20

20

20

10

10

50

50

Подготовка и боење со фиксација на ериферни
размаски, аспирати на коскена срцевина
Цитолошки преглед на
 пунктат од коскена срцевина,
 периферна крв,
 ликвор
Подготовка и боење на имунохистохемија на пунктат
од коскена срцевина
 познавање на цитохемиски боења (алкална
фосфатаза, мијелопероксидаза, естераза,
кисела фосфатаза)
Цитолошки преглед на коскена срцевина за присуство
на паразити
Лабораториска дијагностика на железодефицитна
анемија, дефицит на Б 12 и фолати
Евидентирање на пореметувања на ниво на
имуноглобулини (електрофореза, имунофиксација)
 парапротеин, Bence-Jones протеин во урина
Анализа на примерок за проточна цитометрија и
нивна интерпретација
Познавање на цитогенетските абнормалности кај
малигните хематолошки заболувања
Тестови за хемостаза, тест за оценка на коагулацијата,
фибринолиза, инхибитори на коагулацијата

Турнус
Постапка/интервенција

Траење /
Начин на изведување
Асистира

Изведува
самостојно
6 месеци

Турнус на Одделот за Индукциона хемотерапија
и интензивно лекување на малигните
хематолошки заболувања

Процедури кои треба специјализантот да ги совлада
под контрола на менторот, и резултатите квалитетно и
коректно да ги интерпретира:
Совладување на техниката на цитолошка
пункција на коскена срцевина (стернална
пункција)

20

20

50

50

50

50

Фебрилна неутропенија

30

30

Земање на примероци материјал за
микробиолошка анализа и

50

50

Иницијален дијагностички алгоритам за
поставување на дијагноза на малигно
хематолошко заболување

Познавање на современите терпевтски
протокои за алигните хематолошки
заболувања, примена на истаите,
превенција на потенцијалните
компликации, препознавање на
комликациите и соодветен тераписки приод

Принципите на современта цитостатска
терапија, начини на аплицирање и

50

50

5

5

100

100

индикации за трансфузија,

100

100

избор на крвни компоненети,

100

100

препознавање на посттрансфузиоските
реакции

50

50

5

5

100

100

Интратекална примена на цитостатици
интензивна нега во хематологијата,

лекување на хеморагичен шок,
компликации кај хематолошко-онколошки
болни.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење /
Начин на изведување
Асистира

6 месеци

Турнус на Одделот за Лекување со трансплантација на
хематопоетски матични клетки

Работа со хоспитализирани болни
 Да се оспособи за поставување
индикација за лекување со автологна и
алогена трансплантација на матични
хематопоетски клетки
 Да ги познава изворите на матични
хематопоетски клетки и начините на
нивна апликација
 Да со оспособи за спроведување на
протоколи за кондиционирање пред

Изведува
самостојно

50

50

50

50

20

20
























автологна трансплантација
Да со оспособи за спроведување на
протоколи за кондиционирање пред
алогена трансплантација
Да го познава ХЛА системот и техниките
на ХЛА ДНК типизација
Да ги познава протоколите за
радиотерапија и ТБИ
Да се сопособи за препознавање,
дијагностицирање, патофизиолошките и
клиничките манифестации на graft versus
host disease
да ги познава протоколите за превенција
и лекување на graft versus host disease
Да стекне знаења за дијагностички и
терапевтски постапки при комликации
од интервенцијата
Да се запознае со поставување,
обезбедување, на централен венски
кататер (субклависки, фенорален)
познавање на основните принципи на
асепса и стерлизација
познавање на инфективните
причинители и емпириски постулати за
антибиотски, антивирусни и
антимикотични лекови
на имуносупресивната терапија, начини
на апликација, дозирање
запознавање со протоколи за
мобилизација на периферни матични
клетки,
запознавање со процедура на афереза на
периферни матични клетки
запознавање со процедура на
криопрезервација на периферни
матични клетки
постапки за одржување на централен
венски катетер
да стекне знаења за одредување на
ризик од фебрилна неутропенија

20

20

10

10

10

10

5

5

5

5

20

20

20

20

5

5

100

100

50

50

20

20

20

20

10

10

50

50

50

50









да стекне знаења за одредувања на
степенот и ризик од орален мукозитис и
негово лекување
препознавање и третман на црнодробна
венооклузивна болест, хеморагичен
цистит кај трансплантирани болни и
лекување
Одредување на број на матични клетки
во харвестите на коскена срцевина и
периферни матични клетки преку
цитолошки препарат како и одредување
на бројот на ЦД 34 + клетки со проточна
цитометрија
следење на болни лекувани со автологна
и алогена трансплантација , нега
препораки за хигенодиететски резим,
препознавање на рани и доцни
компликации и нивен третман

Турнус
Постапка/интервенција

50

50

10

10

10

10

20

20

Траење /
Начин на изведување
Асистира

6 месеци

Турнус на Одделот за Дневна болница - Дијагностика и
лекување на хематолошки заболувања во услови на
Дневна болница во хематологијата

Работа со хоспитализирани болни во дневна
болница:
 да изведува точно насочени анамнеза и
физикален преглед
 водење на медицинска документација
 да обработи, дијагностицира, и лекува
пациенти со хематолошки заболувања во
услови на дневна болница

Изведува
самостојно

50

50

50

50

50

50

Турнус
Постапка/интервенција

Турнус на Амбуланско-поликлиничка дејност во
хематологијата
Работа со болни во амбулантска поликлинишкиот дел
 да изведува точно насочени анамнеза и
физикален преглед
 водење на медицинска документација
 дијагностички и терапевстски процедури
на хематолошки заболувања кои се
лекуваат во услови на амбулантмнополиклинички дел

Траење /
Начин на изведување
Асистира

Изведува
самостојно

5 месеци

100

100
100

Предвидени колоквиуми
Клиничко лекување на болни со хематолошки заболувања
Лабараториски иследувања во хематологијата
Одделот за Индукциона хемотерапија и интензивно лекување на малигните хематолошки
заболувања
Оддел за лекување со трансплантација на хематопоетски матични клетки
Дијагностика и лекување на хематолошки заболувања во услови на Дневна болница во
хематологијата
Амбулантско-поликлиничка декност во хематологијата

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум)
според услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција
каде се изведува турнусот. Проверката на знаењетo треба да се изврши најдоцна еден
месец по завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до
завршување на наредниот турнус

Област на специјализација

хигиена и здравствена екологија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

специјалист по хигиена и
здравствена екологија

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Здравствено-еколошкиот концепт на здравјето и проценка на
здравствениот ризик, 5 часа
Здравствено еколошки аспекти на загадувањето на воздухот,
водата за пиење и санитација, површинските води, климатските промени,
јонизирачко и нејонизирачко зрачење, бучава, 60 часа
Здравствено еколошки аспекти на цврст и течен отпад, медицински отпад,
10 часа
Здравствено еколошки аспекти на катастрофи и кризни состојби, населби и
домување, училишни и здравствени установи, одбрани хемиски агенси, 60
часа
Јавно здравствени аспекти на безбедноста на храната и исхраната, 45 часа
Здравствена екологија во работни услови, 20 часа
Епидемиологија на заразни и санитарна микробиологија, 25 часа
Здравствена статистика и социјална медицина, 25 часа
задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти, 50
часа

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здравство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето – 4 часа

Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1

Турнус

Хигиена и здравствена екологија

Траење (месеци)
26

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Здравствена екологија во работни услови
Епидемиологија на заразни и незаразни заболувања
Здравствена статистика
Социјална медицина
Токсикологија (индустриска и клиничка)
Гастроентерохепатологија
Педијатрија
Физиологија со физиологија на спорт
Санитарна микробиологија
Урбанизам и просторно планирање
Државна санитарна и здравствена инспекција
Инспекција за заштита на животната средина
Агенција за храна и ветеринарство
Изработка на специјалистички труд
Вкупно

3
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
48

Практични вештини со дефиниран број на постапки / анализи на случај и класифициран
по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/студија на случај

1

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

1

Здравствено-еколошкиот концепт на здравјето и проценка на
здравствениот ризик
Проценка на здравствениот ризик за опасности од животната
средина
Здравствено еколошки аспекти на загадувањето на воздухот
Проценка на изложеност на загадувачки материи во воздухот
– апликација на случаи
Проценка на здравствените ефекти и ризикот кај општата
популација и кај вулнерабилни групи- апликација на случаи
Мерки за спречување и намалување на загадувањето на
воздухот во затворен и отворен простор – анализа на случаи
Анализа на случај со користење на моделот на DPSEEA
(движечки сили – притисок- состојба - експозиција - ефект –
акција)
Здравствено еколошки аспекти на водата за пиење и
санитацијата
Анализа на состојби во рурални и урбани средини каде е
оневозможено снабдување со безбедна бода за пиење
Санитарно хигиенска оценка на водоснабдителни објекти со
земање на примероци за лабораториско тестирање
Оценка на биолошки, хемиски и физички опасности во
водата за пиење
Примена на методи и мерки за пречистување и дезинфекција
на водата за пиење, за заштита на водоснабдителните
објекти
Здравствено еколошки аспекти на површинските води и
водите за капење и рекреација
Микробиолошки и хемиски опасности во површинските води
и рекреативните води – анализа на случаи
Мерки за намалување на опасностите во рекреативните води
– апликација на случаи
Здравствено еколошки аспекти на јонизирачкото и
нејонизирачкото зрачење
Проценка на изложеност на популацијата на јонизирачко

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
1 месец
1

2

2 месеци
2

2

2

2

2

2

1

1

2 месеци
1

1

2

2

5

5

2

2

2 месеци

2

2

2

2
2 месеци

2

1

2
3
4

1
2
3

1
2

1
2
3

1

зрачење
Проценка на здравствените ефекти кај општата популација и
кај вулнерабилни групи - анализа на случаи
Превентивни мерки и мерки за намалување на изложеноста
и негативните ефекти - анализа на случаи
Проценка на изложеност на популацијата на нејонизирачко
зрачење - анализа на случаи
Проценка на здравствените ефекти на нејонизирачко
зрачење, превентивни мерки и мерки за намалување на
изложеноста и негативните ефекти - анализа на случаи
Здравствено еколошки аспекти на бучавата
Проценка на изложеност на населението на бучава во
животната средина
Проценка на здравствените ефекти кај општата
популација и кај вулнерабилни групи
Превентивни мерки и мерки за намалување на
изложеноста и негативните ефекти- апликација на случаи
Здравствено еколошки аспекти на климатските промени,
топлотни и студени бранови
Топлотни бранови – закана за јавното здравје со акциони
планови
Студени бранови – закана за јавното здравје со акциони
планови
Здравствено еколошки аспекти на цврстиот и течниот отпад,
со посебен осврт на медицински отпад
Проценка на здравствено-еколошкиот ризик од
различни видови течен и цврст отпад
Управување со медицински отпад – анализа и
апликација на случаи
Јавно здравствен пристап во намалување на
здравствениот ризик на поедини локации - анализа на
случаи
Функционирање на здравствената заштита од превентивномедицински аспект при природни и антропогени катастрофи
Управување со катастрофи и кризни состојби согласно
препораките на СЗО и изградениот систем во РМ - анализа на
случаи
Здравствено еколошки аспекти на перзистентните органски
загадувачи и метали
Проценка на изложеност на перзистентните органски
загадувачи и метали преку различни медиуми од
животната средина
Болести поврзани со изложеност на перзистентните
органски загадувачи и метали кај детската и возрасната
популација - рано откривање и превенција
Јавно-здравствен пристап во намалување на ризикот
Здравственоеколошки аспекти на училишната средина

2

1

2

1

2

1

2

1

1 месец
1

1

1

1

1

1
1 месец

1

1

1

1
2 месеци

2

2

2

2

2

2

2 месеци
2

2

2 месеци
2

2

2

2

2

2
1 месец

Јавно-здравствената функција на стандардите
училишната средина
Здравствено еколошки аспекти на здравствени
установи

во

Анализа на опасности во здравствените установи и
ризици по здравјето на пациентите и медицинскиот
персонал со мерки за превенција
Безбедност на храната и здравјето на луѓето

1

1
1 месец

2

2

2 месеци

Анализа на микробиолошки опасности во храната

20

Анализа на хемиски опасности во храната

20

20

Анализа на физички опасности во храната

5

5

Безбедност на поедини групи прехранбени производи со
осврт на легислативата

20

20

20

Системи за управување на безбедност на храната
Добра хигиенска пракса во управувањето со безбедност
на храната

2 месеци
20

20

Примена на НАССР системот во призводство на храна –
апликација на случаи

3

3
2 месеци

Правилна исхрана базирана на докази и проценка на
здравствените ризици поврзани со неправилна
исхрана
Индивидуална и популациска оцена на нутритивен статус
преку проспективни методи: дневник на исхрана и
конзумно-аналитичка метода
Индивидуална и популациска оцена на нутритивен статус
преку ретроспективни методи: 24-часовна анкета, историја
на исхрана и прашалник за фреквенција на консумирање
на храна
Антропометриската процена на нутритивниот статус и
проценка на здравствен ризик кај возрасна популација

2

Антропометриската процена на нутритивниот статус и
проценка на здравствен ризик кај детска популација
Планирање на исхрана за различни популациони групи
Планирање на дневен оброк објект на колективна исхрана
преку користење на листа на планирани намирници,
таблица за состав на храната, таблица за дневните потреби
на енергетски, градивни и заштитни материи
Планирање на индивидуален дневен оброк преку
методологија за пресметка на вкупни дневни енергетски
потреби кои ги вклучуваат вредностите за базален
метаболизам и степенот на физичка активност

2

3

3

10

20

10

20
1 месец

1

1

1

1

Употреба на добиените податоци поврзани со исхраната и
ухранетоста како алатка за креирање на мерки и акции за
подобрување на здравјето на популацијата од интерес
Здравствена екологија во работни услови

1

Проценка на изложеност на различни видови опасности
во работната средина и проценка на здравствениот
ризик
Превентивни прегледи и биолошки мониторинг
Мерки за спречување и намалување на здравствениот
ризик кај работниците

2

1

2 месеци
2
1 месец
2

2
3 месеци

Епидемиологија на заразни и незаразни заболувања
Болести поврзани со небезбедна храна и вода за пиење
на национално, регионално ниво - анализа на случаи и
епидемии
Болести кои се пренесуваат преку вектори и зоонози

2

2

2

3

Анализа на респираторни и фекално орални инфекции
на национално и регионално ниво во различни средини

2

3

Анализа на незаразни болести и фактори на ризик на
национално и регионално ниво

2

2
1 месец

Здравствена статистика
Кардиоваскуларни болести – анализа на морбидитетот и
морталитетот на регионално, национално и глобално
ниво
Малигни заболувања - анализа на морбидитетот и
морталитетот на регионално, национално и глобално
ниво
Морбидитет и морталитет на болести кај децата и старите
лица
Социјална медицина и промоција на здравје
Истражувања и интервенции кои влијаат
здравственото однесување

2

2

2

2

2

2
3 месеци

на

3

Влијание на факторите на стилот на живеење - тутун,
алкохол, дрога, исхрана, промоција на здравје

5

3
5
2 месеци

Токсикологија
Акутни интоксикации предизвикани со ингестија на
токсични суптсанци

5

5

Акутни интоксикации предизвикани со инхалација на
токсични гасови

5

5

Клиничка проценка на хронична токсичност, биомаркери
на изложеност и ефекти

5

5

Гастроентерохепатологија
Анализа на истории на болест и следење на клиничка
слика
на
пациенти
со
заболувања
на
гастроинтестиналниот тракт
Педијатрија
Анализа на истории на болест и следење на клиничка
слика на пациенти со ендокрини заболувања, болести на
метаболизмот и неправилна исхрана
Физиологија со физиологија на спорт
Функционални тестови за следење на физиолошките
процеси во организмот

1 месец

1 месец
5

20

10
1 месец
10
1 месец

Санитарна микробиологија
Лабораториско тестирање на биолошки агенси во
храната и предметите кои доаѓаат во контакт со храната

50

25

Лабораториско тестирање на биолошки агенси во водата
за пиење, површински води, рекреативни води

50

25

Урбанизам и просторно планирање
Анализа на легислативата, стратегии, акциони планови и
управната постапка во конкретни случаи
Државна санитарна и здравствена инспекција
Анализа на легислативата, стратегии, акциони планови и
управната постапка во конкретни случаи
Инспекција за заштита на животна средина
Анализа на легислативата, стратегии, акциони планови и
управната постапка во конкретни случаи
Агенција за храна и ветеринарство
Анализа на легислативата и управната постапка во
конкретни случаи
Изработка на специјалистички труд

1 месец

5
1 месец
5
1 месец
5
1 месец
5
3 месеци

За сите турнуси кои траат подолго од еден месец ќе се врши проверка на знаење
(колоквиум) според услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната
институција каде се изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна
еден месец по завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до
завршување на наредниот турнус.

НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ИМУНОЛОГИЈА

ПЛАН И ПРОГРАМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
1. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО
ИМУНОЛОГИЈА
Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ)
Институт за трансфузиона медицина (ИТМ)
Интерна медицина
Педијатрија
Микробиологија и паразитологија
Хематологија
Дерматовенерологија
Инфективни болести
Неврологија
Гинекологија и акушерство
Офталмологија
Оториноларингологија
Радиотерапија и онкологија
Медицина на труд

17 месеци
5 месеци
8 месеци
4 месеци
1,5 месец
2 месеци
1,5 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
0,5 месец
0,5 месец

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето

2. ПЛАН И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО ИМУНОЛОГИЈА
Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

Стажот се изведува во
установа што врши
дејност по

1. Општи компетенции
2. Вроден имун одговор
3. Б и Т клеточен имун одговор
4. Имуни ефекторни механизми

20
20
20
10

2
2
2
1

ИИБХГ
ИИБХГ
ИИБХГ
ИИБХГ

5. Имуни реакции кај здрави и болни
луѓе

30

1

ИИБХГ

6. Екпериментална имунологија
7. Имуногенетика

10
60

2
3+3

ИИБХГ
ИИБХГ + ИТМ

8. Имуни реакции кон крв и крвни
деривати

20

2

ИТМ

9. Имун одговор кон
микроорганизмите

20

1,5

Микробиологија

10. Имунолошка дијагностика

10

4

ИИБХГ

11. Имунолошки заболувања
кај деца

30

4

Педијатрија

12. Системски имунолошки
заболувања

15

2

Ревматологија

13. Имунолошки заболувања
на кожата

15

1,5

Дерматовенерологија

14. Имунолошки заболувања во
хематологијата

20

2

Хематологија

15. Имунолошки заболувања на
ендокриниот систем

5

1

Ендокринологија

16. Имун одговор при инфективни
заболувања

10

1

Инфективни болести

17. Имунолошки заболувања
на дишните органи и алергии

10

2

Пулмологија

18. Имунолошки заболувања на
бубрезите

20

2

Нефрологија

19. Имунолошки заболувања на
Гастроинтестиналнит тракт

5

1

ГЕХ

20. Имунолошки заболувања
на очите

3

1

Офталмологија

21. Имунолошки заболувања
на уво, нос и грло

3

1

ОРЛ

22. Имунолошки заболувања на
нервниот систем

5

1

Неврологија

23. Имунологија на
репродуктивниот систем

10

1

Гинекологија и
акушерство

24. Имунологија на тумори

5

0,5

Радиотерапија и
онкологија

25. Професионални имунолошки
заболувања

4

26. Изборен дел и Изработка на
специјалистички труд
вкупно

0,5

3

380

Медицина на труд

според интерес и
вработување

48

2.1 Програма на специјализација
2.1.1. Теоретски дел
1.

Општи компетенции
1.Медицинска етика и деонтологија
2. Вештина на комуникација со пациентите, колегите и други стручни лица – комуникациски
вештини
3. Дефинирање, прибирање и правилно докуметирање на релевантни податоци
4. Разбирање на важноста на научниот пристап на струката и учество во научноистражувачка
работа со почитување на етичките начела
5. Примена на принципите на медицина заснована на докази
6. Важност за водење на медицинска документација, ефикасност во документирањето и
примена на важечките прописи
7. Тимско работење, координирање на приоритети и ефикасно делување во
мултидисциплинарни тимови
8. Познавање на здравствената регулатива, поврзана со специјализацијата и заштита на правата
на пациентите
9. Познавање на текот, распоредот и контролана на работните процеси и основи на
управувањето со ресурсите, особено финансиските
10. Мерки на сигурност во лабораторија
11. Стерилизација и дезинфекција
12. Ракување и складирање на биолошки примероци

13. Обезбедување на систем за квалитет

2.

3.

Вроден имун одговор
1. Надворешна одбрана кон предизвикувачите
2. Фагоцитните клетки ги убиваат микроорганизмите
3. Комплементот учествува во фагоцитозата
4. Комплементот учествува во акутната воспалитена реакција
5. Белковините на акутна фаза се зголемуваат при инфекција
6. Интерлеукини (IL1, IL-6 …)
7. Туморски некрозни фактори
8. Интерфероните ја инхибираат репликацијата на вирусите
9. Сосирување на крвта, воспаление и одбрана
10. Тромбоцитни атхезивни молекули
11. Еикозаноиди и липидни медијатори
12. Клетки природни убијци - КПУ (биологија на КПУ; КПУ во хематопоезата; КПУ
вобактериска инфекција; КПУ во вирусни инфекции; КПУ во трансплантација; КПУ во
туморската биологија; КПУво бременоста)
13.Макрофаги (биологија на макрофагите, молекуларна основа на макрофагната
активација,макрофагите во контрола на хематопоеза, макрофагите во вирусна
инфекција, макрофагите во бактериска инфекција, макрофагите во паразитна инфекција,
макрофагите во автоимунитетите и примарните имунодефицити, макрофагите во туморска
имунологија, макрофагите во кардиоваскуларен систем и во ЦНС).
14. Неутрофили (неонатално созревање, кинетика и функција; неутрофилни рецептори
имодулација на имуниот одговор; пренесување сигнал; фагоцитоза и убивање).
15.Неутрофилнинарушувања(неутрофилнадисфункција;вроденинеутрофилнинедостатоц
и; неутрофилно остварено ткивно оштетување; терапевтска модулација на неутрофилите).
Б и Т клеточен имун одговор
1. Клетки и органи во имуниот систем
2. Антигени
3. Имуноглобулини: структураифункција
4. Реакции антиген: противтело
5. Организација и експресија на имуноглобулинските гени
6. Б клеточно созревање, активација и диференцијација
7. Антигена обработка и прикажување
8. Т клеточен рецептор
9. Т клеточно созревање, активација и диференцијација

4.

Имуни ефекторни механизми
1. Цитокини
2. Комплементен систем
3. Леукоцитна миграција и воспаление
4. Клеточно остварен имун одговор
5. Хуморално остварен имун одговор

5.

Имуни реакции кај здрави и болни луѓе
1.Вакцини
2."Вродени" реакциина преосетливост

3. Тип1 преосетливост
4. Тип2 преосетливост
5. Тип3 преосетливост
6. Тип4 преосетливост
7. Автоимунитет
8. Вродени и стекнати имуни недостатоци
9. Туморска имунологија

6.

Експериментална имунологија
1. Поттикнување и откривање на имуниот одговор
2. Мерење и употреба на антителата
3. Испитување на лимфоцитите
4. Анализа на имуниот одговор во интактен организам
5. Манипулации на имуниот систем
6. Култура на клетки и ткива.

7.

Имуногенетика
1. ХЛА систем (СМН): Вовед, историски развој на сознанијата, генетски комплекс, крвна
група, улога во трансплантација, трансфузија, антропологија, имуна одбрана, актуелни
сознанија.
2. Н-2 систем: Модел кај глувции, сличности со човек.
3. СМН кај животни: Амфибии,птици, цицачи.
4. Генетика на ХЛА систем: Гени од I-класа, локуси, дистрибуција, структура и нивни
производи.
5. Генетика на ХЛА систем: Гени од II-класа, локуси, дистрибуција, структура и
нивнипроизводи.
6. Генетика на ХЛА систем: Гени од III-класа, локуси, дистрибуција,структура и
нивнипроизводи. Други гени локализирани во ХЛА регија.
7. Гени од ХЛА во антропологија и еволуција: Антрополошка распределеност, динамика
на популации, полиморфизам и еволуција.
8. Улога на ХЛА систем во имунологијата: Распознавање свое/туѓо, Т клеточен рецептор
и помагачки молекули, презентација на пептиди, клеточен пролиферативен одговор,
клеточен цитотоксичен одговор.
9. Улога на ХЛА систем во имунологијата: Тимусна селекција на
лимфоцити,суперантигени, противканцерозно преживување, генетска контрола,
вакцинација, одомаќинети гени.
10. Алоген имун одговор: Aлoгeн T oдгoвop, pacпoзнaвaњe диpeктнo и индиpeктнo. МЛР,
ЦМЛ.
11. Улога во гестацијата: Дистрибуција во трофобласт, мајка/татко/фетус,
стерилтет,абортус. Клеточен и хуморален одговор. Вештачење татковство.
12. Улога во трансфузиологијата: Дистрибуција на крвни клетки, политрансфундираност.
Тромбоцитни и леукоцитни трансфузии.
13. Пресадување: Избор пар дарител / примател, компатибилност, вкрстенапроба,
имунатолеранција, трансфузиски протокол. Отфрлање.
14. Пресадување: Пресадување на бубрег и други органи. Пресадувањенакоскена
срцевина. Реакција калем против домаќин. Имуносупресија.
15. ХЛА и болести: Генетски врски, асоцијации. Автоимуни болести, системски болести,
малигни болести, алергиски, неуролошки. и др.

16. Имун одговор кон ткивни трансплантати.

8.

Имуни реакции кон крв и крвни деривати
1. Имунологија на еритроцитите
2. ABO, Kell, Lewis, Lu, MNS и Р крвни групи
3. Резус (Rh) крвно групен систем
4. Еритроцитни автоантитела
5. Еритроцитна неподносливост in vivo
6. Хемолитички трансфузиски реакции
7. Хемолитичко заболување на фетус и новородено
8. Имуни реакции кон леукоцити
9. Имуни реакции кон тромбоцити
10. Имуни реакции кон крвни продукти

9.

Имун одговор кон микроорганизмите
1. Интеракција на микроорганизмот и домаќинот во патогенезата на инфекциите.
2. Неспецифична и специфична одбрана на површината на телото, посебни одбрамбени
механизми на слузокожите на системите: респираторен, дигестивен систем, урогенитален
систем, очи и други, одбранана ткивата и крвта - конститутитвна, неспецифична одбрана;
индуцирана одбрана со антитела, активирани макрофаги и цитотоксични Т клетки, фактори од
кои зависи одбраната; Одбрана од бактериски инфекции; Одбрана од вирусни инфекции
Одбрана од микотични инфекции; Одбрана од протозои и хелминти
3. Механизми на патогеност и вируленција; Фактори на вируленција кои се одговорни
за колонизацијата и инвазија на површината на телото, орофаринкс, респираторен тракт,
гастро-интестинал ен тракт, урогенитален тракт, конјунктиви и други слузокожи;
Манифестации кои се јавуваат непосредно по колонизацијата.
4. Интеракција на микроорганизмот со фагоцитите и механизми на опстојување и
ослободување од фаголизозомот.
5. Елиминирањето од организмот на домаќинот, механизми на латенција, перзистенција
со исфрлање на микроорганизмот надвор од домаќинот, перзистенција без
исфрлање на микроорганизмот.
6. Реакции на микроорганизмот на имуниот одговор на домаќинот: Имун одговор со
создавање антитела; Т клеточен имун одговор, Толеранција, имуносупресија, присуство на
микроорганизмите на недостапни места за имуниот систем, индукција на неефикасни
антитела, антитела кон растворливите антигени, антигенски варијации на микроорганизмот.
7. Генетски основи на детерминација на вируленцијата. Гени за регулација на
вируленцијата.
8. Експериментални модели за испитување интеракцијата на микрооганизмот и
домаќинот,Дизајнирање на експерименталниот систем. Мерење на вируленцијата.
Идентификација на потенцијалните фактори на вируленција. Експерименти ин виво,
експерименти ин витро.
9. Патогенеза на инфекции по системи и органи. Патогенеза на инфекциите во
респираторниоттракт, урогениталниот тракт, дигестивниот тракт, септични состојби, меките
ткива, коските и зглобовите, централниот нервен систем и менингите.
10. Вакцини и други начини за модулација на имуниот одговор: фактори на вируленција и
рационално дизајнирање на вакцините особини на добра вакцина, пасивна имунизација,
други имуностимулатори.
11. Тестирање на специфични микробни антигени во патолошките материјали.
12. Испитување на специфични микробни антиген-специфични антитела.

13. Визуелизација или детекција на антиген - антитело реакциите.
10.

Имунолошка дијагностика
1. Заштитни мерки во имунолошката лабораторија.
2. Основни серолошки дијагностички методи.
3. Аглутинациски дијагностички методи.
4. Преципитациски методи во имунодијагностиката.
5. Електрофорезни техники.
6. Обележувачки методи во имунолошките одредувања.
7. Автоматизирани мунодијагностички методи.
8. Комплементна фиксација. Неутрализирачки процедури. Криоглобулини.
9. Молекуларнобиолошки техники во имунологијата.
10. Имунодијагностицирање реакции на преосетливост.
11. Имунодијагностицирање имунопролиферативни заболувања.
12. Имунодијагностицирање автоимуни заболувања.
13. Имунодијагностицирање на системски еритематозен лупус.
14. Имунодијагностицирање ревматски артрит.
15. Имунодијагностицирање на пресадување.
16. Имунодијагностицирање на тумори.
17. Имунолошкји дијагностички процедури во стоматологијата.

11.

Имунолошки заболувања кај деца
11.1. Имунолошки развојни особености на фетусот и однос мајка-плод.
11.2. Карактеристики на имунолошките реакции кај недоносено и новородено.
11.3. Вродени имунодефициенции - клиничко сомнение и дијагностички алгоритам.
11.4. Вродени пореметувања на фагоцитниот систем.
11.5. Вродени пореметувања на комплементниот систем.
11.6. Вродени пореметувања на клеточниот имун одговор.
11.7. Вродени пореметувања на противтелниот имун одговор.
11.8. Комбинирани пореметувања на клеточниот и противтелниот имун одговор.
11.9. Слузокожен имун одговор.
11.10. Имунолошки карактеристики на хумано млеко и улога на доењето во зреењето на
имуниот систем.
11.11. Исхрана на детето, нејзини пореметувања и влијание врз имунолошките функции.
11.12. Имунизација.
11.13. Имунолошкиодговор при инфекција.
11.14. Системски имунолошки одговор.
11.15. Орган - локализирани имунолошки болести во детска возраст.
11.16. Имунолошки систем и неоплазми.
11.17. Влијание на стрес, траума, хируршки интервенции и анестезија врз имуниот систем на
детето.
11.18. Имунолошки интервенции во детска возраст.
Клиничка алергологија во детска возраст
11.19. Физиопатологија на имуноглобулин Е одговорот кај дете.
11.20. Атописки бол ести - етиопатогенеза и тераписки перспективи.
11.21. Клиничко сомнение за алергиска болест и дијагностички алгоритам.

11.22. Атописки дерматит.
11.23. Уртикарија и ангиоедем.
11.24. Алергија на храна.
11.25. Алергиски манифестации причинети од протеини на кравје млеко.
11.26. Астма во детска возраст.
11.27. Превенција и лекување на алергиски болести кај дете.
12.

Системски имунолошки заболувања
1. Имунолошки нарушувања на вроден и стекнат имун систем (вродени и стекнати
имунодефицити).
2. Автоимуни системски заболувања (ревматоиден артрит, СЛЕ, полимиозит, Сјегренов
синдром, прогресивна системска склероза, болест на Бечет).
3. Васкулити со имунолошка основа.

13.

Имунолошки заболувања на кожата
1. Имунолошки заболувања на кожата.
2. Алергиски заболувања на кожата (алергиски дерматит, атописки дерматити,
професионални дерматози).
3. Уртикарија и ангиоедем.
4. Нутритивна алергија.
5. Медикамнетозна алергија
6. Алергија на инсекти
7. Анафилактичен шок и други итни состојби во алергологијата
8. Псевдоалергиски заболувања

14

Имунолошки заболувања во хематологијата
1. Автоимуни заболувања во хематологија
2. Малигни заболувања во хематологија
3. Трансплантација на коскена срцевина
4. Регистер на дарители за матични хематопоетични клетки
5. Имунолошка терапија во хематологија

15.

Имунолошки заболувања на ендокриниот систем
1. Автоимуни ендокрини заболувања (тироидна жлезда, панкреас, надбубрег, полови
органи, хипофиза и други).

16

Имун одговор при инфективни заболувања
1. Имун одговор при инфекции кон бактерии, вируси

17.

Имунолошки заболувања на дишните органи и алергии
1. Алергиски забол увања на респираторниот систем (алергиски ринит, риносинузит,
бронхијална астма, хиперсензитивен пневмонит, АРДС, еозинофилни белодробни
синдроми).

18.

Имунолошки заболувања на бубрезите
1. Имунолошки заболувања на бубрег.
2. Листа на чекање за бубрежна трансплантација

3. Трансплантација на бубрези, избор на пар дарител-примател
4. Имуносупресивна терапија при трансплантација на бубрези
5. Отфрлање и терапија при отфрлање на трансплантиран бубрег
6. Долгорочно следење, контроли и анализа на преживување
19.

Имунолошки заболувања во гастроинтестиналниот тракт
1. Преосетливост на храна
2. Автоимуни заболувања на желудник, хепар, панкреас
3. Целијакија
5. Улцеративен колитис

20.

Имунололошкизаболувања на очите
1. Имунолошки заболувања на очите.
2. Алергиски заболувања на очите (алергиски конјуктивит, кератит и слично).

21.

Имунололошкизаболувања на уво, грло и нос
1. Имунолошки заболувања на увото, грлото и носот.
2. Алергиски заболувања на увото, грлото и носот.

22.

Имунолошки заболувања на нервниот систем
1. Имунолошки заболувања на нервниот систем од антитела
2. Имунолошки заболувања на нервниот систем од клеточен тип

23.

Имунологија на репродуктивниот систем
1. Имунолошки заболувања во гинеколоијата.
2. Повторувачки абортуси.
3. Стерилитет.

24.

Имунологија на тумори
1. Со вирус поттикнати Т-клеточни малигни заболувања
2. Туморска имунологија.

25.

Професионални имунолошки заболувања
1. Професионални имунолошки заболувања.
2. Професионални алергиски заболувања.

2.1.2. Практичен дел со број на изведби потребни за комплетирање на
турнусите од практичната настава
1. Општи компетенции
1.1. Ракување со примероци / мостри
- Земање, ракување, складирање
- Примероци со висок ризик – земање, ракување, складирање
- Ракување со медицински отпад

Број
20
5
5

2.

3.

1.2. Медицинска документација и осигурување на квалитет
- Стандардни оперативни постапки (СОП) – пишување и ажурирање
- Медицински записи – подготвување, складирање, пребарување
- Определување на контролни вредности, внатрешна и надворешна контрола
- Надзор над лабораторијата

5
20
5
5

1.3. Мерки на сигурност во лабораторијата
- Управување и надзор на ризици
- Правилник за заштита и сигурност на работа – обработка и анализа
- Дезинфекција и деконтаминација
- Заштита од биолошка контаминација, јонизирачко зрачење – анализа

3
1
1
1

1.4. Основна лабораториска опрема
- Контрола на потрошувачката – рационална употреба на ресурси
- Калибрација на инструменти и приборот

10
10

1.5. Основни лабораториски процеси
- Пипетирање
- Вагање
- Центрифугирање
-Подготовка на пуфери и медиуми

50
5
50
5

1.6. Вештини на комуникација
- Комуникација со пациенти и нивните семејства
- Комуникација со колеги и други стручни лица

20
20

1.7. Примена на принципите на медицина заснивана на докази
- Избор и критичка проценка на лабораториски тестови
- Проценка на техничка и дијагностичка изведливост на лабораториски докази
- Проценка на клиничка корист на лабораториските тестови

5
5
5

1.8. Здравствена регулатива и правата на пациентите
- Анализа на тековните здравствени регулативи
- Закон за права на пациенти – анализа

1
1

Вроден имун одговор
1. Отстранување честички од ретикулоендотелниот систем
2. Квантитативен нитроблу тетразолиум тест
3. Испитување интраклеточна бактерицидност in vitro
4. Лизозимска активност
5. NK клетки – број и активност

5
20
5
5
5

Б и Т клеточен имун одговор
1. Канилирање на ductusthoracicusи собирање на лимфоцити
2. Клетки во имуниот систем: двоење лимфоцити на градиент на густина; магнетно
сепарирање на Т и Б лимфоцити, определување на проценти на лимфоцитни

3
20

субпопулации
3. Директен антиглобулински тест; индиректен антиглобулински тест
4. Структура и функција на антитела: изолирање на ИгГ од серум;
имуноелектрофореза
4.

5.

6.

7.

8.

9.

20
10

Имуни ефекторни механизми
1. Испитување СН50 и минимум хемолитичка доза
2. Броење имуноглобулин М секретирачки спленоцити
3. Определување циркулирачки имуни комплекси (ЦИК)
4, Определување на цитокини во хумани телности
5. Митоген одговор на лимфоцити (ЛТТ)
6. Мешана лимфоцитна култура (МЛЦ)

10
5
30
5
5
5

Имуни реакции кај здрави и болни луѓе
1. Реакција калем против домаќин кај Ф1 хибрид со внес од родителски клетки
2. Анафилактична преосетливост ин витро (тип 1 преосетливост)
3. Инхибиторен тест за миграција на макрофаги (тип 4 преосетливост)

1
5
5

Експериментална имунологија
1. Примарни лимфоидни клеточни култури
2. Клонирани лимфоидни клеточни линии
3. Молекуларна имунологија – изолација на ДНК
4. Молекуларна имунологија – PCR

5
1
50
50

Имуногенетика
1. Типизација на антиген од локусите A, B. C (серолошка)
2. Типизација на антиген од локусите А, B, C, DR, DQ (молекуларна – SSO, SSP)
3. Типизација на антиген од локусите А, B, C, DR, DQ (молекуларна - xMAP)
4. Испитување на ХЛА антитела – откривање и идентификација
5. Вкрстена проба и интерпретација.
6. Избор на компатибилен пар дарител-примател
7. ХЛА и болести – определување на релативен ризик и интерпретација
8. Полиморфизам на цитокинските гени
9. Полиморфизам на КИР гените.
Имуни реакции кон крв и крвни деривати
1. Откривање еритроцитни антигени - изведба, принцип и толкување
2.Откривање на еритроцитни антитела - изведба, принцип и толкување
3. Противглобулински тестови - изведба, принцип и толкување
4. Ензимски тестови - изведба, принцип и толкување
5. Одбирање компатибилна крв - изведба, принцип и толкување
6. Пострансфузиски реакции на крв и крвни продукти - анализа и постапка за
спречување
7. Хемовиилност - принцип и толкување
Имун одговор кон микроорганизмите

10
50
50
25
25
50
25
25

50
50
50
50
20
10
10

1. Идентификација на микроорганизмите со докажување на антигените
2. Мерење на вируленцијата, идентификација на потенцијалните фактори на
вируленција на микроорганизмите ин витро и invivo
3. Испитување на способноста на микроорганизмот за колонизација
4. Принципи на изведување на тестовите на хемаглутинација, инхибиција на
хемаглутинација, аглутинација, преципитација, гелдифузија, неутрализација и
латекс тестови и нивна конкретна примена
5. Принципи на изведување на тестовите на врзување на комплемент и
имобилизација и нивна конкретна примена
10.

11.

12.

Имунолошка дијагностика
1. Белковини на акутна фаза
2. Интерлеукини и интерферони
3. Луминометрија
4. Турбидиметрија
5. Нефелометрија
6. Индиректна имунофлуоресценција
7. Проточна цитометрија (противтромбоцитни антитела, лимфоцитна
фенотипизација и др.).
8. Електроимунодифузија и агарозна електрофореза (Кlку, К2,
имуноглобулински поткласи, олигоклонски имуноглобулини и др.).
9. Имунолошки методи со лимфоцитна микроцитотоксичност.
10. Одредување автоантитела со ЕЛИСА.
11. Одредување вкупен и специфичен ИгЕ, ИгГ и ИгА со ЕЛИА.
12, Направени in vivo тестови за дијагноза на алерии кај возрасни и деца
13. Дијагностички постапки во стоматологијата (серолошки и генетски).
14. Имунолошка дијагностика на дијабет и толкување.
15. Дијагностика на автоимуни заболувања на ендокриниот систем и толкување.
16. Дијагноза на хемохроматоза и толкување.
17. Тестови за дијагноза на интолеранција на храна и толкување.
18. Складирање на матични клетки од папочна врпца.
19. Имунолошки испитувања за автоимуни хепатити и толкување.
20. Пред трансплантациски испитувања кај пациент и дарител на бубрег, коскена
срцевина и црн дроб и толкување.
21. Имунолошка дијагностика на ревматски артритис, СЛЕ, васкулити, Sjorgen, Behcet,
Bechterew синдром и толкување.
22. Имунолошки постапки во дијагнозата на стерилитетот и повторувачките абортуси и
толкување.
Имунолошки заболувања кај деца
1. Имунолошки специфичности кај детето - препознавање и толкување.
2 Вродени имуни недостатоци - дијаноза и лекување.
3. Имунолошка дијагностика кај детето - карактеристики, препознавање и толкување.
4. Имуна терапија кај деца.
5. Вакцинација.
Системски имуни заболувања

5
5
5
5
5

30
30
30
30
30
30
15
5
5
100
50
50
10
15
50
25
50
5
25
40
50
50

40
10
50
20
30

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1. Прегледи, дијагноза и терапија на пациенти со автоимуни ревматски заболувања.
2. Прегледи, дијагноза и терапија на пациенти со автоимуни системски заболувања.

80
40

Имунолошки заболувања на кожата
1. Амбулантски прегледи, обработка на пациенти.
2. Кожни тестови.
3. Хипосензитизација.
4. Третман на алергиска реакција од убод на инсекти и контактен дерматитис.

30
40
30
30

Имунолошки заболувања на крвта
1. Прегледи, дијагноза и терапија на автоимуни хематолошки заболувања.
2. Прегледи, дијагноза и терапија на малигни хематолошки заболувања.
3. Трансплантација на коскена срцевина со периферни матични клетки и нивно
издвојување.
4 Имунолошка терапија при трансплантација на коскена срцевина.
5. Дијагноза и терапија на GVHD.
6. Долорочно следење и контроли на трансплантиран пациентсо коскена срцевина.
Имунолошки заболувања на ендокриниот систем и метаболизмот
1. Автоимуни заболувања на тироидеата - преглед, дијагноза и терапија.
2. Автомунин дијабет - преглед, дијагноза и терапија.
3. Други а втоимуни ендокрини заболувања (панкреас, надбубрег, полови
органи, хипофиза и други) - преглед, дијагноза и терапија.

20
20
10
10
5
20

15
15
15

Имунолошкиот систем и инфекции
1. Амбулантски прегледи, обработка и прием на пациенти.
2. Имунолошка дијагностика и лекување на инфективни заболувања.
3. Дијагноза и лекување на стекнати имуни недостатоци.

30
30
10

Имунолошки заболувања на дишните органи и алеролошки заболувања
1. Прегледи, дијагноза и терапија на пациенти со астма.
2. Функционални белодробни тестови - толкување и терапија.
3. Алерген специфична имунотерапија.

60
20
40

Имунолошки заболувања на бубрезите
1. Прегледи, дијагноза и терапијана имуни заболувања на бубрези.
2. Прегледи на пациети со ХБИ и подготовка за трансплантација.
3. Имуносупресивна терапија при трансплантација – избор, дозирање, следење.
4. Дијагноза и терапија на отфрлање на трансплантат.
5. Долорочно следење и контроли на трансплантиран пациент.

50
20
20
5
20

Имунолошки заболувања на гастроинтестиналниот систем
1. Преглед, дијагноза и терапија на автоимуни заболувања поврзани со преосетливост на
храна.
2. Преглед, дијагноза и терапија на гастроинтестинални заболубвања кои предизвикуваат
имун недостаток
3. Преглед, дијагноза и терапија на имунолошки заболувања на дебелото црево.

15
15
15

20.

21.

22.

23.

24.

25.

4. Преглед, дијагноза и терапија на автоимуни заболувања на ГИТ.

15

Имунолошки заболувања на очите
1. Амбулантски прегледи на пациенти со имуни конјуктивитиси и терапија.
2. Конјуктивални алерген провокациски тестови.

15
10

Имунолошки заболувања на уво, грло и нос
1. Амбулантски прегледи, обработка и терапија на пациенти со имунолошки
заболувања.
2. Риноскопија - дијагностичка метода и терапија.

25
20

Имунолошки заболувања на нервниот систем
1. Амбулантски прегледи, обработка на пациенти.
2. Дијагностика и лекување на радикулопатии.
3. Автоимуни неуропатии – дијагноза, обработка, анализа и терапија.

15
15
15

Имунологија на репродуктивниот систем
1. Дијагностика на стерилитет -- преглед, дијагноза и терапија.
2. Повторувачки абортуси - преглед, дијагноза и терапија.
3. Имунолошки проблеми во бременоста - преглед, дијагноза и терапија.

40
40
40

Имунологија на тумори
1. Амбулантски прегледи, обработка и прием на пациенти.
2. Туморски обележувачи - средство за дијагноза на малигни заболувања и следење на
терапијата
3. Молекуларна дијагностика на тумори - средство за дијагноза на малигни заболувања и
следење на терапијата.
4. Дијагноза на тумори по различни системи.
Професионални заболувања
1. Амбулантски прегледи, обработка на пациенти.

10
5
5
25

15

Област на специјализација

КАРДИОЛОГИЈА

Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

кардиолог

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари и
работа во мали групи
Теоретска настава од базични медицински науки (први две години од специјализацијата)
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

Кардиологија со
коронарна интензивна
нега

100 часа + задолжителната теоретска настава предвидена за сите
специјализанти
задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здравство
 Промоција на здравјето
 Способност за стекнување и пренесување на знаење
 Медицинска етика и прописи
 Научно истражувачка работа
 Донесување на клиничка одлука
 Комуникациски вештини
 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на пациенти со
акутен коронарен синдром за време на транспортот, ран трeтман
на придружните малигни пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во кардиоваскуларната
медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките можности за
проценка на патоморфологијата на кардиоваскуларните
заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај здрава
популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката на
кардиоваскуларната патологија

 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата
 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и одржување во
живот на тежок пациент, правила за кардиопулмонална
ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици
Пулмологија со
 анатомија на граден кош и физиологија на респираторен
алергологија
систем
 епидемиолошки концепти во пулмологијата и генетски и
равојни нарушувања на респираторниот систем
 евалуација,знаци и симптоми на респираторните заболувања
 неинвазивни техники и процедури во пулмологијата
 инвазивни техники и процедури
 принципи на пулмонална рехабилитација
Хематологија
 Анемии
 Мијелодипсластичен синдром
 Лимфоми
 Хеморагичен синдром,
 Мултипен миелом,
 Акутни леукемии
 Лимфопролиферативни заболувања
 Миелопролиферативни заболувања
 Тромботични заболувања на венскиот систем ,
Антикоагулантна терапија
 Трансплантација на хематопоетски матични клетки
 Принципи на лекување на малигни хемопатии

Гастроентерохепатологија  Анатомија и физиологија на дигестивната туба и панкреаот
 Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот систем
 Симптоми и знаци на болести на храноводот и дигестивната туба
 Симптоми и знаци на болести на црниот дроб, билијарниот
систем и панкреасот
 Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
 Хронична дијареа
 Констипација
 Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни, панкреасни и
цревни тестови)
 Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
 Диференцирање на иктеричен синдром
 Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
 Дијагностички методи во гастроентерологијата и хепатологијата
Нефрологија

 Acidobazna ramnote`a
 Vodnoelektrolitna disregulacija
 Vrodeni i steknati bubre`ni bolesti
 Testirawe na bubre`nata funkcija
 Farmakokinetika i farmakodinamika na lekovite pri

Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот












Ревматологија

Клиничка токсикологија и
и ургентна интерна
медицина

Трета година

bolesti na bubrezite i bubre`na slabost
Infekcii na bubrezite i mo~nite pati{ta
рационална обработка на ендокринолошки болен и
донесување на дијагностичко / терапевтски заклучоци под
надзор на ментор / едукатор
Принципи на водење на пациенти со ургентни состојби во
ендокринологија ( во единицата за ендокринолошка
интензивна нега)
Интерпретација на лабораториски наоди и наоди од
функционални
тестови
и
динамски
тестови
во
ендокринологија
Интерпретација на имиџинг техники ( ехо, КТ, НМР, скен)
Нутриција / Едукација на пациенти со дијабетес и дебелина
Индикации за поставување и контрола на инсулинска
терапија и инсулински пумпи
Дијагноза и процена на густина на коски – ДЕХА
Присуство на конзилијарни прегледи со ментор / едукатор
 Мускулоскелетен систем, физиологија и биомеханика на
зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на ревматските
заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и серолошки
испитувања, цитологија
 Ренгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна дијагностика, и
дензитометрија во проценка на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски процедури и техники и
во третман на ревматските заболувања
 Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
 Акутни труења со отровни печурки
 Акутни труења со јаглероден моноксид
 Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
 Антидоти
 Труења со органофосфорни соединенија
 Труења со корозивни средства
 Труења со медикаменти
 Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен

80 часа
Кардиоваскуларна дијагностика (60 часа)
1. Семиотика на кардиоваскуларен систем

 Mедицинска историја и објективен наод на кардиолошки болен
 Донесување на клиничка одлука
2. Електрокардиографија
 ЕКГ при хипертрофија
 ЕКГ при пореметувања на спроведувањето
 ЕКГ при пореметувања на ритамот
 ЕКГ при исхемичните болести на срцето
 ЕКГ при болести на миокардот
 ЕКГ при електролитни пореметувања и при делување на лекови
 ЕКГ при различни вонсрцеви заболувања
3. Тестови на оптоварување во кардиоваскуларната дијагностика
 Основни принципи, техники и протоколи на оптоварување
 Улогата на тестовите на оптоварување во дијагноза и прогноза на
o Коронарна артериска болест
o Периферна васкуларна болест
o Хипертензивна болест
o Срцева слабост
o Валвуларните болести (Аортна валвуларна стеноза)
o Нарушувања во ритамот и спроведувањето
4. Ултразвучна дијагноза на кардиоваскуларните заболувања
 Срце, топографија, “imaging” податоци
 Ехокардиографија (базична)
o М-моде ехокардиографија
o Дводимензионална ехокардиографија
o Пулсна и континуирана Допплер ехокардиографија
o Колор Доплер ехокардиографија
o Ткивен доплер
 Примена на ултразвучни техники во васкуларната патологија
 Интраваскуларен ултразвук
5. Напреднати ехокардиографски техники иприменета
ехокардиографијаво кардиоваскуларната дијагностика
 Трансезофагеална ехокардиографија
 Тродимензионална ехокардиографија
 Стрес ехокардиографија
 Модалитети за проценката на срцева механика
 Итна ехокардиографија
 Перикардиоцентеза водена со ехокардиографија
 Улогата на ехокрдиографијата во интервентните процедури
6. “Imaging” техники во кардиоваскуларна дијагноза
 Нуклеарни методи во кардиоваскуларната патологија (SPEKT,
PET)
 КТ, КТ ангио и кардијален КТ во кардиоваскуларната патологија
 МР во кардиоваскуларна патологија
7. Неинвазивно и инвазивно хемодинамско мониторирање во
кардиоваскуларната патологија:
 Амбулаторно мониторирање на крвен притисок и ритам
 Мониторирање покрај болнички кревет (КП, срцев ритам, О2

Четврта година

сатурација (пулс оксиметрија), мерење на централен артериски и
венски притисок, мерење на пулмонален капиларен (wedge)
притисок
8. Инвазивни иследувања на кардиоваскуларните болести:
 Инвазивно хемодинамско иследување – лева и десна срцева
катетеризација
 Артериографија:
o Селективна артериографија на коронарните артериикоронарографија
o Аортографија
o Периферна артериографија
o Каротидографија
o Артериографија на ренални артерии
9. Интервентни терапевтски процедури во лекување на
кардиоваскуларни болести
10. Електрофизиолошко иследување во кардиоваскуларната
патологија
11. Тестирање на работата на срцев електростимулатор,
кардиовертер-дефибрилатор и срцева ресинхронизациона
терапија
Основно и напреднато срцево-белодробно оживување и интензивна
нега на срцев болен (20 часа)
 Основно срцево-белодробно оживување
 Напреднато срцево-белодробно оживување
 Интензивна нега на кардиолошки болен
 Кардиореспираторна и кардиоренална инсуфициенција
 Семиотика на вода и електролити
 Ургентни состојби во кардиологијата
80 часа
Кардиоваскуларна патологија – базични принципи и современ третман
Патолошка физиологија на кардиоваскуларен систем
 Аритмогенеза – јонски канали и патофизиологија на аритмии
 Транспорт на материи преку клеточната мембрана
 Законот на Фракн-Старлинг и патофизиологија на срцевата
слабост
 Патофизиологија на исхемичното оштетување при акутен
миокарден инфаркт и хронична КАБ (исхемија, хибернација,
станинг)
Биохемија и клеточна кардиоваскуларна биологија
 Биохемија на мускулна контракција, Јонски канали, Концепт на
натриумовата пумпа и поврзаноста со болестите
 Ендотел, Тромбоцити, и нивна активација, тестови на атхезија,
агрегација, тестови на хемостаза, Простагландини,
 Биохемија на гликорегулацијата и Липопротеините

Маркери на миокарден инфаркт, инфламација, оксидативен
стрес, на волумно оптоварување

Атеросклероза- морфогенеза

Специјална кардиоваскуларна фармакотерапија
 Антиагрегантна, Антикоагулантна и Фибринолитична терапија
 Антиангинална терапија и
Вазодилататори/вазоконстриктори/инотропи/инодилатори
 Антиаритмици
 Антихипертензиви
 Антидоти на кардиоваскуларните лекови
 Плазма експандери, Трансфузија накрвни деривати,
електролитни раствори
 Диуретици и Кардиотоници
 Значајни интеракции/влијанија на лековите, Несакани ефекти на
лекови, постапка и пријавување

Петта година

Коронарна артериска болест
 Акутен коронарен синдром
 Хронична КАБ
Стекнати срцеви мани
Вродени срцеви мани
 Вродени срцеви мани кај возрасни
Болести на миокардот
 Миокардити
 Кардиомиопатии
Болести на перикардот
Болести на ендокардот – бактериски и небактериски ендокардити
Хипертензивна болест
Болести на аорта
Срцева слабост
Нарушувања на ритам
Нарушувања на спроведување
Болести на венско васкуларно корито и белодробна тромбоемболија
Периферна артериска болест
60 часа
Ретки и специфични кардиоваскуларни заболувања,
Напредна кардиоваскуларна дијагностика,
Современи терапевтски техники
Ретки и специфични кардиоваскуларни заболувања
 Примарна и секундарна пулмонална хипертензија
 Срцево засегање при системските болести на сврзното ткиво
 Срцево засегање при болестите на метаболизмот
 Кардиодијабетес
 Срце и белодробни болести
 Срце и малигните болести
 Срце и бременост/пуерпериум
 Срце и спорт
 Срце и несрцеви операции
 Срце и болести на периодонтот
 Неатеросклеротична васкуларна болест

Шеста година

 Состојби поврзани со висок “cardiаc output”
Напредната кардиоваскуларна дијагностика: современи “imaging”
техники
Современи терапевтски техники:
 Современи интервентни терапевтски процедури
 Современи хируршки терапевтски процедури
 Хибридни техники (во згрижување на КАБ, валвуларните и
васкуларните болести)
 Нефармаколошки третман на срцева слабост (ресинхронизациона
терапија, левокоморни “assist devices”, срцева трансплантација
Не е предвидена теоретска настава
 Научно-истражувачка дејност (изработка на стручно-научен труд)
 или дадена тесна специјалност /практична метода

Општ дел од специјализацијата по кардиологија
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Турнус

Траење (месеци)

ЈЗУ Клиника за кардиологија

2,5

ЈЗУ Клиника за пулмоалергологија
ЈЗУ Клиника за гастроентерохепатологија
ЈЗУ Клиника за нефрологија
ЈЗУ Клиника за ендокринологија
ЈЗУ Клиника за хематологија
ЈЗУ Клиника за ревматологија
ЈЗУ Клиника за Токсикологија и ургентна интерна медицина
ЈЗУ Клиника за Инфектологија
ЈЗУ Клиника за Дерматологија
ЈЗУ Клиника за Радиологија
ЈЗУ Клиника за Неврологија
Институт за Трансфузиона медицина
Институт за Нуклеарна медицина
Вкупно

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
24

Практични вештини во општиот дел од специјализацијата по кардиологија
со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Постапка/интервенција

2.5 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
1

2

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија
 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции – стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија







Запознавање
со
детален
преглед
пулмоалерголошки болен и донесување
дијагностички/терапевстки
заклучоци

на
на

Совладување на функционални белодробни
тестирања (спирометрија, бронхопровокативен
тест, одредување на TLCO,
гасни анализи,
алерголошки тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични простапи во пулмологијта:
сите техники набронхослкопија, трансторакална
пункција
и
биопсија,
плеврална
пункција(дијагностичка, терапевтска и слепа
биопсија на плевра, ЕХО на плевра, како и

30
30
20
10
20
20
5
10
10
10
5
5
5
20
10
5

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

20

20

20

10

20

5

пункција и биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ
3

5

6

Гастроентерохепатологија
Интерпретација на лабораториски наоди за црнодробна
оштета
Поставување на венска линија
Првичен пристап кон пациент со опструктивен иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
Интерпретација и предлог третман за инфекција со Х. пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна
болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно крвавење)
Нефрологија
-Учество во донесување на одлука за дијагноза и терапија на
нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна урографија
Ендокринологија
Преглед на очно дно
o Доплер на долни акстремитети
o Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ,
МРИ на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
Интерпретација на ДЕХА скен
Хематологија
Обработка на болен со хематолошо заболувања
-Избор на соодветни дијагностички процедури и соодветна
интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
- Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска терапија,

100
30
30
30
40
40
30
50
10

100
20
10
10
10
20
10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

10
10
10

5
5
5

20

5

5
10
5
10

10
5
10

20
10
10
20
10
10

10
10
10
20
5
10

20
20

20
20

20
20
30

20
20
20

-Начини на аплицирање и индикации за трансфузија,
-Избор на крвни компоненети,
-Препознавање на посттрансфузиските реакции
Диференцијална дијагноза на малигно хематолошко
заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен синдром и
нарушена хемостаза,
-Диференцијална дијагноза на анемии,
-Автоимуна цитопенија,
7

8

Ревматологија
- Ревматолошки преглед, одредување на артикуларни
индекси
- Интерпретација на имунолошки тестови, цитолошки
наоди, детекција на кристали, анализа на синовијална
течност
- Пункција на зглоб , епидурална инстилација на
кортикостероиди, слепа или водена со УЗ
- УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
- УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
- Капилароскопски преглед
- Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ на зглобови
Токсикологија
Ургентен пристап кон акутно интоксициран болен со
медикаменти, корозиви, пестициди, габи, алкохоли
Пристап кон пациенти зависни од психоактивни супстанции
Ургентен пристап кон интернистички болен
Реанимација на акутно интоксициран и ургентен
интернистички болен

30
10
5
50

20
10
5
50

10

10

50

50
5

5

20

10

20

10

15

7

10
10
8
30

5
5
4
20

15

05

10

05

10

05

05

Методи на примарна елиминација кај акутно интоксициран
болен

05

Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати
Горнодигестивна ендоскопија кај труење со корозиви,
иританси и медикаменти и интерпретација-класификација на
ендоскопските промени
Ултрасонографски преглед на абдомен кај акутно
интоксицирани болни и зависници од психоактивни
супстанции

40

Дијагностички пристап кон ургентен интернистички болен
Протоколи за ординирање на антидотска терапија

10

15

20

10
20

06

Изработка на протокол за тотална парентерална исхрана
Изработка на протокол за тотална парентерална – ентерална
исхрана
Регистрирање на добиените повици и давање на совети во
токсиколошкиот информативен центар

10

04

10

04

30

10

Напреднат дел од специјализација по кардиологија
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1

2

3
1

2

3
4

1

Турнус
3 година
Неинвазивни дијагностички процедури
 Електрокардиографија (клиничка примена) и
Ергометрија со тестови на оптоварување
 Ехокардиографија (основна)
 Динамично мониторирање на крвниот притисок
Инвазивни дијагностички и терапевтски процедури
 Срцева катетеризација и хемодинамско
мониторирање
 Коронарна ангиографија и вентрикулографија
Кардиолошки ургентен центар
4 година
Неинвазивни дијагностички процедури
 Холтер мониторирање на ритам
 Ехокардиографија (напредната)
Инвазивни дијагностички и терапевтски процедури
 Коронарна и периферна ангиографија
 Интервента кардиологија ПТЦА/стентирање
 Електрофизиологија и електростимулација
Кардиолошко интензивно лекување
(Единица за интензивна кардиолошка и коронарна нега)
Кардиолошка клиника
(болничко лекување на оддел)
5 година
Неинвазивни дијагностички процедури
 Ехокардиографија (напредната)

Траење во месеци

2
3
1

2
2
2

1
2
1
2
1
2
3

2

2

3
4
5
3
4
5

1.5
1.5

 Нуклеарна кардиологија
 Васкуларна сонографија
Инвазивни дијагностички и терапевтски процедури
 Интервента кардиологија
 Интервента кардиологија -терапевски процедури

2
1

 Електрофизиологија и електростимулација
Радиолошки техники на визуелизација (КТ, МР, ПЕТ)
Интензивно лекување на кардиохирушки болни
Учество на најмалку 5 обдукции годишно
6 година
Ургентна амбуланта на Клиника или акредитирана клиничка
болница
Учество на најмалку 5 обдукции годишно
Изборен период(Изборот се врши помеѓу  Дадена тесна специјалност / Практична метода
 Научни истражувања во кардиологија
(обвезна изработка на труд со менторот и
негова публикација за секој кандидат)
Вкупно:

2
1
1

2

10

48

Практични вештини во напреднатиот дел од специјализација по кардиологија
со дефиниран број на постапки
Процедура
Процедури кои специјализантот треба да ги совлада под
контрола на менторот, и резултатите квалитетно и коректно да
ги изведува и/или интерпретира:
 Електрокардиограми
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
o Трансезофагеална ехокардиографија
o Стрес ехокардиографија
o Тродимензионална ехокардиографија
o Ехокардиографија во проценка на срцева механика
o Итна ехокардиографија
o Ехокардиографија за време на процедури
(перикардиоцентеза, ТАВИ, затворање на АСД, аблација)
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија

број/начин на изведување
Асистира

Изведува
самостојно

1000
200
150
400
250
40
50
20
15
20

500
100
50
200
150
20
20
0
0
10

5
100
50

0
50
25
20




















Миокардна перфузиона сцинтиграфија
Програмирање на траен електростимулатор
Поставување на привремен електростимулатор
Инвазивно хемодинамско мониторирање во Интензивна
нега
Кардио-пулмонална ресусцитација
Интубација, Дефибрилација, кардиоверзија
Десна срцева катетеризација
Лева срцева катетеризација со вентрикулографија и
аортографија
Коронарна ангиографија
Каротидографија
Периферна ангиографија
Ренална ангиографија
Пекутани коронарни интервенции – стентирање
Перкутани интервенции во останати васкуларни базени
Комплексни васкуларни имиџинг техники (ИВУЗ, ОКТ, ФПР)
Електрофизиологија, Аблација
Имплантација на траен електростимулатор
Интервентни процедури кај срцеви мани

40
50
10
10
30
50
20
25
300
30
20
5
50
10
3
25
10
3

20
3
1
10
10
0
5
75
0
2
0
5
0
0
0
0
0

ВРЕМЕТРАЕЊЕ, НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
ПО КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА
Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци
1.
2.
3.
4.
5.

Фармакодинамија
Фармакокинетика
Основи на токсикологија
Фармакогеномика
Фармакокинетика кај посебни пополациони
групи (деца, постари лица, бременост,
лактација, лица со патолошки состојби)
6. Мониторирање на концентрации на лекови
7. Индивидуализација на терапија
8. Клинички испитувања на лекови
9. Биоеквивалентност и биорасположивост на
лекови
10. Анестезија и реанимација
11. Фармакотерапија на болести кај деца
12. Фармакотерапија на болести на дишни
патишта
13. Инфективни болести и нивна терапија
14. Неврофармакологија
15. Клиничка имунологија
16. Фармакотерапија на болести на крвта
17. Фармакотерапија на ендокрини заболувања
18. Нефрологија и дијализа
19. Фармакотерапија на малигни болести
20. Психофармакологија
21. Клиничка токсикологија
22. Фармакотерапија на болести на срце
23. Фармакотерапија на болести на дигестивен
тракт
24. Фармакоепидемиологија и
фармакоекономика
25. Фармаковигиланца
26. Фармацевтска легислатива
27. Рационална употреба на лекови
28. Изработка на специјалистички труд

2 месеци
2 месеци
2 месеци
2 месеци
2 месеци

2 месеци
2 месеци
2 месеци
2 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
2 месеци
2 месеци
2 месеци
1 месец
2 месеци
2 месеци
2 месеци
6 месеци

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти








Научно истражувачка работа
Донесување на клиничка одлука
Комуникациски вештини
Јавно здраство
Способност за стекнување и пренесување на знаење
Етика и прописи
Промоција на здравјето
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1.0 План
Стажот се изведува во
установи што вршат дејност
по:

Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

1. Фармакокинетика

15

2

2. Фармакодинамија

15

2

3. Основи на
токсикологијата

10

2

4. Фармакогеномика

10

2

15

2

претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија

15

2

претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија

10

2

25

2

15

2

Прва година

5. Фармакокинетика кај
посебни популациони
групи
6. Мониторирање на
концентрации на лекови
Втора година
1. Индивидуализација на
терапија
2. Фармаковигиланца
3. Клинички испитувања
на лекови
4. Анестезиологија и
реанимација
5. Фармакотерапија на
болести кај деца
6. Фармакотерапија на
болести на дишни
патишта
7. Инфективни болести и
нивна терапија
8. Неврофармакологија
9. Клиничка имунологија
Трета година
1. Фармакотерапија на
болести на крвта
2. Фармакотерапија на
ендокрини заболувања
3. Нефрологија и дијализа
4. Фармакотерапија на
малигни болести
5. Психофармакологија
6. Клиничка
токсикологија
7. Фармакотерапија на
болести на срце
8. Фармакотерапија на
болести на дигестивен
тракт
9. Фармакоепидемиологија и
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претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија

претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија

1

анестезиологија и реанимација

6

1

педијатрија

6

1

пулмоалергологија

6

1

инфективни болести

6
6

1
1

нервни болести
имунологија и хумана генетика

6

1

хематологија

6

1

ендокринологија

6

1

нефрологија

6

1

радиотерапија и онкологија

6

1

психијатрија

12

2

токсикологија

12

2

кардиологија

12

2

гастроентерохепатологија

6

1

епидемиологија и биостатистика со
медицинска информатика и
2

фармакоекономика

претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија

Четврта година
1. Фармаковигиланца
2. Фармацевтска
легислатива
3. Рационална употреба на
лекови
4. Изработка на
специјалистички труд
Вкупно

12

2

12

2

12

2
6

274

претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
претклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија

48

2. ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА
2.1. Теоретска настава
ПРЕДМЕТ
 Фармакокинетика
 Транспорт на лековите преку клеточните мембрани; начини на примена на лековите

(перорално, парентерално, ректално, со инхалација, локално и др.), дигестивен систем
(лигавица на уста, желудник, тенко црево, дебело црево, фактори од кои зависи
интестиналната ресорпција), абсорпција преку белите дробови, преку кожа и др.
видови.
 Дистрибуција на лековите во крвта и врзување за плазматските протеини;
дистрибуција во ткивата, врзување и депонирање, дистрибуција во мозок и плацента,
волумен на дистрибуција.
 Места каде се одигрува биотрансформацијата на лековите; видови на метаболни
реакции; фармаколошко значење на биотрансформацијата; фактори кои влијаат на
биотрансформацијата; влијание на лековите врз биотрансформацијата.
 Излачување преку бубрези, жолчка и други патишта; кинетика на елиминацијата (поим
за биолошко полувреме, фреквенција на примена на лековите).
 Кумулација на лековте и интеракции помеѓу лековите (синергизам и антагонизам)
 Испитување на фармакокинетиката на лековите кај животни, значење на податоците
добиени кај животни и нивна екстраполација на луѓе.
 Фармакодинамија
 Видови на фармакодинамски дејства
 Специфичност и селективност на лекови
 Видови на терапија (етиолошка, симптоматска)
 Механизам на дејство на лековите, теории за рецепторите, регулација на рецептори,
интеракции лек-рецептор, класификација на рецепторите, јонски канали, молекуларни
принципи на дејството на лековите други механизми на дејство на лековите; сооднос
доза и фармаколошки одговор; сооднос структура и фармаколошки одговор; јачина и
ефикасност на лековите.
 Фактори кои влијаат на дејствата на
лековите: фармаколошки, биолошки,
индивидуална осетливост, толеранција кон лековите, возраст, пол, телесна тежина,
патолошки состојби.
 Основи на токсикологијата
 Акутна токсичност,
 Токсичност по повеќекратна администрација
 Токсичност врз процесите на репродукција
 Мутагено и канцерогено дејство
 Ефекти на токсичните материи во организмот
 Можни патишта на експозиција на токсични материи
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 Тестови за испитување на токсичноста и процена на ризикот (In vivo и In vitro

испитувања)
 Терапија на труења со лекови (специфична и супортивна)
 Фармакогеномика
 Геномска основа на фармакогенетиката
 Фармакогенетски истражувања
 Фармакогенетиката во клиничката практика
 Генска терапија
 Фармакокинетика кај посебни популациони групи
 Фармакокинетика кај деца
 Фармакокинетика кај постари лица
 Фармакокинетика во бременост и лактација
 Фармакокинетика кај лица со патолошки состојби
 Мониторирање на концентрации на лекови
 Биолошки материјал за мониторирање на концентрации на лекови
 Методи за мониторирање на концентрации на лекови
 Клиничко значење на мониторирањето на концентрациите на лековите
 Интерпретација на резултатите од мониторирањето
 Индивидуализација на терапија
 Индивиуален пристап во дозирањето на лековите
 Фактори на варијабилност од страна на пациентот
 Фактори на варијабилност од страна на лекот
 Индивидуализација на дозирањето према тераписките концентрации
 Индивидуализација на дозирањето према терапискиот ефект
 Клинички испитувања на лекови
 Откривање на нови молекули и развој на лековите
 Претклинички испитувања на лековите
 Карактеристики на потенцијален лек и утврдување на фармаколошкиот профил
 Испитувања на безбедноста и подносливоста на потенцијалниот лек.
 Клинички испитувања на лековите
√ Дефиниција, поим и значење на клиничките испитувања во развојот на лековите
√ Типови и видови на клинички испитувања
√ Фази на клинички испитувања на лековите (фаза I, фаза II, фаза III, фаза IV).
 Дизајнирање и спроведување на клинички испитувања
√ Планирање и подготовка на клиничкото испитување
√ Правење на пресметка и составување на договор за клиничко испитување
√ Регрутирање и вклучување на испитаници во клиничко испитување
√ Постапки и мерки за време на клиничко испитување
√ Безбедност во клиничките испитување
√ Набљудување (мониторинг), надзор (одит) и инспекција на клиничките

испитување
Осигурување на испитаниците и осигурување на клиничкото испитување
Регулатива на клиничките испитување и други правни аспекти
Плацебо во клиничките испитувања
Етички аспекти во спроведувањето на клиничките испитувања.
 Биеквивалентност и биорасположивост на лекови
 Биорасположивост и биоеквивалентност-дефиниции, основни принципи, потреба и
значење
 Биоеквивалентноста на лековите како фундаментален концепт во развојот на
генеричките лекови.
 Дизајн на биоеквивалентни студии
√ Биоеквивалентни студии со еднократна апликација на лек
√ Биоеквивалентни студии по повеќекратна апликација на лек
√ Биоеквивалентни студии со апликација на лек на гладно и во присуство на храна
 Планирање и подготовка на биоеквивалентни студии
 Клинички дел нa биеоквивалентни студии
 Биоаналитички дел на биоеквивалентни студии
 Фармакокинетска и статистичка обработка
√
√
√
√
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 Евалуација и финален извештај од биоеквиваленти студии
 Анестезија и реанимација
 Видови на анестезија и влијание на анестетиците врз организмот
 Медикаметнозна премедикација
 Општи и локални анестетици
 Опиоидни аналгетици
 Фармакотерапија на акутна и хронична болка
 Фармакотерија на болести кај деца



















 Специфични методи за дијагностицирање на заболувања во детската возраст
(неонатален, доенечки период и други возрасни категории)
 Употреба и дозирање на лекови кај деца
Фармакотерија на болести на дишни патишта
 Дијагностички методи во пулмоалергологијата
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на бронхијална астма и алергиски ринитис
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на болести на дишните патишта и нивно
комбинирање.
Инфективни болести и нивна терапија
 Дефинирање на поимот инфекција и антинфективен имунитет.
 Запознавање со патегенезата на инфективните заболувања.
 Принципи на дијагностика на антиинфективни заболувања.
 Принципи на терапија на инфективните заболувања.
 Антиинфективна терапија (антибиотерапија, антивирусна терапија, антипаразитарна
терапија, антифунгална терапија.
 Принципи на имунопрофилакса.
Неврофармакологија
 Невротрансмисија во централниот и вегетативниот нервен систем
 Дијагностички методи во неврологијата.
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на епилепсија кај возрасни.
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на болести во неврологијата и нивно
комбинирање.
Клиничка имунологија
 Клетки и органи во имуниот систем
 Имуни ефекторни механизми
 Имуни реакции кај здрави и болни луѓе
Фармакотерапија на болести на крвта
 Дијагностички методи во хематологијата
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на анемии
 Употребата на тераписки протоколи во хематологијата и нивно значење
Фармакотерапија на ендокрини заболувања
 Дијагностички методи во ендокринологијата
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на дијабетес мелитус
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на ендокрини болести
Нефрологија и дијализа
 Дијагностички методи во нефрологијата
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на инфекции на уринарниот тракт
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на болести во нефрологијата и кај
пациенти на хемодијализа и можности за нивно комбинирање
Фармакотерапија на малигни болести
 Тераписки протоколи во третманот на малигни заболувања и нивно значење
 Тераписки можности кај пациенти со малигни заболувања
 Терапија на болка кај пациенти со малигни заболувања
Психофармакологија
 Дијагностички методи во психијатријата
 Фармаколошки и нефармаколошки третмани кај пациенти со психички растројства
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на болести во психијатријата и можности
за нивно комбинирање.
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 Клиничка токсикологија













 Методи за дијагностицирање на акутно труење
 Најчести труења со лекови и нивна терапија
 Терапија на труење со инсектициди и габи и при ингестија на корозивни материи
Фармакотерапија на болести на срце
 Дијагностички методи во кардиологијата
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на хронична коронарна артериска болест,
нестабилна ангина пекторис, акутен миокардијален инфаркт, акутна и хронична
срцева слабост и аритмии.
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на болести во кардиологијата и нивно
комбинирање.
Фармакотерапија на болести на дигестивен тракт
 Дијагностички методи во гастроентерохепатологијата
 Фармакотерапевтски пристап во лекувањето на улкусната болест, хроничен хепатитис
и хронични воспалителни цревни заболувања.
 Лекови кои најчесто се користат за лекување на болести на дигестивниот тракт и
нивно комбинирање.
Фармакоепидемиологија и фармакоекономика
 Основни поими и значење
 Задачи и цели на фармакоепидемиологијата и фармакоекономијата
 Популациона статистика
 Трошоци (фиксни трошоци, променливи трошоци, просечен трошок, маргинален
трошок, трошоци на прираст
 Видови на фармакоекономска процена.
Фармаковигиланца
 Фармаковигиланца-дефиниција, поим и значење
 Фармаковигиланцата како фундаментлен концепт за безбедноста на лековите
 Цели и задачи на фармаковигиланцата
 Несакани дејства и несакани настани при употреба на лековите
 Организирање на систем на фармаковигиланца
√ Воспоставување на локален систем за фармаковигиланца
√ Поврзување на локалниот систем со глобалниот систем за фармаковигиланца
√ Откривање, собирање и анализа на безбедносни сигнали од употребата на
лековите
√ Превземање на мерки и активности поврзани со безбедната употреба на лековите
√ Изготвување на план за справување со ризици
 Преглед на бази на податоци
Фармацевтска легислатива
 Национална легислатива (процедури / правилници за добивање одобрение за пуштање
на лек во промет во Република Македонија)
 Основи на ЕУ институции и фармацевтска легислатива
 EMA, ICH, Eudravigilance
 Процедури за добивање на одобрение за пуштање на лек во промет
 Европски процедури за ставање на лек во промет
 Типови апликации за добивање на одобрение за ставање на лек во промет
 Водичи за различни типови апликации за добивање на одобрение за ставање на лек во
промет
 Национална легислатива за фармаковигиланца
 Национална и ЕУ легислатива за спроведување на клинички испитувања
 Потребна документација за добивање на одобрение за ставање на лек во промет во
зависност од тип на апликација – подготовка и организирање на CTD формат
Рационална употреба на лекови
 Фармакодинамски групи на лекови
 Тераписките насоки како основа за рационална употреба на лекови
√ Упатства за медицина базирана на докази
√ Процес на создавање на упатства и проблеми во примената
√ Упатства за пропишување на антимикробни лекови
6
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√
√
√
√
√
√
√

Упатства за пропишување на антихипертензивни лекови
Упатства за пропишување на хиполипемични лекови
Упатства за пропишување на лекови кај бронхијална астма
Упатства за пропишување на анксиолитици
Упатства во лековуањето на болката и употреба на аналгетици
Упатства за за употреба на нестероидни антиревматични лекови
Упатства за употреба на хормонска супституциона терапија
Упатаства за употреба на лекови кај бремени жени

2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид на постапки
ТУРНУС
Број
1. ФАРМАКОДИНАМИЈА
 Примарна фармакодинамија (дефинирање, евалуација и процена на значењето
5
на примарните фармакодинасмски параметри)
 Секундарна фармакодинамија (дефинирање, евалуација и процена на
5
значењето на секундарните фармакодинасмски параметри)
5
 Фармакодинамски модели
 Интеракции помеѓу лекови и други форми на интеракции, практично нивно
5
значење и интерпретација
 Интерактивни вежби од областа на фармакодинамијата со користење на
5
софтверот Interactiv Clinical Pharmacology
2. ФАРМАКОКИНЕТИКА
2.1 Општи компетенции
50
 Работа со примероци на биолошки материјал
 Земање на примероци од биолошки материјал
 Ракување со примероци од биолошки материјал
 Складирање и чување на примероци од биолошки материјал
 Диспозиција и уништување на примероци од биолошки материјал
10
 Водење на лабораториска документација и обезбедување на квалитет
 Лабораториски записи-подготвување, складирање и ажурирање
 Стандарни оперативни процедури согласно стандардите за Добра
Лабораториска Пракса
2.2 Лабораториска опрема
 Општа лабораториска опрема: центрифуги, водени купатила, ваги, pHметри, центрифуги и фрижидери
 Автоматизиран систем на мониторирање на концентрации на лекови во
биолошки материјал
 Апарати за припрема на вода: апарати за дестилирана вода и дејонизирана
вода
 HPLC (UV и флуоресцентен детектор)
 Капиларна електрофореза
 Центрифугален евапоратор
 Мануелен систем за цврсто-фазна екстракција
 Хомогенизатор на ткива
 Повеќенаменски читач (фотометар) наменет за ELISA-метода и останати
техники на дериватизација
2.3 Специфични компетенции
2.3.1 Биоаналитичка лабораторија
 Подготовка на биолошки примероци за определување на концентрации на
50
лекови
5
 Екстракциони техники
5
 Определување на концентрации на лекови во биолошки материјал
3. ОСНОВИ НА ТОКИСИКОЛОГИЈА
7

Модели за испитување на токсичност на лекови
Акутна токсичност
Субакутна токсичност
Хронична токсичност
Мутагено дејство
Канцерогено дејство
Токсични ефекти врз репродукционите процеси
 Тестови за испитување на токсичноста и процена на ризикот
 In vitro испитувања
 In vivo испитувања
4. ФАРМАКОГЕНОМИКА
 Фармакогенетика и метаболизам на лекови (практични аспекти)
 Генетски полиморфизам (практични аспекти)
 Влијание на генскиот полиморфизам на фармакодинамијата на лековите
(теоретски случаи)
 Влијание на генскиот полиморфизам на фармакокинетиката на лековите
(теоретски случаи)
5. ФАРМАКОКИНЕТИКА КАЈ ПОСЕБНИ ПОПУЛАЦИОНИ ГРУПИ
 Фармакокинетски модели кај деца
 Фармакокинетски модели кај пациенти со ренална инсуфициенција
 Фармакокинетски модели кај пациенти со хепатална инсуфициенција
 Фармакокинетски модели кај постари лица
 Фармакокинетски модели кај бремени жени
6. МОНИТОРИРАЊЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЛЕКОВИ
 Антиепилептични лекови
 Одредување на концентрации на антиепилептици во серум
 Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
антиепилептиците
 Имуносупресивни лекови
 Одредување на концентрации на имуносупресиви во крв
 Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
имуносупресивите во крв
 Катехоламини
 Одредување на вредноста на катехоламини во урина
 Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
катехоламини во урина
 Антимикробни лекови
 Одредување на концентрацијата на антимикробни лекови во серум
 Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
антимикробните лекови.
7. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРАПИЈА
 Индивидуализација на режимот на дозирање кај пациенти кои примаат
антиепилептични лекови во однос на добиените концентрации во биолошки
материјал
 Индивидуализација на режимот на дозирање кај пациенти со трансплантиран
бубрег кои примаат имуносупресивни лекови во однос на добиените
концентрации во биолошки материјал
 Индивидуализација на режимот на дозирање кај пациенти на терапија со
антимикробни лекови со мала тераписка ширина во однос на добиените
концентрации во биолошки материјал
8. КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИ
 Стандарди за Добра Клиничка Пракса
 Стандардни Оперативни Процедури
 Учество во подготовка на документација за спроведување на клиничко
испитување:
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Изготвување на протокол
Тест листа
Информирана согласност
Припремање на документација за добивање на одобрение од Етичка
комисија
 Припремање на документација за добивање на одобрение од Агенција за
лекови
 Учество во спроведување на клиничка студија
9. БИОЕКВИВАЛЕНТНОСТ И БИОРАСПОЛОЖИВОСТ НА ЛЕКОВИ
 Учество во спроведување на испитувања на биоеквивалентност на лекови
 Подготовка на документација за спроведување на биоеквиваленти
испитување:
√ Протокол
√ Тест листа
√ Информирана согласност
√ Специфични формулари и листи
√ Припремање на документација за добивање на одобрение од Етичка
комисија и Агенција за лекови
 Постапки и активности поврзани со испитуваните лекови
 Обезбедување и контрола на квалитет
 Регрутирање и вклучување на испитаници
 Клинички дел на биоеквивалентни студии
 Биоаналитички дел на биоеквивалентни студии
 Фармакокинетска обработка на добиените резултати
 Статистичка обработка на фармакокинетските параметри
 Финален извештај од испитувањата
10. АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА
 Совладување на вештини од реаниматологијата и интензивна терапија при
третман на ургентни медицински состојби и третман на критичен болен.
 Одржување на проодност на дишните патишта.
 Индикации за употреба и практична употреба на дефбрилатори.
 Практични принципи за евалуација и третман на болката
11. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА БОЛЕСТИ КАЈ ДЕЦА
 Практично запознавање со специфични дијагностички методи за детската
возраст
 Обработка на случај со одредување на терапијата
12. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА БОЛЕСТИ НА ДИШНИ ПАТИШТА
 Практично запознавање со дијагностичките методи во пулмоалергологијата
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со бронхијална
астма – 5
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со алергиски
ринитис – 5
13. ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И НИВНА ТЕРАПИЈА
 Практично запознавање со специфични дијагностичките методи кои се користат
во инфектологијата
 Обработка на случај и одредување на имунопрофилакса
 Обработка на случај кај пациент со инфективно заболување од бактериска
етиологија и одредување на терапијата
 Обработка на случај кај пациент со инфективно заболување од вирусна и
одредување на терапијата
14. НЕВРОФАРМАКОЛОГИЈА
 Практично запознавање со дијагностичките методи во неврологијата
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со епилепсија
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со зголемен
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интракранијален притисок
15. КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА
 Практично запознавање со имуните реакции кон крв и крвни деривати и нивно
толкување
 Практично запознавање со ин виво тестовите за дијагноза на алергии кај
возрасни и деца
16. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА БОЛЕСТИ НА КРВТА
 Прегледи, дијагноза и терапија на автоимуни хематолошки заболувања
 Прегледи, дијагноза и терапија на малигни хематолошки заболувања
 Имунолошка терапија при трансплантација на коскена срцевина
17. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА ЕНДОКРИНИ БОЛЕСТИ
 Практично запознавање со дијагностичките методи во ендокринологијата
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со дијабетес
мелитус
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со нарушување на
тироидната жлезда
18. НЕФРОЛОГИЈА И ДИЈАЛИЗА
 Практично запознавање со дијагностичките методи во нефрологијата
 Запознавање со хемодијализа и перитонеална дијализа
 Обработка на случај и одредување на терапијата кај пациенти со трансплантиран
бубрег
19. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ
 Обработка на случај на пациент со малигно заболување и терапевтски опции
 Обработка на случај на пациент со болка при малигно заболување и одредување
на терапијата
20. ПСИХОФАРМАКОЛОГИЈА
 Практично запознавање со дијагностичките методи во психијатријата
 Практична примена и интерпретација на Хамилтон-ова скала за анксиозност
 Практична примена и интерпретација на Хамилтон-ова скала за депресивност
 Практична примена и проценка на скала за проценка на суицидален ризик
21. КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА
 Практично запознавање со дијагностичките методи во клиничката токсикологија
 Обработка на случај со одредување на терапија кај пациенти со акутно труење од
лекови
22. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА БОЛЕСТИ НА СРЦЕ
 Практично запознавање со дијагностичките методи во кардиологијата
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со хронична
коронарна артериска болест, нестабилна ангина пекторис, акутен миокардијален
инфаркт, акутна и хронична срцева слабост или аритмии
23. ФАРМАКОТЕРАПИЈА НА БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ
 Практично запознавање со дијагностичките методи во
гастроентерохепатологијата
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со улкусна болест
 Обработка на случај со одредување на терапијата кај пациенти со хронични
воспалителни цревни заболувања
24. ФАРМАКОЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ФАРМАКОЕКОНОМИКА
 Анализа на вкупни трошоци-основни техники
 Анализа на минимизација на трошоците
 Анализа на трошоците и користа
 Анализа на трошоците и ефективноста
 Моделирање-анализа на одлуките
 Стебло на одлуки
 Марковљев модел
 Процена на фармакоекономските студии
 Статистичка анализа на фармакоепидемиолошки студии
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Опсервациони кохортни студии
Режими на издавање на лекови-практични аспекти
Употреба на генерички лекови.
Основни принципи на стимулација на соработливост помеѓу пациентот и
докторот
 Анализа на национална политика за лековите (национална стратегија за
лековите, листа на есенцијални лекови, позитивна листа на лекови,
болничка листа на лекови, листа на лекови во слободна продажба без
рецепт).
 Анализа на цени на лековите.
 Контрола над начинот на пропишување и издавање на лековите.
25. ФАРМАКОВИГИЛАНЦА
 Пријавување на несакани дејства на лекови
 Обработка на пријави за несакани дејства на лекови
 Класификација на несаканите дејства на лековите
 Процена на тежината на несаканите дејства на лековите
 Процена на поврзаноста на несаканите дејства/настани со употребата на
лекот
 Детекција и анализа на безбедносни сигнали поврзани со употребата на
лековите
 Користење на бази на податоци за несакани дејства на лекови
 Обука за користење и работа со електронскиот систем за фармаковигиланца
на Р. Македонија
 Обука за користење и работа со базата на податоци на СЗО за несакани
дејства на лекови
 Обука за користење и работа со базата на податоци на Европската Агенција
за Лекови за несакани дејства на лекови
 Процена на периодични извештаи за безбедноста на лековите
 Процена на планови за справување со ризици
26. ФАРМАЦЕВТСКА ЛЕГИСЛАТИВА
 Припремање на документација за добивање на одобрение за ставање на лек
во промет во зависност од тип на апликација – подготовка и организирање
на CTD формат
 Стекнување на основни познавања кои се значајни за процена на:
 Претклиничката документација за лекот
 Клиничката документација за лекот
 Спроведени клинички студии
 Спроведени биоеквивалентни студии
 Збирни извештаи за особините лекот и упатства за употреба на лекот
 Периодични извештаи за безбедноста на лекот
27. РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ
 Практицирање на медицина базирана на докази
 Обработка на случаи за рационално пропишување на антимикробни лекови
согласно упатствата за медицина базирани на докази
 Обработка на случаи за пропишување антихипертензивни лекови согласно
упатствата за медицина базирани на докази
 Обработка на случаи за пропишување на лекови за третман на бронхијална
астма согласно упатствата за медицина базирани на докази
 Обработка на случаи за пропишување на хиполипемични лекови согласно
упатствата за медицина базирани на докази
 Обработка на случаи за пропишување на анксиолитици и седативи согласно
упатствата за медицина базирани на докази
 Обработка на случаи за пропишување на лекови за третман на акутна и
хронична болка, како и антиревматични лекови согласно упатствата за
медицина базирани на докази
 Обработка на случаи за пропишување на хормонска супституциона терапија





3
1
1
1

1
3
1
10
50
50
50
50
5
5
1
1
1
5
5

10
10

5
5
5
5
5
5
5
11



согласно упатствата за медицина базирани на докази
Обработка на случаи за пропишување на во текот на бременоста согласно
упатствата за медицина базирани на докази

5

12

Област на специјализација

Клиничка генетика

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по клиничка генетика

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година

Четврта година

150 часа општа генатика
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
100 часа општа генетика
 Основи на генетиката, молекулска генетика, биохемиска и
генетика, цитогенетика и молекуларна цитогенетика
молекулска микробиологија, молекулска патологија,
имуногенетика , фармакогенетика, форензична генетика,
популациска генетика и генетска статистика, скрининг, основи
на биоинформатика
50 часа
 Едно-генски и повеќе-генски болести, заболувања асоцирани со
динамични мутации, митохондријални болести, развојна генетика
,нормален и абнормален раст и развој на дете, дисморфологија,
генетски фактори кај честите болести, конгенитални аномалии,
тератогени фактори
50 часа
 Онкогенетика, фармакогенетика, репродуктивна генетика,
пренатална дијагноза и генетско советување, генска терапија,
етика и квалитет во клиничката генетика

Општ дел од генетската специјализација
распоред на турнуси

Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Турнус

Траење (месеци)

Основи на генетика
Молекулска генетика
Биохемиска генетика
Имуногенетика (ГТК, цитокини, КИР, ТолР)
Цитогенетска дијагностика
Молекуларна цитогенетика
Молекулска микробиологија
Молекулска патологија
Фармакогенетика
Форензична генетика
Популациска генетика и генетска статистика
Скрининг методи во популациите - (неонатален, скрининг на
бремени жени, скрининг за малигни заболувања)методологија и организација
Асоцијација на полиморфизми со болести
Компјутерски бази на податоци во генетиката
Вкупно

2
4
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1

2
1
24

Практични вештини во општиот дел специјализација по клиничка
генетика со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран
по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

1
1
2
3
4
5

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основи на генетиката
Изолација на геномска ДНК
Мерење на концентрација на ДНК, РНК и протеини
Полимеразно верижна реакција
Изолација на РНК и РТ-ПВР
Изолација на РНК

10
10
10
10
5

10
5
10
5
2

2

Техники на молекулска генетика

4 месеци

1

Должински полиморфизам на рестрикциски фрагменти
(ДПРФ)

10

10

2
3
4

Секвенцно-специфични започнувачи (ССП метод)
Метод за реверзна хибридизација
Генско прикажување со Вестернови дамки/Соутернблот

10
10
5

5
5
5

5
6
7
8

анализа
Автоматско флуоресцентно секвенционирање на ДНК
Определување мутации
МЛПА
Пишување на генетски молекуларен резултат според
прифатената номенклатура

3

Биохемиска генетика

1
2

4
1
2
3
4
5
5

Ензимска детекција
Скрининг методи и Тандем мас дијагностика
Анализи спроведени по ЕЛИСА и ДЕЛФИА методологија

5
10
5
20

1 месец
5
5
5

Имуногенетика (ГТК, цитокини, КИР, ТолР)
ХЛА типизација на класа 1 и класа 2
Определување полиморфизми за цитокини
Определување полиморфизми за КИР
Определување на полиморфизми за ТОЛР
Имуногенетика на крвни групи -серолошко одредување

5
5
1
20

5
/
5
2 месеци

10
5
5
5
10

Цитогенетска дијагностика

4
2
2
2
5
2 месеци

1

Одредување на барово тело

5

5

2

Култивирање на клетки (крв, амниоцити, фибробласти,
коскена срцевина, туморско ткиво)- директна и стандардна
култивација

5

/

3
4
5
6
7
8

Методи на боење на препарат
Кариотип со нормална резолуција
Кариотип со висока резолуција (крв, коскена срцевина)
Методи за кариотипизирање- мануелно и автоматско
Содржина и интерпретација на генетскиот резултат
Пишување на цитогенетскиот резултат според ISCN

5
5
2
10
5
20

3
3
/
5
5
20

6

Молекуларна цитогенетика

1

5

Флуоресцентна in situ хибридизација (FISH) микроделециони проби
FISH со фузиони проби
FISH со проби за амплификација
QF-PCR и MLPA анализи за детекција на најчести
хромозомски реаранжирања
aCGH

7

Молекулска микробиологија

2
3
4

1
2

Детекција и типизација на HPV вирус
Детекција и типизација на HBV и HCV и други вируси

2 месеци
5

2

5
5
5

2
2
/

1

/
1 месец

5
5

2
2

3

Детекција и типизација на бактерии

8
1
2
4
5

Молекулска патологија
Изолација на ДНА од ткиво
Ин ситу хибридизација на ткиво
Анализа на постоење на ген во ткиво
Анализа на рет протоонкоген

9
7
8
9
10
11

CYP2D6
CYP 2D9
CYP 2D19
VKORC
УГТ1А1

2
5
5
5

/
/
/
/
1 месец

3
3
3
3
3
Форензична генетика

1
2
3
4

Изолација на ДНК од форензичен материјал
ДНК анализа за идентификација и утврдување на сродство
Анализа на Ипсилон хромозом и митохондријална ДНК
Статистички методи за анализа на фамилијарна
поврзаност

11

Популациска генетика и генетска статистика

1
2

Пресметување, дистрибуција на полиморфизми со Arlequin
Пресметување неутралност (позитивен и негативен
притисок на селекција) со PyPop
Пресметување асоцијација со болест (odds ratio, Wald’s CI,
Bonferroni)
Пресметување генетска оддалеченост (од фрекфенции и од
секвенци) со DISPAN

4

2
1 месец

Фармакогенетика

10

3

5

12

Скрининг методи во популациите

1
2
3
4
5
6

Планирање на скрининг , организација и методологија
Спроведuвање на тројниот скрининг тест, пресметување на
cut off value, MoM
Земање примероци на филтер хартија
Поставување на серија анализи
Интерпретација на резултати
Изведување на скрининг за хипотореоза

13

Асоцијација на полиморфизми со болести

1
1а
1б

Пресметување генетска поврзаност со заболување
Кандидат гени за кардио-васкуларни болести
АпоЕ генски полиморфизам и Алцхајмер-ова болест

1
1
1
1
1
2 месеци

5
5
5
5

2
2
2
2

2 месеци
5
5

5
5

5

5

5

5

1 месец

10

Сем.тема
2

20
5
20
20

5
/
20
10
2 месеци

15
5
5

2
/
/

1в
2

МТХФР полиморфизам и концентрација на хомоцистеин
Пресметување трансмисиски дисеквилибриум тест (ТДТ)

14

Компјутерски бази на податоци во генетиката

1

Анализа на податоци содржани во генетските бази ENSEMBL,SWISS PROT, OMIM, ENTREZ,IMGT
Варијации меѓу базите податоци, споредба, претражување
на познати и непознати генски секвенци

2

5
5

2
2
1 месец

5

5

5

5

Предвидени колоквиуми
Молекулска генетика

Напреднат дел од генетската специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

Турнус

Траење (месеци)

1

Едно-генски и повеќе-генски болести - општо
-во неонатологија
-неврологија
- хематологија и имунологија
-ендокринологијата
Конгенитални аномалии- изолирани и мултипни, развојна
генетика
Дизморфологија,поими, бази, елементи , откривање на
синдромски пореметувања
Онкогенетика
Репродуктивна генетика
Пренатална дијагноза- индикации, методи
Генетско советување
Етика и генетска дијагностика
Изборен дел (вклучително и изработка на специјалистички
труд)
Вкупно:

1
1
2
1
1
2

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
2
2
2
2
3
24

Практични вештини во напреднатиот дел од генетската специјализација
со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

1

Едно-генски и повеќе-генски болести

1

Земање на на генетска анамнеза и конструирање
родословно дрво
Одредување на типот на наследување според
родословното дрво
Одредување на елементи на генетска болест-преглед,
проценка на развој, раст, полова припадност
Анализа на клинички резултати (Ехо, РТГ, хемограм,
биохемиски анализи) и нивно значење во дијагностиката и
планирањето на генетското иследување
Одредување на елементи на тератогеност
Алгоритам на дијагностички постапки за дијагноза на
генетска болест
Препознавање и докажување на болести асоцирани со
динамични мутации -миотонична дистрофија, фрагилен Х
Препознавање и докажување на митохондријални болести
Молекулска дијагноза, избор на методи за познати и
немпознати мутации
Интерпретација на резултатите од молекуларните анализи
Изведување на најчести мутации кај едно-генските болестицистична фиброза, хемофилија, мускулни дистрофии и
други болести во зависност од темата на истражување на
кандидатот
Одредување на SRY ген
Одредување на мутации кај конгенитална адренална
хиперплазија
Одредување на генетска предиспозиција кај честите
болести - хиперхолестеролемија, коагулопатии, обезитет
Можности за терапија кај генетските болести -генетска,
ензимска, др.

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

2

1
2
3
4
5
6

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно
6 месеци
50

10

50

50

50

50

50

20

10
10

5
10

10

5

3
20

/
10

10
20

10
20

5
5

/
/

5

1
семинарска

Конгенитални аномалии- изолирани и мултипни,
развојна генетика
Препознавање на најчести изолирани конгенитални
аномалии -срцеви, скелетни, мозочни
Пристап кон дете со мултипно -малформирачки синдром
Препознавање на минорни и мајорни малформации
Препознавање на најчестите хромозомски аберации
Пресметување на појава на ризик за повторна појава на
конгениталната аномалија во семејството
Конструирање и анализа на регистри за ретки болести и
конгенитални аномалии

2 месеци

50

50

20
50
10
5

20
50
10
5

5

5

3

1
2
3
4

Дизморфологија,поими, бази, елементи , откривање на
синдромски пореметувања
Употреба на документација во дизморфологијата
(фотографии, литература, атласи)
Користење на дизморфилошки бази на податоци
Препознавање на синдром преку анализа на добиените
податоци од прегледот и лаб.резултати
Препознавање на дизморфични елементи кај фетусот

4

Онкогенетика

1

Планирање на алгоритам на молекуларни и генетски
испитувања на почеток и во тек на малигно заболување
Абнормални транскрипти кај леукемии и лимфоми
Анализа на хромозомски промени кај малигните
заболувања
МСИ, ЛОХ, кРАС, ЈАК2, ЕГФР и сл
Генетско советување кај носители на наследни малигни
заболувања (БРЦА, ХНПЦЦ, МЕН и др.)

1
2
3
4

5

Репродуктивна генетика

1
2
3
4
5

Различни цитогенетски техники
Цитогенетска анализа кај брачен стерилитет
Изработка на кариотип од амнионска течност
Индикациии, претходна обработка, начинот на изведување
и можности на оплодувањето ин витро
Преимплантациона генетика -можности

6

Пренатална дијагноза- индикации, методи

1

Одредување на индикации за инвазивна пренатална
дијагноза
Планирање и изведување на методите за неинвазивна и
инвазивна пренатална дијагноза
Психолошка припрема на брачниот пар за изведување на
пренаталната дијагноза
Анализа на ултрасонографски и др. наоди кај фетуси со
аномалии

2
3
4

7
1
2
3
4
5

2 месеци

20

10

20
10

10
5

5

5
3 месеци

10

3

5
5

2
2

5
5

/
/

2 месеци
3
5
5
5

семинарска
2 месеци
20

5

10

5

3

/

10

/

Генетско советување
Пристап кон семејство со наследна болест
Предконцепциско советување
Учество во одлука за абортус на фетус со генетска болест
Соопштување на резултат од генетската анализа
Организација на работата на генетското советувалиште

/
2
2
/

2 месеци
10
5
5
10
1

2
/
/
3
/

8
1
2
3
4
5

Етика и генетска дијагностика
Донесување на одлуки во генетското советување
Донесување на одлуки за генетско тестирање
Обезличување на генетски примероци
Банка за складирање хумана ДНК
Етички аспекти при контакт со мултималформирано дете

9

Изборен дел

2 месеци
5
10
5
5
5

/
/
5
2
2
3 месеци

Педијатрија; Имунобиологија и хумана генетика;
гинекологија;
Други дејности според интерес и вработување

Предвидени колоквиуми
Онкогенетика

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум)
според услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција
каде се изведува турнусот. Проверката на знаењетo треба да се изврши најдоцна еден
месец по завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до
завршување на наредниот турнус.

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА
СПЕЦИЈАЛИЗЦИЈАТА ПО МЕДИЦИНСКА
МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА

Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци
















Основи на практична работа во микробиолошка лабораторија 4 месеци
Бактериологија
19 месеци
Вирусологија
3 месеци
Микологија
3 месеци
Паразитологија
4 месеци
Антимикробна осетливост
1 месец
Серологија
3 месеци
Молекуларни методи во микробиологијата
2 месеци
Епидемиологија на заразни болести
1 месец
Инфективни болести
3 месеци
Санитарна микробиологија
2 месеци
Социјална медицина
0,5 месец
Хигиена
0,5 месец
Биохемиска лабораторија
1 месец
Патологија
1 месец

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како
предавања, семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето

Програма за специјализантите по предметот Медицинска микробиологија
со паразитологија по години

Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

Институт за
микробиологија и
паразитологија

Прва година

1. Основи на практичната
работа во микробиолошка
лабораторија
Бактериологија
2. Дијагностика на
горнореспираторни
инфекции
3.Дијагностика на
долнореспираторни
инфекции
4. Дијагностика на
гастроинтестинални
инфекции 1
5. Дијагностика на
гастроинтестинални
инфекции 2
6. Дијагностика на
инфекции на рани и меки
ткива, анаеробни инфекции

7. Дијагностика на површни
кожни инфекции
8. Дијагностика на сепси и
менингити
Втора година
9. Дијагностика на
генитални инфекции
10. Дијагностика на
уринарни инфекции

11. Дијагностика на
интрахоспитални инфекции
12.Испитување на нежива
болничка средина

Стажот се изведува во
установи што вршат
дејност по:

Лабораторија за
подготовка на подлоги

10

2

10

2

Лабораторија за
примарна обработка на
примероци

7

1,5

Лабораторија за
респираторни инфекции

8

2

Лабораторија за
респираторни инфекции

7

2

8

1,5

9

2

6

1,5

15

2

12

2

12

2

9

2

5

1,5

Лабораторија за
гастроинтестинални
инфекции
Лабораторија за
гастроинтестинални
инфекции
Лабораторија за
анаеробни инфекции,
инфекции на рани и меки
ткива
Лабораторија за
анаеробни инфекции,
инфекции на рани и меки
ткива
Лабораторија за
хемокултури, ликвори

Лабораторија за
урогенитални инфекции
Лабораторија за
урогенитални инфекции
Лабораторија за
интрахоспитални
инфекции и нежива
болничка средина
Лабораторија за
интрахоспитални
инфекции и нежива

болничка средина
Вирусологија

13. Детекција на
причинители на одредени
вирусни заболувања

4

1

Институт за јавно здравје
Лабораторија за
дијагностика на вирусни
инфекции

Трета година
Институт за
микробиологија и
паразитологија
Микологија
14. Дијагностика на
етиолошки агенси на
микози
15.Дијагностика на
етиолошки агенси на
микози
Паразитологија
16. Дијагностика на
протозои
17.Дијагностика на
хелминти

Серологија
18. Серолошка
идентификација на
етиолошки агенси
19.Серолошка дијагноза
20.Понови серолошки
методи
21. Молекуларни
испитувања во
микробиологијата
Четврта година
Испитување на
антимикробна осетливост
22. Техники за испитување
на осетливоста на
микроорганизмите кон
различни антимикробни
средства

23. Епидемиологија на
заразни болести
24.Инфективни агенси и
нивна осетливост
25. Инфективни болести и
терапија
26. Санитарна
микробиологија

6

1,5

Лабораторија за
миколошки испитувања

6

1,5

Лабораторија за
миколошки испитувања

6

2

6

2

8

2

8

2

4

1

8

2

Лабораторија за
паразитарни заболувања
Лабораторија за
паразитарни заболувања
Институт за
микробиологија со
паразитологија
Лабораторија за
серолошка дијагностика
Лабораторија за
серолошка дијагностика
Лабораторија за
серолошка дијагностика
Лабораторија за
молекуларна
дијагностика
Институт за
микробиологија и
паразитологија

10

1

6

1

5

1,5

5

1,5

6

2

Лабораторија за
испитување на
антимикробна
осетливост
Институт за
епидемиологија и
биостатистика со
медицинска
информатика
инфективни болести и
фебрилни состојби
инфективни болести и
фебрилни состојби
Институт за јавно здравје

27. Социјална медицина
28. Хигиена
29. Биохемиска
лабораторија
30. Патологија

4

0,5

4

0,5

6

1

4

1

Институт социјална
медицина
Институт за хигиена
Институт за медицинска
и експериментална
биохемија
Институт за патолошка
анатомија

2. Конкретна програма по методски единици (со број на часови):
2.1. Теоретски дел:
Основи на практичната работа во микробиолошка
лабораторија
Општо за микробиологијата како наука. Поделба
Видови микроорганизми. Бактерии, габички, протозои
Примероци за микробиолошка анализа, начин на правилно земање,
услови на чување и правилен транспорт.
Засадување на микроорганизмите и услови на култивација
Видови подлоги за култивација и нивна подготовка. Хемокултури.
Идентификација на микроорганизмите
Стерилизација
Дезинфекција
Бактериологија
Класификација на бактериите
Општи карактеристики на етиологијата на респираторните
инфекции
Бактерии предизвикувачи на респираторни инфекции:

Streptococcus pyogenes, Bordetella pertusis, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae Moraxella catharalis,
Mycobacterium tuberculosis
Предизвикувачи на атипични пневмонии: Chlamydia:
Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophilla, Mycoplasma
pneumoniae,
Општи карактеристики на етиологијата на
гастроинтестиналните инфекции
Бактериски етиолошки агенси на гастроинтестинални инфекции
и алиментарни интоксикации: Salmonella spp, Shigella spp,
Campylobacter spp, Vibrio cholerae, Clostridium difficile,

Број на
часови
2
6
2
2
2
3
3

15

15

Bacillus cereus
Општи карактеристики на етиологијата на инфекциите на меки
ткива
Бактерии предизвикувачи на инфекции на рани и меки ткива:

Staphylococcus aureus, Propionobactreium, Bacillus spp, Bacillus
anthracis, Clostridium spp, Streptococcus spp, Francisella
tularensis, Карактеристики на анаеробни инфекции. Мешани
инфекции, инфекции на изгоретини. Анаеробна култивација.
Медицински значајни анаероби: Bacteroides spp, Bacteroides
fragillis, Prevotella spp, Fusobacterium spp, Clostridium spp,

Peptostreptococcus spp, Veillonella
Сепса, сапремија, ендокардит
Бактерии значајни во етиологијата на сепсите и ендокардитот:

15

Streptococcus spp, Streptococcus viridians, Cardiobacterium,
Staphylococcus spp, Staphylococcus epidermidis,
Corynebacterium spp, Enterococcus spp, Грам - негативни
бацили (ЕСБЛ+).
Бактериски етиолошки агенси на менингит: Neisseria
meningitidis, E. coli K1, Listeria monocytiogenes, Streptococcus
agalactiae
Општи карактеристики на етиологијата на сексуално
преносливите инфекции
Бактерии значајни во етиологијата на сексуално преносливите
болести:Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae,Gardnerella
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mycoplasma
Општи карактеристики на етиологијата на уринарни инфекции.
Бактерии значајни предизвикувачи на уринарните инфекции:

E. coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Serratia spp,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp
Болнички инфекции
Видови болнички инфекции. Начин на настанување на инфекциите.
Етиолошки агенси. Контрола на болничките инфекции. Медицински
значајни бактерии. Бактерии кои поретко се јавуваат како
етиолошки агенси на одредени заболувања.
Вирусни инфекции
Класификација на вирусите. Значајни етиолошки агенси на
вирусните заболувања. Picornaviridae, Adenoviridae,

15

12

12

14

12

Herpesviridae, Ortomyxoviridae, Paramyxoviridae,
Hepadnaviridae, Retroviridae,
Површни и системски микози. Етиолошки агенси на миколошки
заболувања. Дерматофити. Квасници. Бифазни фунги
Поделба на паразити и нивна градба. Карактеристики на
најзначајните агенси на паразитарни заболувања.Протозои.
Цестоди. Трематоди. Нематоди.
Антимикробни средства: Антибиотици, антимикотици,
антивирусни средства. Поделба, механизми на дејство. Механизми
на резистенција. Рационална употреба на антибиотици.
Антипротозоарни и антипаразитарни средства.
Отпорност: вродена и стекната. Имун одговор на домаќинот
Антигени и антитела.
Принцип на молекуларната дијагностика и значење. Области во
кои се применува. Нејзина важност во микробиологијата. Детекција
на микроорганими. Детекција на гени кои кодираат фактори на
патогеност икај микроорганимите. Детекција на гени за
резистенција. Типизација на микроорганизмите со молекуларни
методи.
Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска
информатика
Проучување на методите за превенција на заразните заболувања и
можностите за пријавување на заразните болести.
Откривање и следење на епидемии. Превенција за настанување на
епидемија. Статистички анализи
Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
Инфективни болести и нивни причинители. Одбирање на соодветни
примероци при одредени инфективни болести и фебрилни состојби.
Параметри за донесување на правилна клиничка дијагноза кај

12

12

10

8

8

6

акутна респираторна инфекција, инфекција на ЦНС, акутен и
хроничен гастроентероколит, интоксикација со храна, акутни
урогенитални инфекции, грозници од непознато потекло, септични
состојби, акутни и хронични вирусни хепатити, егзантемски
инфекции типични за детската популација итн.
Следење на причините за појава на интрахоспиталните инфекции:
внатрешни и надворешни (спроведување на инванзивни
дијагностички и терапевтски постапки). Мерки за превенција на
појавата и ширењето на интрахоспиталните инфекции.
Институт за јавно здравје
Изучување на актуелности поврзани со следење на проблематиката
во јавното здравје
Институт за социјална медицина
Запознавање со најновите законски и подзаконски акти во
здравството, следење на упатства, стандарди и нормативи од СЗО,
земјите на ЕУ и во РМ, генерално и посебно во микробиолошката
лабораториска дејност. Правилно водење на медицинска
документација и евиденција. Здравствена промоција и здравствена
едукација. Менаџмент и финансирање на здравството со посебен
осврт на микробиолошката дејност
Принципи и правила за спроведување на хигиена
Општа хигиена. Спроведување на општат хигиена. Хигиенски
надзор во здравствените установи. Обезбедување на хигиенски
исправна вода. Комунална хигиена
Институт за медицинска и експериментална биохемија
Проучување на сите можни биохемиски иследувања при различни
инфективни заболувања
Институт за патолошка анатомија
Начини на утврдување на присуството на микроорганизмите во
ткивата на пациентот и разгледување на причините за смртта post
mortem

10

10

4

4

6

4

2. 2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на постапки
и интервенции:
Основи на практичната работа во микробиолошка
лабораторија
Лабораторија за подготовка на подлоги

Број на
постапки

Подготовка на сите видови подлоги
100
Постапки за механичко миење, дезинфекција и стерилизација
(миење на лабораториските садови, дезинфекција на
лабораториската средина, сува и влажна стерилизација, кварцање
на воздух, техники за контрола на стерилизацијата)
Лабораторија за примарна обработка на примероците
Правилно земање, пакување, транспорт и чување на сите
примероци за микробиолошко испитување
Засадување и обработка на примероци (брис од нос, брис од грло,
брис од уво, брис од коњуктива, брис од кожа, брис од рана, гној,
жолчка, пунктат, бронхоалвеоларен лават, трахеален аспират, брис
од канила, брис од тубус, дијализатна течност, врв од катетер,
некротично ткиво, брис од уретра, брис од вагина, брис од цервикс,
исцедок од дојка, сперма, урина, спутум)

60

100

1000

Подготовка на директни препарати и нивно боење според
различните методи (боење по Грам, боење според Ziehl-Nelseen
боење според Љубински)
Обработка на примероци за серолошко испитување (крв, брис од
цервикс, брис од коњунктива)
Вештини од областа на бактериологијата
Обработка на примероците од респираторниот тракт
 Секундарна обработка на примероците од горниот
респираторен тракт (брис од грло, брис од нос, спутум,
бронхоалвеоларен лават, трахеален аспират, брис од јазик).
 Изолација и идентификација на микроорганизми
(Streptococcus pneumoniaе, Streptococcus pyogenes,

100

500

500

Haemophilus influenzaе, Moraxella catharalis,
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniaе,
Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, E. coli,
Stenotrophomonas spp, Burkholderia cepacea) со
интерпретација на добиените резултати.
Обработка на примероци од гастроинтестиналниот тракт
 Секундарна обработка на примероци од
гастроинтестиналниот тракт (фецес, ректален брис,
биоптичен примерок).
 Изолација, идентификација и типизација на одредени
микроорганизми: Shigella, Campylobacter, Helicobacter

pylori, Salmonella, ентеропатогена E. coli,
ентерохеморагична E. coli, Clostridium difficile,
Rotavirus, Adenovirus со интерпретација на добиените

200

резултати.
Обработка на примероци од рани и меки ткива
 Анаеробна култивација на бактериите. Услови и медиуми за
анаеробно култивирање. Секундарна обработка на рани,
пунктати, гној, некротични ткива, жолчка, секрет од дојка.
 Изолација и идентификација на микроорганизми од овие
примероци: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp,

Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Klebsiella
pneumoniae, E.coli, Stenotrophomonas,
Peptostreptococcus, Clostridium, Bacillus,
Corynebacterium spp, Bacteroides spp, Prevotella spp,
Proteus spp, Enterobacter spp, Serratia spp, Candida spp,
мувли, со интерпретација на добиените резултати.
Обработка на крв, ликвор, брисеви од очи, уши
 Практична работа на автоматизираниот апарат за
обработка на хемокултури – Bact/Alert. Изведување на
целосната постапка при обработка на хемокултурите: од
внесување на засадените медиуми во апаратот до
обработка и анализа на препаратот обоен по Грам кај
позитивните наоди.
 Секундарна обработка на цереброспинални ликвори.
Изработка на аглутинационен тест за детекција на антигени
од ликворот (Slidex аглутинационен тест).
 Изолација и идентификација на многу етиолошки агенси на
менингит, сепса и ендокардит: Haemophilus influenzaе,

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus viridians, Neisseria meningitidis, Listeria
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monocytogenes, Cardiobacterium, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp,
Enterococcus spp, E. coli, Brucella melitensis,
Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, други Грам негативни бацили (ЕСБЛ+) Candida albicans,
Cryptococcus neoformans, анаероби, мувли и др.


Изолација и идентификација на микроорганизми од брисеви
од очи и уши.
Обработка на примероци од урогениталниот тракт
 Секундарна обработка на примероците од гениталниот
тракт (брис од вулва, брис од вагина, сперма, уретрален
брис, брис од цервикс)
 Изолација и идентификација на микроорганизми: Neisseria

gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma,
Mycoplasma,Candida albicans, Candida non-albicans,
Enterococcus, Bacteroides, Peptostreptococcus,
Mobiluncus, Streptococcus agalactiae, E. coli, Klebsiella,
proteus, Pseudomonas, Enterobacter, со интерпретација на
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добиените резултати.
Секундарна обработка на примероците од уринарниот тракт
Изолација и идентификација на микроорганизми:

Streptococcus agalactiae, E. coli, Klebsiella spp, Proteus
spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Candida
albicans, Candida non-albicans, Serratia spp со
интерпретација на добиените резултати.
Обработка на примероците од хоспитализирани пациенти и
нежива средина
 Секундарна обработка на примероци од нежива средина
(воздух, брисеви од предмети, инструменти), примероци од
коска, спори, брис од тубус, брис од канила, централен
венски катетер.
 Изолација и идентификација на микроорганизми:
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus
резистентен на метицилин – МРСА, Acinetobacter spp,
Pseudomonas spp, Xanthomonas spp, Stenotrophomonas,
Candida albicans, Candida non-albicans, други Грамнегативни бацили со интерпретација на добиените
резултати.
 Испитување на стерилност на дијализатна течност и на
други примероци.
 Типизација на изолираните микроорганизми со фенотипски
методи.

200

Oбработка на примероци за вирусолошка дијагностика




Практична примена на методите кои се актуелни во
дијагностиката на вирусните инфекции:методи за изолација
и идентификација на вирусните честички и антигени,
детекција на специфичните антитела против вирусните
антигени, анализа на добиените резултати како и
превземање на сите можни актуелни заштитни мерки при
изведување на тековните работни активности.
Активно учесто во методологијата на дијагноза на вирусните
инфекции: Методи на аглутинација, диретна и индиректна
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ЕЛИСА, директна и индиректна имунофлуоресценција (RSV,
Adenovirus, Influenza A и B вируси), детекција на
микроорганизми со хемилуминисценција (CMV, Rubella,
Herpes simplex тип 1 и 2), хемаглутинациски тестови за
детекција на вируси (EBV итн).
Обработка на примероци за миколошки испитувања
 Земање, начин на чување на примероците се до нивната
обработка (брис од јазик, брис од кожа, влакно, струготини
од нокт).
 Секундарна обработка на примероците, изолација и
идентификација на габи и мувли (Candida albicans,

Candida non-albicans, Cryptococcus spp, Trichophyton
spp, Epidermophyton spp, Microsporum spp, Aspergillus
spp, Penicillium spp, Pneumocystis carinii) со толкување на
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добиените резултати.
Обработка на примероците за паразитарни испитувања
 Земање и обработка на примероци за паразитолошки
испитувања (фецес, крв, урина)
 Детекција и идентификација на цисти и јаченца на протозои
и цревни паразити (Entamoeba hystolitica, Entamoeba coli,

Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, Taenia solium,
Taenia saginata, Hymenolepis nanae, Ascaris
lumbricoides,Enterobius vermicularis, trichuris trichiura)





со класични и современи техники кои се употребуваат во
дијагностиката на заболувањата од областа на
паразитологијата.
Докажување и идентификација на паразити во препарати од
крв (Plasmodium, Trypanosoma) со класични и современи
техники кои се применуваат во оваа област од
микробиологијата.
Идентификација на паразити во разни телесни течности и
различни пунктати (Leishmania, Toxoplasma gondii,
Pneumocystis carinii) со класични и понови, современи
техники кои се користат во областа на паразитологијата.
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Техники за испитување на осетливоста
 Испитување на осетливоста на микроорганизмите кон
антимикробни средства и дезифициенси со современи
техники: диск дифузиона, агар дилуциона, бујон дилуциона,
Е-тест, автоматизирани техники итн.
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Детектирање на механизмите на резистенција кај
микроорганизмите кон антимкробни средства со класични и
молекуларни техники на испитување.
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Микробиолошки анализи во лабораторијата за серолошка
дијагностика
 Основни принципи за земање, транспорт и обработка на
примероците за серолошки испитувања (крв, серум, ликвор,
брисеви).
 Техники за испитување на имуниот одговор на домаќинот,
подготовка на серуми за испитување, детекција на антигени
и антитела.
 Интерпретација на добиените резултати од серолошките
анализи.
 Контрола на квалитетот на имунолошките тестови

Проучување на конкретни техники:
 Детекција на антитела во серум со индиректна ЕЛИСА
техника (Chlamydia)
 Серолошка дијагноза на абдоминален тифус и паратифус со
детекција на антитела во серум на пациентите
 Техники на хемаглутинација за детекција на микроорганизми
(Echinococcus, EBV)
 Детекција на антигени и антитела со директна (ДИФ) и
индиректна (ИИФ) имунофлуоресцентна техника
(Chlamydia, Legionella, Mycoplasma pneumoniae,
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Coxiella, Chlamydia pneumoniae, Adenovirus, RSV,
Influenza A и B вируси, Leischmania и други.




Детекција на микроорганизмите со хемилуминисценција
(Helicobacter pylori, CMV, Rubella, Herpes simplex virus тип 1
и 2, Toxoplasma)
Нефелометриски методи за детекција на параметри
поврзани со инфективни заболувања (AST, CRP, RF)

Молекуларна дијагностика
Правилно земање, транспорт и правилно чување на примероците
наменети за молекуларни испитувања (брисеви, урина, фецес,
ликвор, крв, ткиво, чисти култури од различни бактериски соеви).
Проучување на постапките за:
 Екстракција на ДНК од бактериска колонија
 Екстракција на ДНК од примерок на пациент
 Екстракција на РНК
 Амплификација на сегменти од ДНК со PCR
 Амплификација на сегменти од ДНК со Multiplex PCR
 Подготовка на агарозен гел и апликација на PCR продуктите
 Анализа на добиените резултати
 Детекција на микроорганизми:Human Papillomavirus,
Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus и друго) со PCR,
Multiplex PCR и реверзна хибридизација
 Типизација на микроорганизми со молекуларни методи
 Детекција на гени одговорни за вируленција и резистенција
кај медицински значајни бактерии

Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска
информатика
 Методи за превенција на заразните заболувања
 Пријавување на заразните болести
 Откривање и следење на епидемии
 Превенција за настанување на епидемија
 Статистички анализи
Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
Правилно земање на примероци за микробиолошки преглед
(земање на доволен број примероци и во право време).
Интерпретација и толкување на микробиолошкиот наод во рамките
на реалната клиничка состојба и параметрите од другите
лабораториски наоди, апликација на соодветна антимикробна
терапија.
Прдевидени вештини:
 Физикален болен на прегледот
 Земање на примероци: крв за хемокултура, спутум, брис од
кожни промени, урина за хемокултура, фецес, ректален
брис, брис од назофарингс, крв за серолошки испитувања,
примероци за молекуларни испитувања, итн.
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Институт за јавно здравје
 Вештини поврзани со следење на проблематиката поврзана
со јавното здравје
Институт за социјална медицина
 Следење на најновите законски и подзаконски акти во
здравството
 Следење на упатства, стандарди и нормативи од СЗО,
земјите на ЕУ и во РМ, генерално и посебно во
микробиолошката лабораториска дејност
 Правилно водење на медицинска документација и
евиденција
 Здравствена промоција и здравствена едукација
 Менаџмент и финансирање на здравството со посебен
осврт на микробиолошката дејност
Принципи и правила за спроведување на хигиена
 Правила за спроведување на општа хигиена
 Хигиенски надзор во здравствените установи
 Обезбедување на хигиенски исправна вода
 Грижа за комуналната хигиена
Институт за медицинска и експериментална биохемија
 Спроведување на сите биохемиски иследувања при
различни инфективни заболувања
Институт за патолошка анатомија
 Идентификација на микроорганизмите во ткивата на
пациентот
 Анализа на причините за смртта со акцент на присуството
на микроорганизми во различни ткива и органи post mortem
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3. Програмата опфаќа и обука за:
3.1. Безбедносно работење и превенција во текот на работењето
 Знаења за соодветно однесување и работа во микробиолошката
лабораторија.
 Безбедна работа со инфективен материјал. Потенцијални опасности и
начини на превенција.
 Примена на различни нивоа на лична и колективна заштита

3.2. Стекнување на знаења за правилна изработка и интерпретација на сите
тестови за испитување на осетливоста на микроорганизмите






Правилна и стандардна обработка на тестовите за осетливост
Проучување на микроорганизмите со вродена резистенција кон одредени
антимикробни средства и нивното значење при интерпретацијата на
наодите
Брзо и одговорно соопштување на наодите на лекарот кој го води
пациентот посебно кај пациентите во животно загрозувачка состојба

3.3. Одржување на добра лабораториска пракса









Развивање на чувството за одговорност и обврска за континуирано учење
и континуиран професионален развој, континуирано учество на значајни
работилници, курсеви, конференции и други стручни манифестации
Анализа на вештини за развивање, оптимизирање и воведување на нови
методи и можности за испитувања во рамките на одделните области од
микробиологијата
Развивање на интерес за учество во научно – истражувачка работа
Развивање на потребата од колективна соработка, размена на искуства и
почитување на фактите базирани на научна основа
Континуирано консултирање на соодветна референтна и современа
литература од светски познати експерти (медицина базирана на докази)

3.4 Стекнување на организациони способности потребни за водење на
лабораториската дејност и на осигурување на квалитетот на работата







Стекнување на способност за континуирана медицинска едукација
Професионално однесување базирано на етички кодекси
Стекнување на способност за комуникација со сите нивои на медицински
работници за непречено и современо извршување на сите активности во
рамките на специјалноста
Развој на мултидисциплинарен тим, работни и лидерски вештини

3.5. Информативно технолошки (ИТ) вештини






Користење на информатичката технологија (онлајн средства, датабази
итн)
Стекнување на знаење за начин на употреба на ИТ-технологијата за
промовирање на добра лабораториска работа и интерпретација на
резултатите, поврзано со in-house софтверски реченија онлајн извори и
датабази
Познавање на безбедноста на податоците
Пратење на општата здравствена политика, целите и приоритетите

Област на специјализација

Нефрологија

Звање кое се добива по завршување Нефролог
на специјализацијата
Времетраење на спeцијлизацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари, работа
во мали групи
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

Кардиологија со
коронарна единица

100 часа + задолжителната теоретска настава предвидена за сите
специјализанти
задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здравство
 Промоција на здравјето
 Способност за стекнување и пренесување на знаење
 Медицинска етика и прописи
 Научно истражувачка работа
 Донесување на клиничка одлука
 Комуникациски вештини
 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на пациенти со
акутен коронарен синдром за време на транспортот, ран трeтман
на придружните малигни пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во кардиоваскуларната
медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките можности за
проценка на патоморфологијата на кардиоваскуларните
заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај здрава
популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката на
кардиоваскуларната патологија
 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата
 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и одржување во
живот на тежок пациент, правила за кардиопулмонална

Пулмологија со
алергологија

ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици
 анатомија на граден кош и физиологија на респираторен
систем
 епидемиолошки концепти во пулмологијата и генетски и
равојни нарушувања на респираторниот систем
 евалуација,знаци и симптоми на респираторните заболувања
 неинвазивни техники и процедури во пулмологијата
 инвазивни техники и процедури
 принципи на пулмонална рехабилитација

Хематологија









Гастроентерохепатологија 











Нефрологија

Хематопоетски систем
Пристап кон болен со хематолошко заболување
Симптоми и знаци на хематолошките заболувања
Дијагностицки алгоритам за диференцирање на
хематолошките заболувања
Современи дијагностички постапки за дијагмоза и
диеференцирање на хематолошките заболувања
Принципи на терапија на хематолошките заболувања
Клиничка слика, препознавањена компликации,
диференцијалчна диајгноза и современ тераписки пристап,
следење на пациентите со ј хематолошки болести (Анемии,
Лимфоми, Хеморагичен синдром, Мултипен миелом, Акутни
леукемии, Миелопролиферативни заболувања,
Антикоагулантна терапија, Трансплантација на хематопоетски
матични клетки, Принципи на лекување на малигни
хемопатии)


Анатомија и физиологија на дигестивната туба и панкреаот
Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот систем
Симптоми и знаци на болести на храноводот и дигестивната туба
Симптоми и знаци на болести на црниот дроб, билијарниот
систем и панкреасот
Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
Хронична дијареа
Констипација
Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни, панкреасни и
цревни тестови)
Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
Диференцирање на иктеричен синдром
Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
Дијагностички методи во гастроентерологијата и хепатологијата
 Анатомофизиологија на бубрезите и мочните патишта
 Болест на бубрезите поради шеќерна болест (дијабетична
нефропатија)
 Акутно бубрежно оштетување и интензивна нефрологија








Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот












Ревматологија

Клиничка токсикологија и
и Ургентна интерна
медицина

Хронична бубрежна болест и терминална состојба на
хронична бубрежна болест
Ацидобазна рамнотежа
Водноелектролитна дисрегулација
Вродени и стекнати бубрежни болести
Тестирање на бубрежната функција
Фармакокинетика и фармакодинамика на лековите при
болести на бубрезите и бубрежна слабост
Инфекции на бубрезите и мочните патишта
рационална обработка на ендокринолошки болен и
донесување на дијагностичко / терапевтски заклучоци под
надзор на ментор / едукатор
Принципи на водење на пациенти со ургентни состојби во
ендокринологија ( во единицата за ендокринолошка
интензивна нега)
Интерпретација на лабораториски наоди и наоди од
функционални
тестови
и
динамски
тестови
во
ендокринологија
Интерпретација на имиџинг техники ( ехо, КТ, НМР, скен)
Нутриција / Едукација на пациенти со дијабетес и дебелина
Индикации за поставување и контрола на инсулинска
терапија и инсулински пумпи
Дијагноза и процена на густина на коски – ДЕХА
Присуство на конзилијарни прегледи со ментор / едукатор
 Мускулоскелетен систем, физиологија и биомеханика на
зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на ревматските
заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и серолошки
испитувања, цитологија
 Ренгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна дијагностика, и
дензитометрија во проценка на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски процедури и техники и
во третман на ревматските заболувања.










Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
Акутни труења со отровни печурки
Акутни труења со јаглероден моноксид
Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
Антидоти
Труења со органофосфорни соединенија
Труења со корозивни средства
Труења со медикаменти
Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен

интернистички болен
Трета година

100 часа

Анатомија на
урогениталниот систем

15 часа (Методски единици)
А. Анатомија и Ембриологија
 Општи карактеристики на урогенитален систем
 Бубрег, структура, васкуларизација, инервација
 Бубрег, топографија, “imaging” податоци
 Анатомија на урогенитален систем
 Топографија на артериски и венски крвни садови (со особен
осврт на доспапноста за васкуларните пристапи)
 Формирање на бубреготи останати урогенитални органи
 Фетална циркулација и промени во циркулацијата по
породувањето
 Конгенитални дефекти- аномалии во ембриогенезата
15 часа (Методски единици)
 Физиологија на на бубрегот и урогениталниот тракт
 Ацидобазна регулација
 Водно електролитна регулација
 Регулација на крвниот притисок
 Процеот на еритропоеза (еритопоетин)
 Транспорт на материи преку клеточната мембрана
(дифузија, осмоза, филтрација, активен транспорт)
15 часа (Методски единици)
 патофизиологија на болката
 патофизиологија на терморегулацијата
 нарушување на равнотежата на вода и електролити
 патофизиологија на обезноста и малнутрицијата
 патофизиологија на гликорегулацијата
 патофизиологија на метаболизамот на липиди
 нарушување на ендотелната функција - ендотелна
дисфункција
 патофизиологија на артериската хипертензија
 патофизиологија на бубрежна инсуфициенција
15 часа (Методски единици)
 Физиологија на на бубрегот и урогениталниот тракт
 Ацидобазна регулација
 Водно електролитна регулација
 Регулација на крвниот притисок
 Процеот на еритропоеза (еритопоетин)
 Транспорт на материи преку клеточната мембрана

Физиологија на
урогениталниот систем

Патолошка физиологија
на урогенитален систем

Физиологија на
урогениталниот систем

Патолошка физиологија
на урогенитален систем

Биохемија на
урогениталниот болести

Генетика

(дифузија, осмоза, филтрација, активен транспорт)
15 часа (Методски единици)
 патофизиологија на болката
 патофизиологија на терморегулацијата
 нарушување на равнотежата на вода и електролити
 патофизиологија на обезноста и малнутрицијата
 патофизиологија на гликорегулацијата
 патофизиологија на метаболизамот на липиди
 нарушување на ендотелната функција - ендотелна
дисфункција
 патофизиологија на артериската хипертензија
 патофизиологија на бубрежна инсуфициенција
15 часа
Методски единици:
 Биохемија на креатининот,уреата и урична кислеина
 Одредување на гломеруларна филтрациона рата
 Процена на урината со микроскопси седимент
 Јонски канали, молекуларен диверзитет на калциумските
канали патот на Л-аргинин-На
 Концепт на натриумовата пумпа и поврзаноста со болестите
 Крвно елементи (Еритроцити, Леукоцити и Тромбоцит)
 Простагландини, леукотриени.....
 Биохемија на гликорегулацијата: гликогенолиза, гликолиза,
гликонеогенеза, дијагностички тестови
 Липопротеини и хиперлипопротеинемии
 Маркери на инфламација, оксидативен стрес
 Други биохемиски маркери, типични за системски заболувања
со бубрежно засегање
10 часа
Методски единици:
 Хромозомски, молекуларни основи на наследството
 Генетски мутации, начини на трансмутации
 Хромозомски аберации, автозомни и сексуални
 Бубрежни и заболувања и Менделијев синдром
 Не-Менделијев синдром во срцевите заболувања
 Мултифакторијални болести
 Синдроми со генетско нарушување во основата, со засегање на
УГТ систем
 Бубрежни заболувања со основи за генетско иследување
 Генетското советување и предродилна дијагноза

Четврта година
Патофизиологија на
урогениталниот систем

Проценка на бубрежната
функција

Урогенитална патологија

Семиотика на
урогетинален систем

Кардиореспираторна и
кардиоренална
инсуфициенција

20 часа (Методски единици):
 Патофизологија на акутна бубрежна болест
 Патофизологија на хронична бубрежна болест
 Транспорт на материи преку клеточната мембрана (дифузија,
осмоза, филтрација, активен транспорт), и нивното учество
во патофизиолошките процеси.
 Патофизиологија на водноелектролитниот баланс
 Нарушување на минералниот метаболизмот
15 часа ( Методски единици)
 Тестови за проценка на бубрежната функција (гломеруларна
филтрациона рата)
 Класификација на болните со бубрежна болест во однос на
гломеруларната филтрациона рата
 Следење на болните со намалени вредности на гломеруларна
филтрациона рата
 Едукација за нажинот на вност на течности и храна кај
болните со намалена бубрежна фукција
 Фармакокинетика и фамакодинамика на лекови кај болните со
намалена бубрежна функција
 Влошувачки фактори кај намалена бубрежна функција
10 часа (Методски единици):
 Гломеруларни болести
 Базични принципи на имунологија и имунолошките механизи
кои се поврзани со бубрежно штетување
 Нефроангиосклероза
 Уринарни инфекци
 Оштетувања на бубрезите при системски болести и болести
на метаболизмот
 Дијабетична нефропатија
15 часа (Методски единици)-медицинска историја и објективен
наод при:
 Стекнатите бубрежни мани
 Вродени бубрежни мани кај возрасни
 Болести на бубрегот и урогениталниот систем
 Нефролитијаза и инфекции на урогениталниот тракт
 Донесување на клиничка одлука
20 часа Методски единици:
 Хиповолемичен шок, етиологија, клиничка слика, терапија
 Анафилактичен шок, етиологија, клиничка слика, терапија

Семиотика на вода и
електролити,
Ресусцитација

 Ацидо-базни пореметувања, етиологија, типови, клиничка
слика, терапија
 Анестетици со кратко дејствување
 Кардиоген шок, етиологија, клиничка слика, терапија
 Респираторна инсуфициенција, типови, клиничка слика,
терапија
 Оксигенотерапија, базичните принципи на механичка
вентилација и водење на пациент на механичка вентилација
 Белодробен едем, патофизиологија, клиничка слика, терапија
 Ренална инсуфициенција, функционална и органска, етиологија,
клиничка слика, терапија

Фармакотерапија

10 часа (Методски единици:
 Фосфоврзувачи
 Антихипертензиви
 Антикоагулантна терапија
 Еритропоетин стимулирачки фактор (ЕПО)
 Витамин Д
 Инфузиона терапија, плазма експандери
 Трансфузија на крв и крвни деривати
 Терапија со електролитни раствори
 Диуретици
 Несакани ефекти на лекови, постапка, пријавување
10 часа
 Интензивна нега на бубрежно болен
 Ургентни состојби во нефрологијата

Основно и напреднато
срцево-белодробно
оживување и интензивна
нега на бубрежно болен
Петта година

80 часа
Бубрежна патологија – современ третман и пристап на лекување
 Бубрежна болест (Акутна и Хронична бубрежна болест)
 Стекнати бубрежни мани
 Вродени бубрежни мани
 Биофизички и технички принципи на хемодијализа
 Индикации,техники и компликации на пристапите за
акутно и хронично дијализно лекување
 Методи за процена на адекватност на хемодијлизата
(интерпретација на кинетика на уреа и креатининот)
 Проценка на белковинскиот катаболизам во исхрана




на пациентите
Акутни (краткорочни) и хронични (долготрајни)
комликации на сите дијализни процедури и
отлконувње на истите
Влијанието на различни дијализни постапки врз








Шеста година

метаболизмот на лековите
Обележје на различни дијализни мембрани
Современи барања за соодветно чистење и обработка
на дијализната вода за подготовка на дијализна
солуција
Методи и сериознот на комликации при можна
реутилизација на дијализен сет
Соодветно советување на пациентите во однос на
исхрана
Обезбедување на траен вакуларен пристап за
хемодијализа (АВФ,тунелизиран васкуларен пристап)

60 часа Трансплантација на бубрези и тенхики за дијализно
лекување
Научно-истражувачка дејност (изработка на стручно-научен труд)




















Познавање на законските прописи кои се однесуваат
на трансплантација на бубрези
Познавање на организацијата на трансплантациска
дејнсот во земјата и во Европската унија
(Евротрансплант)
Пзнавање на основните индикации и контраиндикации
за бубрежна трансплантација
Познавање на основите на трансплантацискта
имунологија
Познавање на основите на трансплантациска
хирургија
Познавање на имуносупресивно лекување
Познавање на патогенезата, дијагностиката и
лекувањето на отфрлање на пресаден бубрег
Познавање
на
компликации
поврзани
со
транспланатција
Познавање на интерпретација на резултатите на
хистокомпатибилните тестови, евакуација и избор
на реципиент за транспланатција
Проценка на потенцијалните живи и /или кадаверични
донори
Перитонелана дијализа
Техника на обезбедување на пристап за перитоенална
дијализа (перитонеален катетер)
Третман на болниот по обезбедување на перитонеален
катетер
Водење и одредување на режим за перитонеална дијализа
Тенхика за вадење на катетерот за перитонеална дијализа
Лекување и дијагноза на компликации кај болни на





перитонеална дијализа
Хемофилтрација
Плазмафереза
Биофилтрација и други техники за заместително лекување

Општ дел од интерна специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Турнус
Кардиолошки третман во амбулантско

Траење (месеци)
-поликлинички услов

Клиничка кардиологија
Пулмоалетгологија амбулантски дел
Пулмологија хоспитален дел
Гастроентерохепатологија во хоспитални услови
Амбулантна гастроентерохепатологија
Нефрологија хоспитален дел
Нефрологија-амбулнатски дел
Хоспитална ендокринологија
Амбулантска ендокринологија
Хематологија амбулантски дел
Хематологија хоспитален дел
Ревматологија хоспитален дел
Ревматологија амбулантски дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – хоспитален дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – поликлиника
Инфективно
Дерматологија
Рентгенологија
Неврологија
Трансфузиологија
Нуклеарна медицина
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

1
1.5
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1,5
1
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

24

Практични вештини во општиот дел од интерна специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Постапка/интервенција

2.5 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
1

2

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија
 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции – стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија







Запознавање
со
детален
преглед
пулмоалерголошки болен и донесување
дијагностички/терапевстки
заклучоци

на
на

Совладување на функционални белодробни
тестирања (спирометрија, бронхопровокативен
тест, одредување на TLCO,
гасни анализи,
алерголошки тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични простапи во пулмологијта:
сите техники набронхослкопија, трансторакална
пункција
и
биопсија,
плеврална
пункција(дијагностичка, терапевтска и слепа

30
30
20
10
20
20
5
10
10
10
5
5
5
20
10
5

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

20

20

20

10

биопсија на плевра, ЕХО на плевра, како и
пункција и биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ.

3

6

100

100

30
30
30

20
10
10

40

10

40

20

30
50
10

10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

10
10
10

5
5
5

20

5

5
10
5
10

10
5
10

20
10
10
20
10
10

10
10
10
20
5
10

Нефрологија

-Учество во донесување на одлука за дијагноза и
терапија на нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна урографија
5

5

Гастроентерохепатологија

Интерпретација на лабораториски наоди за црнодробна
оштета
Поставување на венска линија
Првичен пристап кон пациент со опструктивен иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со горнодигестивно
крвавење
Интерпретација и предлог третман за инфекција со Х.
пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ (гастроезофагеална
рефлуксна болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно крвавење)
4

20

Ендокринологија
Преглед на очно дно
o Доплер на долни акстремитети
o Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ,
МРИ на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
Интерпретација на ДЕХА скен
Хематологија

- Обработка на болен со хематолошо заболувања
-Избор на соодветни дијагностички процедури и соодветна
интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
- Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска терапија,
-Начини на аплицирање и индикации за трансфузија,
-Избор на крвни компоненети,
-Препознавање на посттрансфузиските реакции
Диференцијална дијагноза на малигно хематолошко
заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен синдром и
нарушена хемостаза,
-Диференцијална дијагноза на анемии,
-Автоимуна цитопенија,
7

8

Ревматологија
- Ревматолошки преглед, одредување на артикуларни
индекси
- Интерпретација на имунолошки тестови, цитолошки
наоди, детекција на кристали, анализа на синовијална
течност
- Пункција на зглоб , епидурална инстилација на
кортикостероиди, слепа или водена со УЗ
- УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
- УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
- Капилароскопски преглед
- Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ на зглобови
Токсикологија
Ургентен пристап кон акутно интоксициран болен со
медикаменти, корозиви, пестициди, габи, алкохоли
Пристап кон пациенти зависни од психоактивни супстанции
Ургентен пристап кон интернистички болен
Реанимација на акутно интоксициран и ургентен
интернистички болен

20
20

20
20

20
20
30
30
10
5
50

20
20
20
20
10
5
50

10

10

50

50
5

5

20

10

20

10

15

7

10
10
8
30

5
5
4
20

15

05

10

05

10

05

05

Методи на примарна елиминација кај акутно интоксициран
болен

05

Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати
Горнодигестивна ендоскопија кај труење со корозиви,
иританси и медикаменти и интерпретација-класификација на
ендоскопските промени
Ултрасонографски преглед на абдомен кај акутно
интоксицирани болни и зависници од психоактивни

40
15

20

10

супстанции
Дијагностички пристап кон ургентен интернистички болен
Протоколи за ординирање на антидотска терапија
Изработка на протокол за тотална парентерална исхрана
Изработка на протокол за тотална парентерална – ентерална
исхрана
Регистрирање на добиените повици и давање на совети во
токсиколошкиот информативен центар

10
20

06

10

04

10

04

30

10

Напреднат дел од нефролошка специјализација
распоред на турнуси
Ред
број

Назив на Турнусот

Траење
(месеци)

1

Клиничка нефрологија,хипертензија и интензивна нега

2.
3.
4.
6.

Хемодијализа и васкуларни пристапи
Перитонеална дијализа
Бубрежна трансплнтација
Урологија
Нефролошко насочена радиологија

7
3
4
1
1

7.
8.

Ултразвучна дијагностика на абдоменот
Насочена кардиологија

1
1

9.

Факултативно-изборен сегмент
Трансфузиологија
Реанимација
Биохемија
Онкологија
Микробиологија
Нуклеарна медицина
Патолошка анатомија
Општа или специјална болница

1
1
1
1
1
1
1
2

5.

10.

16.5

11
12
13
14

Болница или здравствен дом (матична институција)
Ургентен центар или клиничка болница
Итна медицинска помош
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

3
0.5
1
Вкупно:

48 месеци

Практични вештини во напреднатиот дел од
специјализација по
нефрологија со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Основни интерни постапки/интервенции
Клиничка нефрологија , хипертензија и интезивна негапракитична работа
1
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12

На хоспитален оддел треба да биде задолжен со легла
(пациенти)
Да обработи болни со нефролошка проблематика
Да обработи амбулантски болни со нефролошка
проблематика
Да обработи ново регистрирани болни со нефролошка
проблематика
Да обработи болни со артериска хипертензија
Совладување на техника за поставување и инертпретација на
холтер 24ч
ЕХО колор доплер на крвни садови
ЕХО преглед на уринарен тракт со интерпретација на ехо
наодот за бубрези
ЕХО преглед на уринарен тракт со интерпретација на ехо
наодот на простата
Биопсија на простата
Постапка за поставување на Нефростома
Пункција на циста
Бубрежна биопсија

Интерпретација на патохистолошките наоди од
бубрежни биопсии (хистолошките, имунолошките и

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
14 +6 месеци

8

/

100
100

50
50

50

25

100
100

50
50

20
100

10
50

100

50

20
10
5
30
100

10
5
/
10
/

електромикроскопските наоди) во

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

1
2
3
4

4

5
6

7

8

Основни интерни постапки/интервенции
Хемодијализа и васкуларни пристапи за хемодијлиза
Пункција на централна вена како привремен пристап за
хемодијализа
Одржување и отсранување на привремен васкуларен пристап
Обезбедување на траен васкуларен пристап за АВФ,
тунелизиран васкуларен пристап

Совладување на сите екстракорпорални епурациски
постапки кои се користат во лекувањето на акутното
бубрежно оштетување и терминалниот стадиум на
хроничната бубрежна болест (ХББ) како хемодијализа,
хемофилтрација, хемодијафилтрација
Совладување на екстракорпоралните методи за
лекување на имунолошки, метаболни болести и труења
(хемонетик плазмафереза, мембранска плазмафереза,
каскадна плазма-фереза, ЛДЛ афереза, имунадсорпција
и континуирани дијализни методи, ЦАВХФ/ ЦВВХФ
Водење на некомплицирана хронична хемодијализа кај
хоспитализирани болни
Работа во амбуланта за ХББ (пациенти со ренална
анемија,
бубрежна
остеодистрофија
и
други
комопликации на хроничната дијаклиза)
Водење на комплицирана (сложена) хронична
хемодијализа (хемофилтрација, хемодија-филтрација,
хемодијализа
со
минимална
хепаринизација,
секвенциска
хемодијализа
со
ултрафилтрација,
хипернатремиска хемодијализа, хемодијализа кај болни
со зголемен ризик од крвавење како:дијализа без
хепарин, простациклинска, цитратна хемодијализа,
хемодијализа кај деца (3 месеци)
Специјализантот под контрола на менторот треба да го
индицира лекувањето, да ја одреди дијализната доза и
фреквенцијата на процедурите на вонтелесна измена

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
6+2 месеци
50

20

50
20

20
/

/

200

15

5

/

50

100

100

20

20

150

200

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
4 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
Перитонеална дијлиза
1
2
3
4
4
5
6
7
8

Ред.
Бр.

Специјализантот мора да води едукација на болни во
предијализниот период
Врши избор на видот на дијализата за конкретен болен
водејќи сметка за индикациите и контраиндикациитеУчествува при обезбедување на пристап за перитонеална
дијализа
Избира најссодветен вид на перитонеална дијализа
Стартува со ПД и го одредува нејзиниот режим
Водење на пациенти на КАПД (континуирана амбулантна
ПД)
Редовни прегледи на болните на КАПД еднаш месечно
Оценка на болните и подготовка за пресадување на
бубрерг
Дијагноза и лекување на компликациите на ПД

Турнус
Постапка/интервенција

1
2
3
4

6
6
3
3
/
3
3
3

3
3
5

5
4

4
2

2
2

2

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Основни интерни постапки/интервенции
Трансплантација

5 месеци

Обработка на болни со терминална ХББ за вклучување
на листа на чекање
Обработка на потенцијален жив сроден дарител на
бубрег
Прием и обработка на примателот (реципиент) на
кадаверичен бубрег непосредно пред трансплантацијата
Соучество во работата на службата за континуирана
приправност за трансплантација на бубрег (2 недели)

10
10

5
5
5
5

5

6

7
8

9
10
11

Ред.
Бр.

Лекување
на
примателот
на
бубрег
во
Трансплантацискиот хируршки центар од прием до испис
(дијагноза
и
лекување
на
нефроуролошките
компликации во посттранспланта-цискиот период како и
при прва хоспитализација после трансплантација
Активно учество во работата на нефролошкопатолошките семинари, нефро-уролошките состаноци,
состаноци со рентгенолози, пулмолози, инфектолози и
други профили (2 месеца)
Контрола и терапија во амбуланта за трансплантација на
бубрези (1месец)
Дијагноза и лекување на пациенти со пресаден бубрег
при повторувани хоспитализации на клиниката за
нефрологија (2 месеца)
Учествува при експлантација на бубрег (2 пати)
Учествува при трансплантација на бубрег (3 пати)
Содејство со координаторот за трансплантација (2
недели)

Турнус
Постапка/интервенција

Основни интерни постапки/интервенции
Изборен дел
1

2
3
4

Изборен дел: Урологија, Нефролошка насочена
радиологија, Ултразвучна дијагностика на абдомен,
Насочена кардиологија, Факултативно-изборен сегмент
(Трансфузиологија, реанимација, биохемија, онкологија,
микробиологија, нукеларна медицина и патолошка
анатомија)
Работа на тековен истражувачки проект (во земјата или
странство)
Подготовка на печатен труд за домашна и странска
медицинска периодика
Активно учество на стручните нефролошки состаноци и
дополнително утврдување на постапките во
нефролошката дијагностика и лекување во договор со
менторот

5

5
/

20
/
20
/
5
2
3

/
/

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
Месеци
11 месеци

4
5
6

Активно учествува на
нефролошко-радиолошки
состаноци (“ронд”),
Активно учествува во уролошко-нефролошки
конфронтации (стручни средби, конзилијарна служба),
Активно учествува во онколошко-нефролошки
консултации

Предвидени колоквиуми

Клиничка нефрологија,хипертензија и интензивна нега
Хемодијализа и васкуларни пристапи
Перитонеална дијализа
Бубрежна трансплнтација
За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењетo треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци












Нуклеарна медицина
Радиологија
Кардиологија
Пулмологија
Хематологија
Нефроурологија
Ендокринологија
Гастроентерохепатологија
Неврологија
Ортопедија
Онкологија

36 месеци
2 месеци
1,5 месец
1 месеци
1 месец
1 месец
1,5 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како
предавања, семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на
знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето

1.План:

Прва година
1.Основи на нуклеарна
медицина
2.Радиофармација,радиохемија
радиобиологија
3. Дозиметрија и заштита
4. Инструменти за детекција,
мерење и визуелизација на
радиоактивност во нуклеарна

Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

Стажот се изведува во
установи што вршат дејност
по:

20

2

Нуклеарна медицина

20

2

Нуклеарна медицина

20
20

1
1

Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина

медицина и нивна контрола на
квалитет
5. Нуклеарномедицински In
vitro дијагностички методи
6.Нуклеарна медицина во
тироидологијата
7. In vitro дијагностички
тестови во тироидологијата
8. Терапија со радиоактивни
изотопи
Втора година
9. Нуклеарна медицина во
ендокринологија /
Ендокринологија
10. Нуклеарна медицина и
мускулоскелетен систем /
Ортопедија
11. Нуклеарна медицина во
нефрологија/ Нефрологија
12. Нуклеарномедицински
методи во хематологија /
Хематологија
Трета година
13. Нуклеарна медицина во
пулмологија / Пулмологија
14. Нуклеарна медицина во
кардиологија/ Кардиологија
15. Нуклеарна медицина во
гастроентерологија/
Гастроентерологија
16. Радиоизотопни методи во
хепатологија
17. Нуклеарномедицинска
дијагноза на инфекции и
инфламации
Четврта година
18. Нуклеарно медицинска
дијагноза на болести на
ЦНС/Неврологија
19. Нуклеарна медицина во
педијатриска пракса
20. Нуклеарна медицина во
онкологија / Онкологија
21. Информатичка технологија
во нуклеарна медицина
22. Комплементари стуктурни
дијагностички модалитети /
Радиологија
23. Изработка на стручен труд
и семинарска работа

10

1,5

Нуклеарна медицина

20

2

Нуклеарна медицина

5

1

Нуклеарна медицина

20

1,5

Нуклеарна медицина

33

2 + 1,5

Нуклеарна медицина
Ендокринологија

30

2+1

Нуклеарна медицина
Ортопедија

30

2+1

15

1,5 + 1

Нуклеарна медицина
Нефрологија
Нуклеарна медицина
Хематологија

25

2+1

35

2 + 1,5

15

1,5 + 1

10

1,5

Нуклеарна медицина

15

1,5

Нуклеарна медицина

25

2+1

Нуклеарна медицина
Неврологија

20

2

Нуклеарна медицина

25

2+1

3

1

Нуклеарна медицина
Онкологија
Нуклеарна медицина

2

2

Радиологија

/

1

Нуклеарна медицина

2

Нуклеарна медицина
Пулмологија
Нуклеарна медицина
Кардиологија
Нуклеарна медицина
Гастроентерологија

2. Програма:
2.1. Теоретски дел:/
ОСНОВИ НА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Поим, дефиниција и место на нуклеарната медицина
Структура на материјата. Атом. Радиоактивност. Радиоактивен распад.
Видови на радиоактивни зрачења. Интеракција на зрачењето со материјата
Извори на јонизирачко зрачење, природна и вештачка радиоактивност.
Производство на радионуклиди во нуклеарни реактори, акцелератори,
циклотрони, генераторски системи
Кинетички модели. Поим, дефиниција, цел на примената на кинетичките
модели. Радиоактивните материи како индикатори. Математички пристап кон
кинетичките модели. Едно- и повекекомпартмански системи
Радиофармација, радиохемија и радиобиологија
Карактеристики на радионуклидите. Радиофармацевтски препарати (РФ).
Принцип на радиотрасерските методи. Припрема на основните РФ.
Обележување на протеини и клетките. Хемиски, радиохемиски и
радиоизотопни својства на РФ. Биолошки и физиолошки својства на РФ.
Контрола на квалитетот на РФ
Биолошки ефекти на зрачењето. Акутна радијациона болест. Хронично
озрачување. Принципи на терапија на радијационите повреди.
Дозиметрија и заштита
Вовед во дозиметрија
Нуклеарномедицинска дозиметрија
Дозиметрија при сликање со комјутеризира томографија
Основи на заштита од радиоактивно зрачење. Методи за ограничување на
професинална експозиција на зрачење. Методи за ограничување на
изложеност на зрачење на пациент и негова околина. Принцип на
деконтаминација. Диспозиција на радиоактивниот отпад. Здравствена
контрола на професионално експонираните лица.
Законска регулатива во врска со работата со отворените извори на зрачење
Инструменти за детекција, мерење и визуелизација на радиоактивност во
нуклеарна медицина и нивна контрола на квалитет
Принцип на детекција на радиоактивно зрачење
Јонизациони детектори
Сцинтилациони детектори
Инструменти за визуелизација на радиоактивноста
Еднофотонска комјутеризирана томографија (SPECT)
Позитронска емисиона томографија (PET)
Хибридни визуелизациони модалитети (SPECT/CT и PET/CT )
Реконструкција на слики, обработка и прикажување
Контрола на квалитет
Нуклеарномедицински In vitro дијагностички методи
In vitro дијагностика: радиоимунолошка аналитика и други сродни in vitro
аналитички постапки Принцип на РИА методите:реакција антиген-антитело,
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компоненти на системот, константа на рамнотежа, методи за сепарација на
фракциите, осетливост на методот, контрола на квалитет.
Имунорадиометриска анализа.
Компетитивни анализи.
Нуклеарна медицина во тироидологија
Принципи на примената на радиоизотопите за дијагностика и терапија на
тиоридните заболувања.
Морфолошки и функционални нарушувања на тироидната жлезда.
Радиоизотопи за функционална и морфолошка проценка на тироидната
жлезда.
In vivo, функционална и морфолошка дијагностика во тироидологијата:
одредување на рана и доцна фиксација на радиојод и 99mTcО4- во жлездата,
фиксациона крива, перхлоратен тест, скенирања на тироиднaта жлезда
In vitro дијагностички тестови во тироидологијата
Функционална и имунолошка дијагностика со in vitro методи
Терапија со радиоактивни изотопи
Основни принципи на терапевтска примена на радионуклиди
Лекување на хипертироидизам
Терапија на диференциран тироиден карцином
Други терапевтски процедури (палијативно третирање на болка индуцирана со
скелетни секундарни депозити, лекување на невроендокрини тумори,
радиоимунотерапија, радионуклидна синовиектомија
Нуклеарна медицина во ендокринологија
Сцинграфска дијагноза на заболувањата на надбубрежната жлезда,
Сцинтиграфија на паратироидните жлезди
In vitro дијагностички тестови во ендокринологијата
Нуклеарна медицина и мускулоскелетен систем
Основи на скенската дијагностика на остеоартикуларните заболувања.
Трофазна и статичка планарна сцинтиграфија на остеоартикуларниот систем.
SPECT дијагностика на остеоартикуларните заболувања
Квантитативни параметри при скелетната сцинтиграфија
Морфолошки комплементарни методи во остеологијата
Нуклеарна медицина во нефрологија
Динамска сцинтиграфија на бубрезите со ГФР и РРГ
Каптоприлска динамска сцинтиграфија
Диуретска динамска сцинтиграфија
Скенска евалуација на трансплантиран бубрег
Статичка сцинтиграфија на бубрезите
Радионуклидна директна и индиректна цистографија
Сцинтиграфија на скротум
Нуклеарномедицински методи во хематологија
Радиоизотопско иследување на ферокинетиката
Обележување на автологните ертироцити и нивна примена во одредувањето
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на крвните волумени и полуживотот на еритроцити со место на нивната
патолошка деструкција
Сцинтиграфија на коскена срцевина
Обележување на тромбоцити и нивна примена
Обележување на леукоцити и нивна примена
Лимфосцинтиграфија во неонколошка патологија
Сцинтиграфија на слезена
Радионуклидни испитуња кај пернициозна анемија
Нуклеарна медицина во пулмологија
Основи на сцинтиграфска дијагностика на белодробните заболувања
Перфузиона белодробна сцинтиграфија со проточна веносцинтиграфија
Вентилациона белодробна сцинтиграфија
Сцинтиграфска дијагностика на тумори на бел дроб и медијастинум
Улога на SPECT во пулмологијата
Сцинтиграфска проценка на муко-цилијарниот клиренс
Одредување на белодробниот епителен пермеабилитет
Нуклеарна медицина во кардиологија
Миокардна перфузиона томосцинтиграфија (Gated SPECT МПС)
Сцинтиграфска дијагноза на акутен миокарден инфаркт
Радиоангиокардиографија – детекција на лево/десен шант
Скенска детекција на десно/лев шант
Радинуклидна вентрикулографија – метод на прв премин на радиотрасерот и
еквилибриумска РНВ (планарна, SPECT)
Скенска процена на адренергичната инервација на миокардот
PET во кардиологијата
Скенска дијагностика на периферните васкуларни болести
Нуклеарна медицина во гастроентерологија
Сцинтиграфија на плунковните жлезди
Радиоизотопска поценка на езофагеалниот транзит
Радиоизотопска проценка на гастричното празнење и гастричен рефлукс
Сцинтиграфска детекција на ектопичната гастрична мукоза
Сцинтиграфска детекција на интестинални крварења
Радиоизотопна детекција на губиток на протеини преку дигестивниот тракт
Сцинтиграфски процедури без визуелизација
Радиоизотопни методи во хепатологија
Сцинтиграфија на црн дроб и слезенка
Сцинтиграфска проценка на хепаталниот проток и хепаталната контрибуција
Сцинтиграфска дијагностика на црнодробен хемангиом
Холесцинтиграфија
Нуклеарномедицинска дијагноза на инфекции и инфламации
Методи и препарати за сцинтиграфија на инфламација
Методи и радиофармацевтици за сцинтиграфија на инфекција
Нуклеарна медицина и треска со непознато потекло
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Нуклеарно медицинска дијагноза на болести на ЦНС
Сцинтиграфска дијагноза на мозочна смрт
Конвенционален скен на мозок
SPECT на мозок
PET, PET/CT и PET/MRI во дијагностицирање на мозочна патологија
Радионуклидна цистернографија и детекција на рино и отореја
Радионуклидна шантографија
Нуклеарна медицина во педијатриска пракса
Специфики на нуклерномедицински процедури во педијатријата
Нуклеарна медицина во онкологија
Основи на радиоизотопна дијагноза на туморите
Сцинтиграфија на туморите со специфични и неспецифични туморотропни
радиопрепарати
Скенска детекција на sentinel-ен лимфен јазол
PET и хибридни модалитети во онкологијата
Информатичка технологија во нуклеарна медицина
Информатички системи, комјутери во нуклеарна медицина, обработка на
слика
DICOM
PACS
Комплементари морфолошки дијагностички модалитети
Трансмисиона комјутеризирана томографија
Нуклеарна магнетна резонанца
Ултрасонографија
Изработка на специјалистички труд

2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на постапки и
интервенции:
1. Основи на нуклеарна медицина
Добивање на радионуклид од генераторски систем

Број
10

2. Радиофармација, радиохемија, радиобиологија
Обележување на радиофармацевтици со 99mTcO4Контрола на квалитет на РФП
Ракување и дистрибуција на РФП

20
15
30

3. Дозиметрија и заштита
Одредување на радијациони дози
Деконтаминација
Ракување со радиоактивниот отпад

50
5
5

4. Инструменти за детекција, мерење и визуелизација на радиоактивност во
нуклеарна медицина и нивна контрола на квалитет
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Мерење на радиоактивност in vivo
Мерење на радиоактивност in vitro
Сцинтиграфија
Контрола на квалитет

200
100
50
20

5. Нуклеарномедицински In vitro дијагностички методи
Одредување на тироидни хормони, ТСХ, противтироидни противтела,
TSI

20

6. Нуклеарна медицина во тироидологија
Рана и доцна фиксација на радиојодот и 99mTc
Фиксациона крива, перхлоратен тест
Скенирања на тироиднaта жлезда
Дијагностика на тироиден карцином
Преглед и третман на тироиден пациент

10
10
20
20
200

7. In vitro дијагностички тестови во тироидологија
Радиоимунолошка аналитика
Имунорадиометриска анализа

10
5

8. Терапија со радиоактивни изотопи
Терапија на тироидни функционални заболувања со радиојод

50

9. Нуклеарна медицина во ендокринологија
Паратироидна сцинтиграфија
Адренална сцинтиграфија

20
2

10. Нуклеарна медицина и мускулоскелетен систем
Трофазна и статичка планарна сцинтиграфија
SPECT скелетна сцинтиграфија

500
50

11. Нуклеарна медицина во нефрологија
Динамска сцинтиграфија на бубрезите со ГФР и РРГ
Каптоприлска динамска сцинтиграфија
Диуретска динамска сцинтиграфија
Скенска евалуација на трансплантиран бубрег
Статичка сцинтиграфија на бубрезите
Радионуклидна цистографија
Сцинтиграфија на скротум

300
50
100
15
150
20
5

12. Нуклеарномедицински методи во хематологија
Обележување на крвни клетки
Одредување на крвен волумен

10
5

13. Нуклеарна медицина во пулмологија
Перфузиона белодробна сцинтиграфија
Инхалациона белодробна сцинтиграфија
Интерпретација на комбиниран V/Q белодробен скен

30
10
80
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14. Нуклеарна медицина во кардиологија
Миокардна перфузиона томосцинтиграфија
Интерпретација на МПС
Радиоангиокардиографија
Радинуклидна вентрикулографија
Скенска дијагностика на периферните васкуларни болести

30
50
80
80
20

15. Нуклеарна медицина во гастроентерологија
Сцинтиграфија на плунковни жлезди
Одредување на езофагеално транзитно време
Испитување на гастрично празнење и рефлукс
Детекција на ектопична гастрична мукоза
Детекција на крварење во ГИТ

15
10
10
5
5

16. Радиоизотопни методи во хепатологија
Хепатобилијарна сцинтиграфија
Сцинтиграфска детекција на црнодробен хемангиом
Сцинтиграфија на црн дроб и слезена

20
10
10

17. Нуклеарномедицинска дијагноза на инфекции и инфламации
Сцинтиграфија со обележени автологни леукоцити
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18. Нуклеарно медицинска дијагноза на болести на ЦНС
Перфузиона мозочна сцинтиграфија
Радионуклидна цистернографија
Радионуклидна шантографија

20
5
2

19. Нуклеарна медицина во педијатриска пракса
Директна и индиректна цистоуретрографија
Скелетна сцинтиграфија

15
20

20. Нуклеарна медицина во онкологија
Сцинтиграфија на туморите со специфични и неспецифични
туморотропни радиопрепарати
Скенска детекција на sentinel-ен лимфен јазол
Терапевтска апликација на радиофармацевтски препарат

21. Информатичка технологија во нуклеарна медицина
Обработка на слики
22. Комплементари морфолошки дијагностички модалитети
Интерпретација на радиолошки наод
Ултрасонографија на штитна жлезда
23. Изработка на стручен труд и семинарска работа

8

50
10
20

50
30
120

3. Програмата опфаќа и обука за:
3.1 Добра клиничка пракса
- Обука за соодветен приод кон пациент следејќи ги сите етички
норми и правила
- Обука за добра опсервација
- Обука за постепено соопштување на лоши вести
3.2. Тимски и комуникациски вештини
- Развивање на добри комуникациски вештини
3.3. Усовршување и континуиран професионален развој
3.4

Придржување кон установените процедури за согласност и доверливост

3.5 Во текот на специјализацијата, со самостојна изработка на нуклеарно-медицинската
процедура специјализантот ги стекнува следните вештини:
 клиничка обработка на пациентот (добивање анамнестички податоци,
регистрирање на податоците од клиничко-биохемиски иследувања од
комплементарните методи, елементарен физикален преглед),
 процена на индикацијата за скенска дијагностика,
 подготовка на пациентот,
 апликација на радиопрепаратот,
 скенирање (позиционирање, аквизиција на податоците),
 компјутерска обработка на податоците,
 интерпретација на скеновите
3.6 Вештините што специјализантот ги стекнува при апликација на радиоизотопска
терапија се:
 поставување индикација за терапија,
 назначување на видот на подготовка на пациентот,
 проценка на големината на аплицираната доза на радиоизотопот со помош на
конкретни квантитативни показатели,
 апликација на радиотерапијата,
 давање упатство за изолација и радијациона и дозиметриска безбедност на
пациентот и околината во посттерапевтскиот период.

9

Област на специјализација

22. Општа хирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

1
2
3
4

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана
Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус
Поставување ЦВК

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10
2 месеци

10

5

10
5
3

10
5
1

5
6
7
8

Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

3
3
10
5

Неврохирургија
1

2

3
4

1,5 месеци

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

5
5
5
2

10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15



Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст
а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија
1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

2 месеци
10
5
10
5
5

Урологија
1
2
3

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со

/
/
5
/
/
1 месец

5
5
5

/
10

4

ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

5

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија

1

2

3
4
5
6

7
8

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

3

4 месеци

5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

5

0

5

2

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Турнус

Траење
(месеци)
48 месеци
11 месеци
9 месеци
4 месеци
4 месеци
3 месеци
3 месеци
3 месеци
3 месеци
2 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
2 месеци

Специјален дел на хируршка специјализација
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Пластична и реконструктивна хирургија
Градна хирургија
Детска хирургија
Урологија
Неврохирургија
Васкуларна хирургија
Кардиохирургија
Ортопедија
Гинекологија
Максилофацијална хирургија
Физикална медицина и рехабилитација
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно:

48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка
специјализација со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

Дигестивна хируригја
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Апендектомија
Херниопластика ингвинална
Херниопластика феморална
Херниопластика вентрална
Херниопластика рецидив
Холекцистектомија
Холедохотомија со Т дренажа
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник
Гастроентероанастомоза
Ресекција на тенко црево со анастомоза
Ентеростома, гастростома, колостома

11 месеци
15
15
3
3
2
20
5
3
5
5
15
5

5
3
/
/
/
2
/
/
/
/
2
1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Десна хемиколектомија
Лева хемиколектомија
Проктоколектомија
Затворање на колостома
Затворање на ентеростома
Милес операција
Диксон операција
Хемороидектомија
Операција на перианални фистули
Операција на анални фисури
Сутура на перфориран улкус
Спленектомија
whipple операција
Ресекција на црн дроб
Лапароскопска херниопластика
Лапароскопска операција на хиатус херниа
Лап. Апендектомија
Панкреатектомија
Перитонеална дренажа и лаважа

5
5
2
5
5
3
3
5
5
5
5
5
3
3
2
2
5
1
5

Трауматологија
1

14

Оперативна артроскопија ( менисектомија и
лигаментопластика )
Минимално инвазивни начини на остеосинтеза (
перкутан оперативен третман на сркшеница на
дистален радиус, скршеници на коските на шака и
стопало )
Ампутација на екстремитети на сите нивоа вкупно
Остеосинтеза на скршеница на бутна коска во предел
на тохантерната регија
Остеосинтеза на скршеницата на вратот на бутната
коска
Интрамедуларно клинување ( фиксација ) на
скршеници на долги цевкасти коски ( фемур и тибија
)
Вградување на надворешни фиксатори на сите нивоа
Згрижување на повреди на тетиви и мускули
Остеосинтеза на скршеници во регии околу
зглобовите
Други видови на остеосинтеза на дијафизи на долги
цевкасти
Тракција на скелетот при повреди на вратниот рбет
Остеосинтеза на едноставни скршеници на
ацетабулум
Протетски операции на колк (субтотална протеза по
скршеници на вратот на фемурот )
Фиксации по скршеници на рбетот

1
2

Пластична и реконструктивна хирургија
Екцизија на нокт
Дренажа и екцизија на фурункул

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/

9 месеци
10

2

10

2

1
10

/
2

4

1

10

3

4
10
5

1
5
1

10

2

2
3

/
/

5

/

3

3

5
2

4 месеци
5
6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Дренажа и третман на загноен атером
Инцизија и делумна екцизија на нокт при
параонихија
Инцизија на гнојна колекција во прст
Инцизија и третман на флегмона на дланка
Трансметатарзална ампутација
Подколена ампутација
Надколена ампутација
„Z“ пластика
Интрадермален шав на рана
Примарен шав на рана
Остеосинтеза на коски на рака
Радикална некректомија
Епиневрален шев на нерв на рака
Реконструкција на тетива
Хирургија на дланка
Оп. На меланом
Ротациски режен
Транспонирачка резанка
Пресадување на кожа

1
2
3
4
5
6
7
8

Градна хирургија
Струмектомија
Тиреоидектомија
Паратиреоидектомија
Бенигни тумори на дојка
Мастектомија
Торакални дренажи
Торакални пункции
Торакотомија

2
2

2
5

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
5
5
5
2
2
2

1
1
/
/
/
/
10
3
3
1
/
1
/
/
1
1
3

10
10
2
15
15
5
5
10

4 месеци
1
/
/
3
2
5
5
3

8
8
10
2
2
2

3 месеци
2
2
3
/
/
/

10

2

Детска хирургија
1
2
3
4
5
6
7

Орхидопексија
Треман на хидроцела, хернија, финикоцела
Третман на фимоза
Третман на конгенитални аномалии кај новородено
Третман на урогенитални конгенитални аномалии
Третман на конгенитални аномалии на дигестивен
тракт
Апендектомии
Урологија

1
2
4
5
7
8
9

Пристап до бубрег
Шев на мочен меур
Треман на варикоцела
Супрареналенктомија
Нефректомија
Орхидектомиија
Оп. На простата класично и ендоскопски
Неврохируригја

3 месеци
10
5
5
1
5
5
20

2
2
2
/
/
1
/
3 месеци

1
2
3
4
5
6
7

Краниотомија
Третман на епидурален хематом
Третман на субдурален хематом
Операција на аневризма
Екстракранијална дренажа
Остеопластична трепанација
Операција на дискус

10
3
3
3
3
3
3

1
/
/
/
/
/
/

1
2
3
4
5

Васкуларна хирургија
Сафенектомија
Ампутација на екстремитет
Васкуларен графт
АВ фистула
Ресекција на аневризма на абдоминална аорта

5
5
3
3
2

3 месеци
1
1
/
/
/

1
2

Кардиохирургија
Стернотомии
Затварање на стернум

5
5

2 месеци
/
/
1 месеци

1
2
3
4
5
6

Ортопедија
Пункција на зглоб
Менисектомија
Ампутација на екстремитет или дел од екстремитет
Артроскопија
Протетски операции на колк
Протетски операции на колено

1
2
3
4
5

Гиникологија
Тотална хистеректомија
Лапараскопска гинеколошка интервенција
Лапараскопска дијагностичка постапка
Царски рез
Епизиотомија

1
2
3
4
5
6
7
8

Максилофацијална хирургија
Екстракција на заб
Екстраорална инцизија
Интраорална инцизија
Дисекција на врат
Репозиција и имобилизација на фрактура на
мандибула
Репозиција и имобилизација на фрактура на mahxila
Обработка на рана на лице
Траума на врат

Предвидени колоквиуми
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Пластична и реконструктивна хирургија
Градна хирургија
Урологија
Детска хирургија

5
2
2
5
5
2

2
/
/
/
/
/

2
2
2
2
3

1 месеци
/
/
/
/
/

10
2
5
2
2

1 месеци
/
/
/
/
/

2
3
3

/
1
1

Неврохирургија

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци












Нуклеарна медицина
Радиологија
Кардиологија
Пулмологија
Хематологија
Нефроурологија
Ендокринологија
Гастроентерохепатологија
Неврологија
Ортопедија
Онкологија

36 месеци
2 месеци
1,5 месец
1 месеци
1 месец
1 месец
1,5 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како
предавања, семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на
знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето

1.План:

Прва година
1.Основи на нуклеарна
медицина
2.Радиофармација,радиохемија
радиобиологија
3. Дозиметрија и заштита
4. Инструменти за детекција,
мерење и визуелизација на
радиоактивност во нуклеарна

Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

Стажот се изведува во
установи што вршат дејност
по:

20

2

Нуклеарна медицина

20

2

Нуклеарна медицина

20
20

1
1

Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина

медицина и нивна контрола на
квалитет
5. Нуклеарномедицински In
vitro дијагностички методи
6.Нуклеарна медицина во
тироидологијата
7. In vitro дијагностички
тестови во тироидологијата
8. Терапија со радиоактивни
изотопи
Втора година
9. Нуклеарна медицина во
ендокринологија /
Ендокринологија
10. Нуклеарна медицина и
мускулоскелетен систем /
Ортопедија
11. Нуклеарна медицина во
нефрологија/ Нефрологија
12. Нуклеарномедицински
методи во хематологија /
Хематологија
Трета година
13. Нуклеарна медицина во
пулмологија / Пулмологија
14. Нуклеарна медицина во
кардиологија/ Кардиологија
15. Нуклеарна медицина во
гастроентерологија/
Гастроентерологија
16. Радиоизотопни методи во
хепатологија
17. Нуклеарномедицинска
дијагноза на инфекции и
инфламации
Четврта година
18. Нуклеарно медицинска
дијагноза на болести на
ЦНС/Неврологија
19. Нуклеарна медицина во
педијатриска пракса
20. Нуклеарна медицина во
онкологија / Онкологија
21. Информатичка технологија
во нуклеарна медицина
22. Комплементари стуктурни
дијагностички модалитети /
Радиологија
23. Изработка на стручен труд
и семинарска работа

10

1,5

Нуклеарна медицина

20

2

Нуклеарна медицина

5

1

Нуклеарна медицина

20

1,5

Нуклеарна медицина

33

2 + 1,5

Нуклеарна медицина
Ендокринологија

30

2+1

Нуклеарна медицина
Ортопедија

30

2+1

15

1,5 + 1

Нуклеарна медицина
Нефрологија
Нуклеарна медицина
Хематологија

25

2+1

35

2 + 1,5

15

1,5 + 1

10

1,5

Нуклеарна медицина

15

1,5

Нуклеарна медицина

25

2+1

Нуклеарна медицина
Неврологија

20

2

Нуклеарна медицина

25

2+1

3

1

Нуклеарна медицина
Онкологија
Нуклеарна медицина

2

2

Радиологија

/

1

Нуклеарна медицина

2

Нуклеарна медицина
Пулмологија
Нуклеарна медицина
Кардиологија
Нуклеарна медицина
Гастроентерологија

2. Програма:
2.1. Теоретски дел:/
ОСНОВИ НА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Поим, дефиниција и место на нуклеарната медицина
Структура на материјата. Атом. Радиоактивност. Радиоактивен распад.
Видови на радиоактивни зрачења. Интеракција на зрачењето со материјата
Извори на јонизирачко зрачење, природна и вештачка радиоактивност.
Производство на радионуклиди во нуклеарни реактори, акцелератори,
циклотрони, генераторски системи
Кинетички модели. Поим, дефиниција, цел на примената на кинетичките
модели. Радиоактивните материи како индикатори. Математички пристап кон
кинетичките модели. Едно- и повекекомпартмански системи
Радиофармација, радиохемија и радиобиологија
Карактеристики на радионуклидите. Радиофармацевтски препарати (РФ).
Принцип на радиотрасерските методи. Припрема на основните РФ.
Обележување на протеини и клетките. Хемиски, радиохемиски и
радиоизотопни својства на РФ. Биолошки и физиолошки својства на РФ.
Контрола на квалитетот на РФ
Биолошки ефекти на зрачењето. Акутна радијациона болест. Хронично
озрачување. Принципи на терапија на радијационите повреди.
Дозиметрија и заштита
Вовед во дозиметрија
Нуклеарномедицинска дозиметрија
Дозиметрија при сликање со комјутеризира томографија
Основи на заштита од радиоактивно зрачење. Методи за ограничување на
професинална експозиција на зрачење. Методи за ограничување на
изложеност на зрачење на пациент и негова околина. Принцип на
деконтаминација. Диспозиција на радиоактивниот отпад. Здравствена
контрола на професионално експонираните лица.
Законска регулатива во врска со работата со отворените извори на зрачење
Инструменти за детекција, мерење и визуелизација на радиоактивност во
нуклеарна медицина и нивна контрола на квалитет
Принцип на детекција на радиоактивно зрачење
Јонизациони детектори
Сцинтилациони детектори
Инструменти за визуелизација на радиоактивноста
Еднофотонска комјутеризирана томографија (SPECT)
Позитронска емисиона томографија (PET)
Хибридни визуелизациони модалитети (SPECT/CT и PET/CT )
Реконструкција на слики, обработка и прикажување
Контрола на квалитет
Нуклеарномедицински In vitro дијагностички методи
In vitro дијагностика: радиоимунолошка аналитика и други сродни in vitro
аналитички постапки Принцип на РИА методите:реакција антиген-антитело,
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компоненти на системот, константа на рамнотежа, методи за сепарација на
фракциите, осетливост на методот, контрола на квалитет.
Имунорадиометриска анализа.
Компетитивни анализи.
Нуклеарна медицина во тироидологија
Принципи на примената на радиоизотопите за дијагностика и терапија на
тиоридните заболувања.
Морфолошки и функционални нарушувања на тироидната жлезда.
Радиоизотопи за функционална и морфолошка проценка на тироидната
жлезда.
In vivo, функционална и морфолошка дијагностика во тироидологијата:
одредување на рана и доцна фиксација на радиојод и 99mTcО4- во жлездата,
фиксациона крива, перхлоратен тест, скенирања на тироиднaта жлезда
In vitro дијагностички тестови во тироидологијата
Функционална и имунолошка дијагностика со in vitro методи
Терапија со радиоактивни изотопи
Основни принципи на терапевтска примена на радионуклиди
Лекување на хипертироидизам
Терапија на диференциран тироиден карцином
Други терапевтски процедури (палијативно третирање на болка индуцирана со
скелетни секундарни депозити, лекување на невроендокрини тумори,
радиоимунотерапија, радионуклидна синовиектомија
Нуклеарна медицина во ендокринологија
Сцинграфска дијагноза на заболувањата на надбубрежната жлезда,
Сцинтиграфија на паратироидните жлезди
In vitro дијагностички тестови во ендокринологијата
Нуклеарна медицина и мускулоскелетен систем
Основи на скенската дијагностика на остеоартикуларните заболувања.
Трофазна и статичка планарна сцинтиграфија на остеоартикуларниот систем.
SPECT дијагностика на остеоартикуларните заболувања
Квантитативни параметри при скелетната сцинтиграфија
Морфолошки комплементарни методи во остеологијата
Нуклеарна медицина во нефрологија
Динамска сцинтиграфија на бубрезите со ГФР и РРГ
Каптоприлска динамска сцинтиграфија
Диуретска динамска сцинтиграфија
Скенска евалуација на трансплантиран бубрег
Статичка сцинтиграфија на бубрезите
Радионуклидна директна и индиректна цистографија
Сцинтиграфија на скротум
Нуклеарномедицински методи во хематологија
Радиоизотопско иследување на ферокинетиката
Обележување на автологните ертироцити и нивна примена во одредувањето
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на крвните волумени и полуживотот на еритроцити со место на нивната
патолошка деструкција
Сцинтиграфија на коскена срцевина
Обележување на тромбоцити и нивна примена
Обележување на леукоцити и нивна примена
Лимфосцинтиграфија во неонколошка патологија
Сцинтиграфија на слезена
Радионуклидни испитуња кај пернициозна анемија
Нуклеарна медицина во пулмологија
Основи на сцинтиграфска дијагностика на белодробните заболувања
Перфузиона белодробна сцинтиграфија со проточна веносцинтиграфија
Вентилациона белодробна сцинтиграфија
Сцинтиграфска дијагностика на тумори на бел дроб и медијастинум
Улога на SPECT во пулмологијата
Сцинтиграфска проценка на муко-цилијарниот клиренс
Одредување на белодробниот епителен пермеабилитет
Нуклеарна медицина во кардиологија
Миокардна перфузиона томосцинтиграфија (Gated SPECT МПС)
Сцинтиграфска дијагноза на акутен миокарден инфаркт
Радиоангиокардиографија – детекција на лево/десен шант
Скенска детекција на десно/лев шант
Радинуклидна вентрикулографија – метод на прв премин на радиотрасерот и
еквилибриумска РНВ (планарна, SPECT)
Скенска процена на адренергичната инервација на миокардот
PET во кардиологијата
Скенска дијагностика на периферните васкуларни болести
Нуклеарна медицина во гастроентерологија
Сцинтиграфија на плунковните жлезди
Радиоизотопска поценка на езофагеалниот транзит
Радиоизотопска проценка на гастричното празнење и гастричен рефлукс
Сцинтиграфска детекција на ектопичната гастрична мукоза
Сцинтиграфска детекција на интестинални крварења
Радиоизотопна детекција на губиток на протеини преку дигестивниот тракт
Сцинтиграфски процедури без визуелизација
Радиоизотопни методи во хепатологија
Сцинтиграфија на црн дроб и слезенка
Сцинтиграфска проценка на хепаталниот проток и хепаталната контрибуција
Сцинтиграфска дијагностика на црнодробен хемангиом
Холесцинтиграфија
Нуклеарномедицинска дијагноза на инфекции и инфламации
Методи и препарати за сцинтиграфија на инфламација
Методи и радиофармацевтици за сцинтиграфија на инфекција
Нуклеарна медицина и треска со непознато потекло
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Нуклеарно медицинска дијагноза на болести на ЦНС
Сцинтиграфска дијагноза на мозочна смрт
Конвенционален скен на мозок
SPECT на мозок
PET, PET/CT и PET/MRI во дијагностицирање на мозочна патологија
Радионуклидна цистернографија и детекција на рино и отореја
Радионуклидна шантографија
Нуклеарна медицина во педијатриска пракса
Специфики на нуклерномедицински процедури во педијатријата
Нуклеарна медицина во онкологија
Основи на радиоизотопна дијагноза на туморите
Сцинтиграфија на туморите со специфични и неспецифични туморотропни
радиопрепарати
Скенска детекција на sentinel-ен лимфен јазол
PET и хибридни модалитети во онкологијата
Информатичка технологија во нуклеарна медицина
Информатички системи, комјутери во нуклеарна медицина, обработка на
слика
DICOM
PACS
Комплементари морфолошки дијагностички модалитети
Трансмисиона комјутеризирана томографија
Нуклеарна магнетна резонанца
Ултрасонографија
Изработка на специјалистички труд

2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на постапки и
интервенции:
1. Основи на нуклеарна медицина
Добивање на радионуклид од генераторски систем

Број
10

2. Радиофармација, радиохемија, радиобиологија
Обележување на радиофармацевтици со 99mTcO4Контрола на квалитет на РФП
Ракување и дистрибуција на РФП

20
15
30

3. Дозиметрија и заштита
Одредување на радијациони дози
Деконтаминација
Ракување со радиоактивниот отпад

50
5
5

4. Инструменти за детекција, мерење и визуелизација на радиоактивност во
нуклеарна медицина и нивна контрола на квалитет
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Мерење на радиоактивност in vivo
Мерење на радиоактивност in vitro
Сцинтиграфија
Контрола на квалитет

200
100
50
20

5. Нуклеарномедицински In vitro дијагностички методи
Одредување на тироидни хормони, ТСХ, противтироидни противтела,
TSI

20

6. Нуклеарна медицина во тироидологија
Рана и доцна фиксација на радиојодот и 99mTc
Фиксациона крива, перхлоратен тест
Скенирања на тироиднaта жлезда
Дијагностика на тироиден карцином
Преглед и третман на тироиден пациент

10
10
20
20
200

7. In vitro дијагностички тестови во тироидологија
Радиоимунолошка аналитика
Имунорадиометриска анализа

10
5

8. Терапија со радиоактивни изотопи
Терапија на тироидни функционални заболувања со радиојод

50

9. Нуклеарна медицина во ендокринологија
Паратироидна сцинтиграфија
Адренална сцинтиграфија

20
2

10. Нуклеарна медицина и мускулоскелетен систем
Трофазна и статичка планарна сцинтиграфија
SPECT скелетна сцинтиграфија

500
50

11. Нуклеарна медицина во нефрологија
Динамска сцинтиграфија на бубрезите со ГФР и РРГ
Каптоприлска динамска сцинтиграфија
Диуретска динамска сцинтиграфија
Скенска евалуација на трансплантиран бубрег
Статичка сцинтиграфија на бубрезите
Радионуклидна цистографија
Сцинтиграфија на скротум

300
50
100
15
150
20
5

12. Нуклеарномедицински методи во хематологија
Обележување на крвни клетки
Одредување на крвен волумен

10
5

13. Нуклеарна медицина во пулмологија
Перфузиона белодробна сцинтиграфија
Инхалациона белодробна сцинтиграфија
Интерпретација на комбиниран V/Q белодробен скен

30
10
80
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14. Нуклеарна медицина во кардиологија
Миокардна перфузиона томосцинтиграфија
Интерпретација на МПС
Радиоангиокардиографија
Радинуклидна вентрикулографија
Скенска дијагностика на периферните васкуларни болести

30
50
80
80
20

15. Нуклеарна медицина во гастроентерологија
Сцинтиграфија на плунковни жлезди
Одредување на езофагеално транзитно време
Испитување на гастрично празнење и рефлукс
Детекција на ектопична гастрична мукоза
Детекција на крварење во ГИТ

15
10
10
5
5

16. Радиоизотопни методи во хепатологија
Хепатобилијарна сцинтиграфија
Сцинтиграфска детекција на црнодробен хемангиом
Сцинтиграфија на црн дроб и слезена

20
10
10

17. Нуклеарномедицинска дијагноза на инфекции и инфламации
Сцинтиграфија со обележени автологни леукоцити

10

18. Нуклеарно медицинска дијагноза на болести на ЦНС
Перфузиона мозочна сцинтиграфија
Радионуклидна цистернографија
Радионуклидна шантографија

20
5
2

19. Нуклеарна медицина во педијатриска пракса
Директна и индиректна цистоуретрографија
Скелетна сцинтиграфија

15
20

20. Нуклеарна медицина во онкологија
Сцинтиграфија на туморите со специфични и неспецифични
туморотропни радиопрепарати
Скенска детекција на sentinel-ен лимфен јазол
Терапевтска апликација на радиофармацевтски препарат

21. Информатичка технологија во нуклеарна медицина
Обработка на слики
22. Комплементари морфолошки дијагностички модалитети
Интерпретација на радиолошки наод
Ултрасонографија на штитна жлезда
23. Изработка на стручен труд и семинарска работа
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50
10
20

50
30
120

3. Програмата опфаќа и обука за:
3.1 Добра клиничка пракса
- Обука за соодветен приод кон пациент следејќи ги сите етички
норми и правила
- Обука за добра опсервација
- Обука за постепено соопштување на лоши вести
3.2. Тимски и комуникациски вештини
- Развивање на добри комуникациски вештини
3.3. Усовршување и континуиран професионален развој
3.4

Придржување кон установените процедури за согласност и доверливост

3.5 Во текот на специјализацијата, со самостојна изработка на нуклеарно-медицинската
процедура специјализантот ги стекнува следните вештини:
 клиничка обработка на пациентот (добивање анамнестички податоци,
регистрирање на податоците од клиничко-биохемиски иследувања од
комплементарните методи, елементарен физикален преглед),
 процена на индикацијата за скенска дијагностика,
 подготовка на пациентот,
 апликација на радиопрепаратот,
 скенирање (позиционирање, аквизиција на податоците),
 компјутерска обработка на податоците,
 интерпретација на скеновите
3.6 Вештините што специјализантот ги стекнува при апликација на радиоизотопска
терапија се:
 поставување индикација за терапија,
 назначување на видот на подготовка на пациентот,
 проценка на големината на аплицираната доза на радиоизотопот со помош на
конкретни квантитативни показатели,
 апликација на радиотерапијата,
 давање упатство за изолација и радијациона и дозиметриска безбедност на
пациентот и околината во посттерапевтскиот период.
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VREME NA TRAEWE, PLAN I PROGRAMA NA SPECIJALIZACIJA PO
SPORTSKA MEDICINA

Specijalisti~ki sta` trae 48 meseci












Fiziologija na sport i funkcionalna dijagnostika
Interna medicina- kardiologija
Urgentna medicina- KARIL
Traumatologija
Ortopedija
Fizikalna i rehabilitaciona medicina
Nevrologija
Higiena
Medicina na trudot
Ishrana na sportisti i rekreativci
Sportski klub, prakti~ni iskustva so rabota vo
sportsko-medicinski tim

12 meseci
8 meseci
1 mesec
6 meseci
6 meseci
5 meseci
1 mesec
15 dena
15 dena
6 meseci
2 meseci

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари,
работа во мали групи

Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти







Научно истражувачка работа
Донесување на клиничка одлука
Комуникациски вештини
Јавно здраство
Способност за стекнување и пренесување на знаење
Етика и прописи



Промоција на здравјето

1. Plan

Prva godina
1.Fiziologija na sportot i
funkcionalna dijagnostika

Nastava
(~asovi)

Sta`
(meseci)

Sta`ot se izveduva vo
ustanovi {to vr{at
dejnost po:

80

12

Fiziologija

50

8

10
10
5
5

1
1
15 dena

Nevrologija
Higiena

15 dena

Medicina na trud

Vtora godina
1.Interna
medicina
kardiologija
2.Urgentna medicina

Кardiologija

-

3.Nevrologija
4.Higiena
5. Medicina na trudot

Urgentna medicina

Treta godina
1.Traumatologija
2.Ortopedija
^etvrta godina
1.Fizikalna
i
rehabilitaciona medicina
2.Ishrana na sportisti i
rekreativci

3.Prakti~ni iskustva so
rabota vo
sportsko-medicinski tim

Тraumatologija
40
40

6
6

30

5

40

6

Institut za ME
fiziologija so
antropologija
Medicinski fakultet
Skopje

10

2

Sportski klub

Оrtopedija

Fizikalna medicina

2. Programa
2.1.Teoretski del
Fiziologija na sportot i funkcionalna dijagnostika

Broj
na
~asovi

Osnovi na fiziologija na fizi~ka aktivnost i nejzina primena
Fiziolo{ki mehanizmi na adaptacijata na
kardiovaskularniot,respiratorniot, nevromuskulniot endokriniot
sistem pri fizi~ka aktivnost

25

Osnovi na trena`en proces: sila i zajaknuvawe, trening i
pretreniranost, procenka na fizi~kata aktivnost

20

Ergogena suplementacija -doping
Genetika i fizi~ka aktivnost
Fizi~ka ativnost kaj posebni vozrasni grupi
Psihosocijalni aspekti na sportska medicina
(selektivna obrabotka na informacii -teorija - modeli)
Sportsko - medicinski menaxment
Interna medicina-kardiologija
Odgovor na kardiovaskularniot i respiratorniot sistem vo uslovi na
fizi~ko napregawe
Ocenka na izvr{eniot stres test ( KST) kako odgovor
na psihofizi~kiot napor
Analiza na KST kaj sportisti so poznati rizik faktori
EHO kardiografija vo sportska medicina
Srcevi mani: sovetuvawe za aktivno zanimavawe so sport
Uloga na EHO vo prevencijata na nenadejnata smrt
kaj sportistite
Akutni kardiovaskularni zaboluvawa angina pektoris, infarkt na
miokardot, arteriska hipertenzija,mozo~ni insulti) i nivni tretman

Urgentna medicina- KARIL
Akuten srcev zastoj vo sportot
Nenadejna smrt kaj sportistite
Prepoznavawe na sportisti so rizik
Sovremeni tehniki na reanimacija
Primena na farmakolo{ki sredstva pri reanimacija - lokalna i op{ta
anestezija
Trening po reanimacija

5

5
5
5
5
5
5

10
10

5
5
5
10
5

2
2
2
2
1
1

Nevrologija
Anatomija i fiziologija na centralen, periferen nerven i
nevromuskulen sistem
Patologija na centralen, periferen nerven i nevromuskulen sistem
(trauma, vospalenia, metabolni promeni itn.)

2

2
Dijagnosti~ki metodi za evaluacija na centralniot, periferniot i
nevromuskulen sistem

2

Nevrolo{ki status za procenka na centralen,periferen i nevromuskulen
sistem

2

Terapija i terapiski proceduri

2

Higiena
Javno-zdravstven aspekt na ishranata i zdravjeto
Prepoznavawe na potencijalno {tetnite
faktori na okolina na sportistot
Procenka na rabotnite uslovi na sportistot:
toplina, svetlina, bu~ava , vibracii, jonizira~ko
zra~ewe
Higiena na sanitarniot blok, garderobite,
trena`nite prostorii
Medicina na trudot
Voved vo medicina na trudot
Ekologija na trudot
Psihologija na trudot
Profesionalni zaboluvawa
Procenka na rabotnata sposobnost
Traumatologija
Dijagnostika na povredite na koskeno muskulniot sistem
Diferencijalna dijagnoza na naj~estite sportski koskeno muskulni
povredi
Principi na hirur{ki tretman na koskeno muskulni povredi
Tretman na akutni povredi na goren ekstremitet
Tretman na akutni povredi na dolen ekstremitet
Dijagnoza i tretman na akutnite traumi na zglobovite
Dijagnoza i tretman na akutni i hroni~ni povredi na Ärbetot
Vidovi i na~in na izveduvawe na imobilizacija
Simptomatologija, dijagnostika, tretman, rehabilitacija i mo`ni
komplikacii pri kraniocerebralni povredi
Maksilofacijalni povredi: simptomatologija, dijagnoza, tretman na
povredite
Urgentni sostojbi vo traumatologija
Ortopedija

1
1
2
1

1
1
1
1
1

3
3

4
4
4
4
4
4
5
5
4

Dijagnostika na povredite na koskeno muskulniot sistem
Diferencijalna
dijagnoza
na
naj~estite
sportski
koskeno muskulni povredi
Op{ta patologija na koskeno muskulniot sistem
Dijagnostika na mekotkivni lezii na koskeno muskulniot sistem so
neinvazivni vizuelizira~ki metodi
Aktna procenka i tretman na mekotkivni povredi
Tretman na hroni~ni povredi
Principi na konzervativen tretman na povredi
Prevencija na povredi
Biomehani~ka procenka na odot

5
5
4
5
5
4
4
4
4

Fizikalna i rehabilitaciona medicina
Osnovi na kineziterapija
Kineziterapija vo rehabilitacija na sportski povredi
Fizikalni agensi vo rehabilitacija na sportski povredi
Hidroterapija
Manuelna masa`a
Rabotna terapija vo rehabilitacija na sportski povredi
Ortopedski pomagala vo rehabilitacija na sportski povredi
Principi na neoperativna funkcionalna rehabilitacija
Neoperativno lekuvawe na sindrom na prenapregawe
Rehabilitacija po sportski povredi na goren ekstremitet
Rehabilitacija po sportski povredi na dolen ekstremitet
Rehabilitacija po sportski povredi na rbetot
Rehabilitacija po sportski povredi na periferni nervi

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2

Rehabilitacija po kraniocerebralna povreda

3

Higiena na ishrana na sportisti i rekreativci
Makro i mikro nutriensi i fizi~ka aktivnost
Hidratacija
Presmetuvawe na kaloriska potro{uva~ka
Ishrana i fizi~ka aktivnost vo ekstremni uslovi
Ishrana i zdravje; telesen sostav
Debelina, ve`bawe i kontrola na te`ina
Proteini i anabolici vo ishrana
Suplementi
Alkohol i fizi~ka sposobnost
Dnevnik na ishrana
Ishrana i i suplementacija vo razli~ni uslovi na trena`en proces

4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4

Prakti~ni iskustva so rabota vo sportsko-medicinski tim
Uloga na klupskiot lekar
Prednatprevaruva~ki skrining
Zdravstvena edukacija i procenka pred sezona
Medicinska i za{titna oprema
Strukturirawe na treningot
Zdravstveni potrebi za vreme na patuvawe - imunizacija

1
2
2
2
1
1

Lekarka tajna i medicinsko pravni aspekti na
zdravstvenata gri`a na sportistite

1

2.2. Prakti~en del so sproveduvawena potrebniot vid i broj na postapki i intervencii
1.Fiziologija i funkcionalna dijagnostika
Ergometriski testirawa po Bruce
Procenka na aeroben kapacitet: testot na Astrand; step test
Ot~ituvawe i analiza na spirometrija ( mala i golema)
Izveduvawe i interpretacija na spiroergometriski testovi pri
optovaruvawe
Odreduvawe i interpretacija na anaeroben prag
Izveduvawe i interpretacija na dinamometriski testovi
Izveduvawe i interpretacija na rezultatite na motori~ki testovi (jakost,
brzina,fleksibilnost, koordinacij,ramnote`a)
Izveduvawe i interpretacija na reakciometriski testovi
Merewe i interpretacija na antropometriski golemini
Utvrduvawe na telesna konstitucija
Utvrduvawe na sostav na telo
Analiza na antropometriski parametri
Izveduvawe i analiza na testovite za procenka na stepen na adaptacija
Odreduvawe na dietetskiot status kaj sportisti
Odreduvawe na energetski i nutritivni potrebi vo odnos na strukturata na
treningot
Odreduvawe na psihomotorni sposobnosti za sportska izvedba
Sproveduvawe na prethodni pregledi
Sproveduvawe na periodi~ni pregledi
Sproveduvawe na kontrolni pregledi
2.Interna medicina-kardiologija
^itawe na EKG zapisi
Pregled na srce so EHO kardiografija (orientacisko razbirawe)
3. Nevrologija
Testirawe i ocenka na sostojbata na centralniot nerven sistem
Testirawe i ocenka na kognitivnitesposobnosti i konativniot status
Izveduvawe i analiza na elektrofiziolo{ki metodi
4. Higiena
U~estvo pri merewa na faktori na rabotna i sportska okolina
Samostojna interpretacija na rezultatite od mereweto na faktorite na
rabotnata i sportska okolina

Broj
80
20
50
10
20
20
30
10
30
30
30
20
30
30
30
15
20
30
15
100
10

10
10
5

5
5

5. Traumatologija
Zgri`uvawe na akutni povredi na koski i zglobovi
Zgri`uvawe na akutni meko tkivni povredi

10
10

6. Ortopedija
Pregled na lokomotoren aparat so pomo{ na ultrazvuk (orientacisko
razbirawe)
Dijagnostika i tretman na sindrom na pretreniranost
Davawe na intrazglobni injekcii

20
5
5

7. Fizikalna i rehabilitaciona medicina
Sovladuvawe na principi na rehabilitacija na sportski povredi

20

3. Programa opfa}a i obuka za:
3.1. Dobra klini~ka praksa






Obuka za dobra opservacija
Obuka za soodveten priod kon klini~kata rutina
Obuka za menaxeriraweto vo sportot
Obuka za rano otkrivawe i prepoznavawe na rizicite od sportot
Obuka za osnovno odr`uvawe vo `ivot i avtomatska nadvore{na defibrilacija

3.2. Istra`uvawe


Potiknuvawe i podr`uvawe na specijalizantite vo odnos na u~estvo vo
nau~noistra`uva~kata rabota i objavuvawa na znaewata vo stru~ni i nau~ni
spisanija

Област на специјализација

Неврологија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Невролог

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година

Четврта година

150 часа неврологија-општ дел

Научно истражувачка работа – 16 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здравство – 4 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 4 часа

Промоција на здравјето – 2 часа

Превенција на цереброваскуларни болести-10 часа

Цереброваскуларни болести-10 часа

Демиелинизаторни болести и мултипна склероза-10 часа

Невромускулни болести-10 часа

Хередодегенеративни заболувања-10 часа

Епилепсии-10 часа

Главоболка и болни синдроми-10 часа

Биохемиска лабораторија-5 часа

Ултразвучна дијагностика- 10 часа

Компјутеризирана томографија на мозокот -15 часа
50 часа
- Ургентна неврологија- 15 часа
- Неврофизиологија-15 часа
- Развојна неврологија-10 часа
- Невроимунологија-10 часа
50 часа
- Интерна медицина- 10 часа
- Психијатрија-15 часа
- Медицинска рехабилитација и физикална терапија-5 часа
- Неврохирургија- 10 часа
- КАРИЛ- 5 часа
- Инфектологија- 5 часа

Општ дел од невролошка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Турнус

Траење (месеци)

Превенција на цереброваскуларните болести
Третман на цереброваскуларните болести
Демиелинизирачки болести
Невромускулни болести
Хередодегенеративни и екстрапирамидални болести
Епилепсии
Главоболка
Биохемиска лабораторија
Компјутеризирана томографија
Ултразвучна дијагностика

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1

Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Присуство/учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно

24

Практични вештини во општиот дел од невролошката специјализација со дефиниран број на
постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Превенција на цереброваскуларните болести
1

Анамнеза, невролошки преглед , дијагноза и превенција на
факторите на ризик кај пациенти со мозочен удар

3 месеци
30

Третман на цереброваскуларните болести
1

Запознавање со современиот третман на цереброваскуларните
болести

3 месеци
30

Демиелинизирачки болести
1

Анамнеза, невролошки преглед, дијагноза и терапија на
демиелинизаторни заболувања

Анамнеза, невролошки преглед, дијагноза и терапија кај
пациенти со невромускулни болести

30

3 месеци
30

Невромускулни болести
1

30

30

3 месеци
30

30

1

1

Хередодегенеративни и екстрапирамидни заболувања

3 месеци

Анамнеза, невролошки преглед, дијагноза и терапија, да научи
да употребува скали за квантифицирање на промените

30

Епилепсии

3 месеци

Анамнеза, невролошки преглед, терапија , проучување на
епилептични модели и генетика на епилепсии, препознавање и
лекување на епилептичните напади

30

Главоболка и други болни синдроми
1

1
2
3

Анамнеза, невролошки преглед, дијагноза и терапија кај
пациенти со главоболка и други болни синдроми
Биохемиска лабораторија
Анализа на крв
Анализа на урина
Лумбална пункција и анализа на цереброспинален ликвор

Запознавање со основните принципи на ултразвучната
дијагностика (доплер на каротидни и вертебрални артерии,
транскранијален доплер)

30

3 месеци
30

30

1 месец
30
30
20

Ултразвучна дијагностика
1

30

30
30
20
1 месец

30

30

1 месец
Компјутеризирана томографија
1

Запознавање со основните принципи на компјутеризирана
томографија на мозокот

30

30

Предвидени колоквиуми
Дијагноза и превенција на цереброваскуларни болести
Третман на цереброваскуларни болести
Демиелинизаторни заболувања
Невромускулни болести
Хередодегенеративни и екстрапирамидни заболувања
Епилепсии
Главоболка и други болни синдроми
Биохемиска лабораторија
Компјутеризирана томографија
Ултразвучна дијагностика
За сите турнуси ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според услови и посочена литература на
Катедрата на високообразовната институција каде се изведува турнусот. Проверката на знаењето
треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на турнусот, а специјализантот треба да го
положи најдоцна до завршување на наредниот турнус.

Напреднат дел од невролошка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Турнус

Траење (месеци)

Ургентна неврологија
Неврофизиологија
Невроимунологија
Неврологија во развојна возраст
Амбулантно-поликлиничка дејност
Интерна медицина
Неврохирургија
КАРИЛ
Психијатрија
Физикална терапија и медицинска рехабилитација
Инфектологија
Присуство/учество на најмалку 5 обдукции/годишно,
предпоследна и последна година од специјализација

4
5
3
3
1
1
1
1
3
1
1

Вкупно:

24

Практични вештини во напреднатиот дел од невролошка специјализација со дефиниран број на
постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно

Ургентна неврологија
1

1
2
3

4 месеци

Совладување на основните вештини за дијагностицирање и
лекување на болни со итни невролошки состојби, специфики
на невролошкиот преглед кај пациенти со пореметена свест,
одржување на проодни дишни патишта, голтање и
кардиоваскуларна потпора, запознавање со принципите на
вештачка исхрана
Неврофизиологија

50

Електроенцефалографија
Видео ЕЕГ мониторинг
Електроневромиографија

40
20
40

50

5 месеци
40
20
40

4

Евоцирани потенцијали
Невроимунологија

30

30

3 месеци
30
30

1

Анамнеза, невролошки преглед, дијагноза и терапија кај
пациенти со невроимунолошки болести
Неврологија во развојна возраст

1

Анамнеза, невролошки преглед, дијагноза и терапија кај
пациенти од развојниот период на животот

30

Амбулантно-поликлиничка дејност
Запознавање со основните принципи на работата на
амбулантно-поликлиничката дејност
Интерна медицина

1 месец
50
50

1

3 месеци
30

1 месец
1

1

1

Анамнеза, соматски преглед, дијагноза и терапија кај
интернистички заболувања
Неврохирургија

40

/

1 месец

Дијагноза и терапија кај неврохируршки заболувања
КАРИЛ

20

Запознавање со принципи на реанимација и терапија на
критично болни
Психијатрија

20

/
1 месец
/

3 месеци
1

1

Анамнеза, дијагноза и терапија на психијатриски болести
Физикална терапија и медицинска рехабилитација
Запознавање со приниципите на физикална терапија и
медицинска рехабилитација кај невролошки болести
Инфектологија

30

/
1 месец

20

/

1 месец
1
Преглед, дијагноза и терапија кај инфектолошки болести
Предвидени колоквиуми
Ургентна неврологија
Неврофизиологија
Невроимунологија
Неврологија во развојна возраст
Психијатрија

10

/

За сите турнуси ќе се врши проверка на знаење според услови и посечена литература на Катедрата на
високообразовната институција каде се изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши
најдоцна еден месец по завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до
завршување на наредниот турнус.

Област на специјализација
Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Физикална и рехабилитациска
медицина
Специјалист по физикална и
рехабилитациска медицина

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва година

60 часа:
- Основи на физикалната и рехабилитациска медицина (ФРМ)
- Физикален преглед
- Принципи на евалуација
- Основи на кинезиологија
- Клиничка кинезиологија
50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти:

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа
Промоција на здравјето – 4 часа

Втора година
60 часа:
- Физикални агенси
- Кинезитерапија
- Механотерапија

Трета година

-

Балнеоклиматотерапија

-

Работна терапија

60 часа:

Четврта година

Протетика и ортотика
Рехабилитација при ревматолошки заболувања
Рехабилитација при ортопедски заболувања
Постоперативна рехабилитација,
Рехабилитација по траума на мускулоскелетен систем
Рехабилитација по ампутација
Рехабилитација кај спортисти

70 часа:
- Рехабилитација при невролошки заболувања
- Рехабилитација во неврохирургија
- Рехабилитација кај заболувања во детска возраст
- Рехабилитација кај изгореници
- Рехабилитација во гинекологија
- Рехабилитација во кардиологија
- Рехабилитација во пулмологија
- Рехабилитација во геријатрија
- Рехабилитација во онкологија
- Помошна технологија во рехабилитацијата
- Медицина базирана на докази во ФРМ

Општ дел од специјализацијата по физикална и рехабилитациона
медицина (ФРМ)
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турнус
Основи на физикалната и рехабилитациона медицина
(ФРМ). Онеспособеност.
Мултидисциплинарен пристап во рехабилитацијата.
Физикален преглед
Принципи на евалуација на онеспособеност.
Проценка на исходот
Основи на кинезиологија. Клиничка кинезиологија
Физикални агенси (термотерапија, хидротерапија,
балнеоклиматотерапија, механотерапија)
Физикални агенси (електротерапија, сонотерапија,
фототерапија)
Основи на кинезитерапија
Радиолошка дијагностика
Ортопедија
Ревматологија
Трауматологија

Траење (месеци)
2

1.5
2
1.5
2
2
1
2
2
1.5

11
12
13
14
15
16

Неврологија
Неврофизиологија
Неврохирургија
Пластична хирургија
Кардиологија
Пулмологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

2
1.5
1
1
0.5
0.5

24

Практични вештини во општиот дел од физикална и рехабилитациона медицина со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
2 месеци

Основи на физикалната и рехабилитациона
медицина (ФРМ). Физикален преглед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Физијатриски преглед
Проценка на моторната зрелост и развојот на
дете до 3 години
Проценка на деформитети на мускулоскелетниот
систем кај дете
Проценка на пациент со ампутација
Проценка на пациент со остеопороза
Проценка на пациент со остеоартритис
(остеоартроза)
Проценка на пациент по цереброваскуларен инзулт
Проценка на пациент по траума на мускуло-коскен
систем
Проценка на когниција, говор, меморија,
однесување.
Лабораториски испитувања (биохемиски,
микробиолошки, патолошки) во физикалната и
рехабилитациона медицина.
Процена за потребата од вклучување на
психолог, социјален работник, логопед,
дефектолог и други стручни лица во текот на
рехабилитацијата или спроведениот третман
Принципи на евалуација на онеспособеност.

10
5

5
2

5

2

5
5
5

2
2
2

5
5

2
2

2

2

5

2

5

2

1.5 месец

Проценка на исходот
1

2

3
4
5

Функционална проценка на онеспособеноста која се
базира на Меѓународната класификација на
функционирање, онеспособеност и здравје од
Светската здравствена Организација (International
Classification of Functioning, Disability and Health –ICF).
Примена на функционални скали за проценка на
онеспособеноста: Бартел индекс, ФИМ
(Funcional Independence Measure), Oswestry
скор,Time up and go test, Womac score и др.
Примена на функционални скали за проценка на
квалитет на живот
Тестови кои се користат за педијатриска
рехабилитациска проценка
Процена на прогнозата на лице со
онеспособеност и попреченост, неговата
потреба за физиотерапија, работна терапија,
ортопедски помагала, социјална и
професионална рехабилитација
Основи на кинезиологија. Клиничка
кинезиологија

1

4

2

20

20

5

5

5

5

5

5

2 месеци

5

3

5
5
5

3
3
3

Мерење на обем на движења во зглобовите на

екстремитетите и на рбетниот столб
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Мерење на обем на екстремитетите
Мерење на должина на екстремитетите
Мануелен мускулен тест
Физикални агенси (термотерапија,
хидротерапија, балнеоклиматотерапија,
механотерапија)
Апликација на криотерапија
Апликација на парафинотерапија
Апликација на хидротерапија
Спинална тракција на цервикален и лумбален рбет
Физикални агенси (електротерапија,
сонотерапија, фототерапија и др.)
Галванотерапија
Електрофореза со лекови
Дијадинамски струи
Електростатус

1.5 месец
2
2
2
2

2
2
2
2
2 месеци

3
3
3
3

3
3
3
3

5

Електростимулација со експоненцијални импулси

3

3

6
7
8
9
10
11
12

Интерферентни струи
ТЕНС
Куси бранови
Сонотерпија (тераписки ултразвук)
Терапија со ударни бранови
Инфрацрвени зраци
Биодозиметрија со апликација на ултравиолетови
зраци
Нискоинтензивна ласеротерапија
Високоинтензивна ласеротерапија
Терапија со ударни бранови (Shock wave therapy)
Апаратна лимфна дренажа
Инхалации
Основи на кинезитерапија

3
3
3
2
3
2
2

3
3
3
2
3
2
2

5
5
3
2
2

5
5
3
2
2

Запознавање со опремата во сала за кинезитерапија
Запознавање со методите во кинезитерапијата
Запознавање со методите во работната терапија
Запознавање со хидрокинезитерапија во базен
Радиолошка дијагностика

/
/
/
/

13
14
15
16
17

2 месеци
1
2
3
4

/
/
/
/
1 месец

1
2
3
4
5

Интерпретација на радиолошки наоди на
нарушувања на мускулоскелетен систем
Интерпретација на радиолошки наоди кај траума на
мускулоскелетен систем
Интерпретација на радиолошки наоди кај
невролошки заболувања
Интерпретација на радиолошки наоди кај
ревматолошки заболувања
Ултразвучна дијагностика на мускулоскелетен систем
Ортопедија

2

2

2

2

2

2

2

2

/

/

Ортопедски преглед
Ортопедски преглед кај деца
Интерпретација на параклинички испитувања кај
ортопедски болни
Ултразвучна дијагностика на мускулоскелетен систем
Преврска
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Запознавање со оперативните интервенции кај
пациенти со ортопедски заболувања

3
3
2

3
3
2

/
2
1
1
1
/

/
/
1
1
1
/

2 месеци
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревматологија

2 месеци

1

Ревматолошки преглед

3

3

2
3

Интерпретација на лабораториски наоди
Интерпретација на радиолошки наод кај
ревматолошки болни
Апликација на интраартикуларни инекции
Апликација на периартикуларни инфилтрации

3
2

3
2

2
2

2
2

4
5
6

Трауматологија
1.5 месец
1
3
4
5
6
7
8

Преглед на пациент со траума на мускулоскелетен
систем (МСС)
Запознавање со нехируршкиот третман кај пациенти
со траума на МСС
Запознавање со оперативен третман кај пациенти со
траума на МСС
Преврска
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Неврологија

3

3

/

/

/

/

2
1
1
1

/
1
1
1
2 месеци

1
2
3
4
5
6
7

Невролошки преглед
Интерпретација на параклинички испитувања кај
пациенти со невролошки болни
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Одредување витални параметри
Запознавање со дијагностика и лекување на болни со
невролошки заболувања
Неврофизиолофија

3

3

2

2

1
1
1
1
/

1
1
1
1
/

1.5 месец
1

/

/

Запознавање со неврофизиолошките испитувања
Неврохирургија
1 месец
1
2
3
4
5
6

Невролошки преглед
Интерпретација на параклинички испитувања кај
пациенти на неврохирургија
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Одредување витални параметри

3

3

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

7
8

1
2
3
4
5

Преврска
Запознавање со дијагностика и лекување на болни на
неврохируршко одделение
Пластична хирургија
Преглед на пациент со изгореници
Преглед на пациент со повреда на тетиви
Преглед на пациент со М. Дупитрен
Преглед на пациент по тендинорафија, неврорафија
Преврска
Кардиологија

2
/

/
/

1 месец
1
2
2
2
2

1
1
1
1
/
0.5 месец

1
2
3

Преглед на пациент
Интерпретација на најважните ЕКГ промени
Запознавање со доплер дијагностика
Пулмологија

2

2

2
/

2
/
0.5 месец

1
2

Преглед на пациент
Интерпретација на наод на респираторни функции

2

2

2

2

Предвидени колоквиуми
По секој турнус се проверува постигнатото теоретско и практично знаење на совладаните
вештини.

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењеттреба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Напреднат дел од специјализацијата по физикална медицина и
рехабилитација
Распоред на турнуси
Ред. Бр.
1

2

Турнус
Протетика и ортотика
Рехабилитација на дегенеративни и воспалителни ревматски
заболувања
Рехабилитација на посттрауматски промени на екстремитети

Траење (месеци)
1
2
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Рехабилитација на болни со траума на рбет и болни со повреда
на рбетен мозок
Рехабилитација на болни по ортопедски хируршки
интервенции (имплантација на ендопротеза и др.)
Рехабилитација на болни со цереброваскуларна болест
Рехабилитација на болни со краниоцеребрална повреда
Рехабилитација на онколошки болни
Рехабилитација на болни со повреда на периферни нерви
Рехабилитација на болни со невролошки заболувања
(мултипла склероза, Паркинсонова болест, мускулни
дистрофии, полиневропатии, амиотрофична латерална
склероза, атаксии и др.)
Рехабилитација на болни со ампутација
Рехабилитација во детска возраст
Рехабилитација по спортски повреди
Рехабилитација во геријатрија
Рехабилитација во дерматологија, гинекологија, пулмологија и
кардиологија
Вкупно:

2
2
2
1
0.5
1.5
2

1.5
2
2
1.5
1
24

Практични вештини во напреднатиот дел од специјализацијата по физикална и
рехабилитациона медицина со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

1
2

1
2
3

Протетика и ортотика
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
Советување на пациенти за употреба на ортопедски помагала
Рехабилитација на дегенеративни и воспалителни ревматски
заболувања
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со воспалителни
ревматски заболувања
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со дегенеративни
ревматски заболувања
Препишување на физикална терапија и рехабилитациони
постапки врз основа на медицинска дијагноза, физикален
преглед, радиолошки , лабораториски и други испитувања

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
1 месец
15
5
10
3
2 месеци
5

2

10

5

10

5

4
5
6

1
2

3
4

1
2

3

4
5
6
7

1
2
3
4

1

Проценка и третман на пациент со остеопороза
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај болни со ревматолошко заболување
Едукација на болен, давање на ергономски совети кај
дегенеративни заболувања на рбетот
Рехабилитација на посттрауматски промени на екстремитети
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со
пострауматски промени на екстремитетите
Препишување нарехабилитациони постапки врз основа на
медицинска дијагноза, физикален преглед, радиолошки ,
лабораториски и други испитувања
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај болни со пострауматски промени на екстремитетите
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
болни со пострауматски промени на екстремитетите
Рехабилитација на болни со траума на рбет и болни со
повреда на рбетен мозок
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со
траума на рбет и болни со повреда на рбетен мозок
Препишување на рехабилитциони постапки врз основа на
медицинска дијагноза, физикален преглед, радиолошки ,
лабораториски и други испитувања
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај болни со траума на рбет и болни со повреда на рбетен
мозок
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
болни со траума на рбет и болни со повреда на рбетен мозок
Рехабилитација на сфинктерни потешкотии кај пациенти со
повреда на рбетен мозок
Поставување на уринарен катетер
Проценка на пациентот за потреба од вклучување на психолог,
социјален работник во рехабилитацијата
Рехабилитација на болни по ортопедски хируршки
интервенции
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти по ортопедски
хируршки интервенции
Препишување на физикална терапија и рехабилитациони
постапки кај пациенти по ортопедски хируршки интервенции
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај пациенти по ортопедски хируршки интервенции
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
пациенти по ортопедски хируршки интервенции
Рехабилитација на болни со цереброваскуларна болест
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со
хемиплегија/хемипареза како последица на

10
10

5
5

10

5
2 месеци

10

5

10

5

5

2

5

2
2 месеци

5

3

5

3

5

3

5

3

3

2

3
5

2
3
2 месеци

10

5

10

5

10

5

10

5
2 месеци

10

5

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

1
2

1
2
3
4
5

цереброваскуларна болест
Препишување на физикална терапија и рехабилитациони
постапки кај пациенти хемиплегија/хемипареза како
последица на цереброваскуларна болест
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај пациенти хемиплегија/хемипареза како последица на
цереброваскуларна болест
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
кај пациенти хемиплегија/хемипареза како последица на
цереброваскуларна болест
Рехабилитација на сфинктерни потешкотии кај пациенти со
хемиплегија/хемипареза како последица на
цереброваскуларна болест
Проценка на пациентот за потреба од вклучување на психолог,
логопед, социјален работник во рехабилитацијата
Рехабилитација на болни со краниоцеребрална повреда
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со
краниоцеребрална повреда
Препишување на физикална терапија и рехабилитациони
постапки кај пациенти со краниоцеребрална повреда
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај пациенти со краниоцеребрална повреда
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
кај пациенти со краниоцеребрална повреда
Проценка на пациентот за потреба од вклучување на психолог,
логопед, социјален работник во рехабилитацијата
Рехабилитација на онколошки болни
Анамнеза и физикален преглед кај онколошки пациенти
Препишување на рехабилитациони постапки кај онколошки
пациенти
Рехабилитација на болни со повреда на периферни нерви
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со оштетување на
периферни нерви
Препишување на физикална терапија и рехабилитациони
постапки кај пациенти со оштетување на периферни нерви
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај пациенти со оштетување на периферни нерви
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
кај пациенти со оштетување на периферни нерви
Проценка на пациентот за потреба од вклучување на психолог,
социјален работник во рехабилитацијата
Рехабилитација на болни со невролошки заболувања
(мултипла склероза, Паркинсонова болест, мускулни
дистрофии, полиневропатии, амиотрофична латерална

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5
1 месец

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
0.5 месец

1
1

1
1
1.5 месец

10

4

10

4

10

4

10

4

10

4
2 месец

1
2
3
4
5

склероза, атаксии и др.)
Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со невролошки
заболувања
Препишување на физикална терапија и рехабилитациони
постапки кај пациенти со невролошки заболувања
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај пациенти со невролошки заболувања
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
кај пациенти со невролошки заболувања
Проценка на пациентот за потреба од вклучување на психолог,
социјален работник во рехабилитацијата

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

Рехабилитација на болни со ампутација
1
2
3
4
5
6

1
2

3

4
5
6

1
2

1.5 месец

Анамнеза и физикален преглед кај пациенти со ампутација
Препишување на рехабилитациони постапки во претпротетска
фаза на рехабилитација кај пациенти со ампутација
Препишување на рехабилитациони постапки во постпротетска
фаза на рехабилитација кај пациенти со ампутација
Проценка за потреба и препишување на протеза и други
ортопедски помагала кај пациенти со ампутација
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала кај
кај пациенти со со ампутација
Проценка на пациентот за потреба од вклучување на психолог,
социјален работник во рехабилитацијата
Рехабилитација во детска возраст

5
5

3
3

5

3

5

3

5

3

5

3

Анамнеза и физикален преглед кај дете
Препишување на рехабилитациони постапки кај дете со
парализа (церебрална парализа, парализа на плексус
брахијалис)
Препишување на рехабилитациони постапки
кај дете со траума или деформитети на мускулоскелетен
систем
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
во детска возраст
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала во
детска возраст
Проценка за потребата од вклучување на психолог,
дефектолог, логопед, социјален работник во рехабилитацијата
Рехабилитација по спортски повреди

8
8

3
3

8

3

8

3

8

3

8

3

Анамнеза и физикален преглед кај лице со спортска повреда
Препишување на рехабилитациони постапки кај лице со

6
6

2 месеци

2 месеци
3
3

3

1
2

3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

спортска повреда
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај лице со спортска повреда
Рехабилитација во геријатрија

6

3
1.5 месеци

Анамнеза, физикален преглед и проценка на пациент на
геријатриска возраст
Препишување на рехабилитациони постапки кај пациент на
геријатриска возраст со невролошки, мускулоскелетни
нарушувања и др.
Проценка за потреба и препишување на ортопедски помагала
кај пациент на геријатриска возраст
Препорака и надзор за користење на ортопедски помагала
кај пациент на геријатриска возраст
Проценка за потребата од вклучување на психолог, социјален
работник во рехабилитацијата
Рехабилитација на пациенти со остеопороза
Рехабилитација во дерматологија, гинекологија, пулмологија и
кардиологија

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

Рехабилитација кај пациент со изгореници
Рехабилитација кај пациент со псоријаза
Рехабилитација кај пациент со стрес инконтиненција
Вежби за карлично дно, вежби кај бремени жени
Рехабилитација во пулмологија
Рехабилитација во кардиологија

4
4
4
2
4
4

4

2
1 месец
2
2
2
1
2
2

Предвидени колоквиуми

По секој турнус се проверува постигнатото теоретско и практично знаење на совладаните
вештини.
Задолжителни колоквиуми:
1. Основи на физикална и рехабилитациска медицина. Физикален преглед
2. Принципи на евалуација на онеспособеност. Проценка на исходот
3. Основи на кинезиологија со клиника кинезиологија и кинезиометрија
4. Основи на кинезитерапија
5. Физикална терапија (хидротерапија, фототерапија, балнеоклиматотерапија,
механотерапија)
6. Физикална терапија (електротерапија, термотерапија,сонотерапија, магнетотерапија)
7. Рехабилитација на пациенти со невролошки заболувања.
8. Рехабилитација на пациенти со ревматолошки заболувања
9. Рехабилитација во ортопедија и трауматологија. Ортопедски помагала.
10. Рехабилитација во детска возраст
11. Рехабилитација на интернистички заболувања (кардиологија, пулмологија), кај кожни
болести, изгореници, во гинекологија и во онкологија.

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО
МЕДИЦИНСКА НУКЛЕАРНА ФИЗИКА
Специјалистичкиот стаж трае 36 месеци (3 години)
Специјализацијата по медицинска физика е едукативен процес во тек на кој
специјализантот стекнува теоретско и практично знаење од областа на
медицинската нуклеарна физика. Оваа специјализација наменета е за
физичари кои се во постојан работен однос во здравствени установи.
Специјализацијата содржи ОПШТ ДЕЛ НА КЛИНИЧКА ФИЗИКА во траење од
12 месеци и ПОСЕБЕН ДЕЛ НА КЛИНИЧКА ФИЗИКА во траење од 24 месеци.
Посебниот дел од клиничка физика се реализира со усмерување во:
1. ФИЗИКА ВО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
2. ФИЗИКА ВО РАДИОТЕРАПИЈА
3. ФИЗИКА ВО РАДИОЛОГИЈА
Општиот дел е заеднички за сите три групи. Предметите од специјализацијата
се состојат од теоретски и практичен дел. Теоретската и практичната настава
се изведува на Медицински факултет Скопје на Универзитетската клиника за
радиотерапија и онкологија, Институтот за патофизиологија и нуклеарна
медицина, Универзитетската клиника за радиологија.

ОПШТ ДЕЛ
1. Вовед во анатомија и физиологија

2 месеци

2. Радијациона физика

2 месеци

3. Основи на имиџинг во медицината

2 месеци

4. Професионален и научен развој

2 месеци

5. Вовед во научно истражувачка работа и едукативна дејност 2 месеци
6. Физика во нуклеарна медицина/радиологија
/радиотерапија*

2 + 2 месеци

* Во зависност од усмерувањето на специјализантот: специјализант по Физика
во нуклеарна медицина слуша Физика во радиотерапија и физика во
радиологија, специјализант по Физика во радиотерапија слуша физика во
нуклеарна медицина и физика во радиологија, а специјализант по Физика во
радиологија слуша физика во нуклеарна медицина и физика во радиотерапија
1

ПОСЕБЕН ДЕЛ:
1. За Физика во нуклеарна медицина:
1.1 Радијациона заштита

2 месеци

1.2 Радиобиологија

2 месеци

1.3 Набавка на опрема, тестови на прифаќање и одржување

2 месеци

1.4 Мерења на радиоактивност и интерна дозиметрија

2 месеци

1.5 Контрола на квалитет на опремата во нуклеарна медицина

2 месеци

1.6 Радионуклеидна терапија со примена на отворени
извори на зрачење

2 месеци

1.7 Примена на компјутери и мрежно поврзување

2 месеци

1.8 Клиничка апликација

2 месеци

1.9 Подготвување и контрола на квалитет на
Радиофармацевтици
1.10 Истражувачки проект

2 месеци
4 месеци

2. За Физика во радиотерапија
2.1 Радиобиологија

2 месеци

2.2 Дозиметрија во радиотерапија

3 месеци

2.3 Радијациона заштита

2 месеци

2.4 Физика во радијациона онкологија

3 месеци

2.5 Планирање на радиотераписки третман

3 месеци

2.6 Обезбедување квалитет

3 месеци

2.7 Брахитерапија

2 месеци

2.8 Истражувачки проект

4 месеци

3. За Физика во радиологија
3.1 Физички карактеристики на радиодијагностика

2 месеци
2

3.2. Основи на радиолошка физика

2 месеци

3.3 Дозиметрија на јонизирачки зрачења

3 месеци

3.4 Инструменти, калибрација и опрема во радиодијагностика

2 месеци

3.5. Радијациона заштита и безбедност

2 месеци

3.6 Тестови за контрола на квалитет на опремата

3 месеци

3.7 Технологија на управување

2 месеци

3.8 Оптимизација

2 месеци

3.9 Истражувачки проект

4 месеци

Настава
(часови)
Прва година
1.Вовед во анатомија и 20
физиологија
2. Радијациона физика
20
3. Основи на имиџинг во
медицината
4. Професионален и
научен развој
5.Вовед
во
научно
истражувачка работа и
едукативна дејност
6. Физика во нуклеарна
медицина/радиологија

Стаж
(месеци)

Установи во кои се
изведува стажот

2

Институт за анатомија
и физиологија
НМ/радиотерапија
и
радиологија
НМ/радиотерапија
и
радиологија
Мед. факултет

2

20

2

20

2

20

2

НМ/радиотерапија
радиологија

и

20

2

НМ/радиотерапија
радиологија

и

2

радиотерапија
радиологија

20
10
10

2
2
2

Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина

20

2

Нуклеарна медицина

/радиотерапија*
Втора
година
Нуклеарна медицина
1. Физика во /радио- 20
логија /радиотерапија*
2. Радијациона заштита
3. Радиобиологија
4.
Подготвување
и
контрола на квалитет на
Радиофармацевтици
5.
Мерења
на
радиоактивност
и

или

3

интерна дозиметрија
6. Контрола на квалитет 20
на
опремата
во
нуклеарна медицина

2

Нуклеарна медицина

2

Нуклеарна медицина

2.
Примена
на 10
компјутери и мрежно
поврзување
3. Клиничка апликација
5
4. Набавка на опрема, 5
тестови на прифаќање и
одржување

2

Нуклеарна медицина

2
2

Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина

5. Истражувачки проект 20
и
Пријава
на
специјалистички труд

4

Нуклеарна медицина

2

НМ или радиологија

2.
Планирање
на 20
радиотераписки
третман
3.Дозиметрија
во 20
радиотерапија
4. Радијациона заштита 10

3

Радиотерапија

3

Радиотерапија

2

Радиотерапија

5.Физика
во 20
радијациона онкологија

3

Радиотерапија

10

2

Радиотерапија

2.
Обезбедување 20
квалитет
3. Брахитерапија
10
5. Истражувачки проект 20
и
Пријава
на

3

Радиотерапија

2
4

Радиотерапија
Радиотерапија

Трета
година
нуклеарна медицина
1.
Радионуклеидна 10
терапија со примена на
отворени извори на
зрачење

Втора
година
радиотерапија
1. Физика во НМ или 20
радиологија*

Трета
година
радиотерапија
1. Радиобиологија

-

4

специјалистички труд
Втора
година
Радиологија
1.
Физика
во
/радиотерапија*

НМ 20

2.
Физички
карактеристики
на
радиодијагностика
3.
Основи
на
радиолошка физика
4.
Дозиметрија
на
јонизирачки зрачења
5.
Инструменти,
калибрација и опрема
во радиодијагностика

2

радиотерапија или НМ

20

3

Радиологија

10

2

Радиологија

10

2

Радиологија

20

2

Радиологија

2

Радиологија

3

Радиологија

2

Радиологија

2
4

Радиологија
Радиологија

Трета
година
радиологија
1.Радијациона заштита 10
и безбедност
2. Тестови за контрола 20
на
квалитет
на
опремата
3.
Технологија
на 10
управување
4. Оптимизација
10
5. Истражувачки проект 20
и
Пријава
на
специјалистички труд

Избор за тема на специјализтички труд - од областа на насочување на
специјализантот

Вкупен број на часови во секоја насока - 270 часа
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2. Програма:
2.1 ОПШТ ДЕЛ:

1

Вовед во анатомија и физиологија (20 часа)
Номенклатура во анатомијата
Потекло на анатомските имиња
Префикси и суфикси
Терминологија за анатомска позиција и рамнини на телото
Структура, физиологија, патологија и радиографско прикажување (х
зраци, КТ, МНР и имиџинг во нуклеарната медицина) на:





2

Мускуло скелетен систем
Централниот нервен систем (CNS)
Респираторен систем
Дигестивен систем

 Репродуктивен систем
 Лимфатичен систем
 Ендокрин систем
 Кардиоваскуларен систем
 Хематопоетски систем
 Уринарен систем
Радијациона физика (20 часа)
Преглед на современата физика
Историски преглед
Атомска и нуклеарна структура
Радиоактивен распад
Елементарна квантна механика
Фотонски интеракции
Неутронски интеракции
Интеракции на наелектризираните честички
Теории на повеќекратни расејувања
6

Сопирна моќ
Линеарен енергетски трансфер (ЛЕТ)
Транспортна равенка
Успорување на наелектризирани честички
Апроксимација на континуирано успорување (КСДА)
Вовед во Монте Карло техниките
Преглед на нејонизирачката радијациона физика
Дозиметрија на мали полиња (фундаментални аспекти)
3

Основи на имиџинг во медицината (20 часа)
Математички методи
Дигитални системи за имиџинг и процесирање на слики
Техники на томографски конструкции
Линеарни системи
Вовед во добивање на слика и нејзино процесирање
Перцепција
Регистрација, сегментирање и фузија
Оцена на квалитетот на сликата, концепти и величини

4

Професионален и научен развој (20 часа)
Етика
-

Хелсиншки договор

-

Основа на клинички патеки

-

Етички прегледи комитети

Професионализам
-

Клиничко однесување

-

Менаџмент на квалитет
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-

Код на однесување

-

Менаџирање со медицинска опрема

Статистички методи во истражувања
Алати за пресметување и анализа
Прегледи за часописи
Вештини за презентирање
Научна комуникација
Техники на инструкција
5

Вовед во научно истражувачка работа и едукативна дејност (20 часа)
Итражување и развој
Едукација

6

Физика во нуклеарна медицина (20 часа)
o Продукција на радионуклиди и радиофармацевтици
o Детектори и електроника
o Мерни инструменти
 Дозни калибратори, Well бројачи
 Проби
o Имиџинг инструментација
 Планарна, цело тело
 СПЕКТ/КТ
 ПЕТ/КТ
 Хибриден имиџинг
o Интерна дозиметрија (Medical
формализам,

Internal

Radiation

Dose

(MIRD)

биокинетичко моделирање и компартментална анализа)
o Квантитативен имиџинг
o Радионуклидна терапија
o Квалитет на сликата и шум
o Принципи на менаџирање на квалитетот во нуклеарната медицина
8

7

Физика во радиологија (20 часа)
o Продукција и спектар на х зраците
o Параметри на експозицијата и нивно влијание на квалитетот на сликата
o Имиџинг со х зраци
 Радиографија
 Мамографија
 КТ
 Флуороскопија и интервентна радиологија
 DXA, dental и томографија
 Доза на пациент и систем на оптимизација
o Ултразвучен имиџинг
 Акустични својства на биолошките ткива
 Бранот, движењето и пропагацијата, акустичната моќ
 Модови на скенирање
 Трансдусери
 Доплер
 Сигурност
o Нуклеарна магнетна резонанца
 Физика на НМР
 Формирање на слика
 Инструментација
 Методи на НМР
 Контраст и квалитет на слика
 Сигурност
o Клинички примени и артефакти
o Двоен и повеќекратен имиџинг модалитет
o Принципи на менаџмент на квалитетот во радиологијата

8

Физика во радиотерапија (20 часа)
Преглед на клиничката радиотерапија и основи на радиобиологијата
o Апарати за радијациона терапија







Принципи на функционирање на медицинските акцелератори
Формирање на зрачен електронски сноп
Формирање на зрачен фотонски сноп
Апарат за телекобалт терапија
Принцип на работа на циклотрон
Апарати за киловолтажна терапија
9

o Основна фотонска радиотерапија
o Поставување на пациент, позиционирање и имобилизација
o Симулација, виртуелна симулација,
радиографи (DRRs), регистрација на слики

дигитално

реконструирани

o Дозиметриски функции и основи на планирање на третманот
o Алгоритми за пресметување на дозата и корекции на хетерогеностите
o Пропишување, бележење и рапортирање според ICRU Reports 50, 62
и83
o Основи на терапијата со електрони, ICRU Report 71
o Брахитерапија вклучувајќи ги ICRU Report 38 и AAPM TG 43
формализмите
 Висока јачина на доза (HDR) и ниска јачина на доза (LDR)
 Опрема и извори
 Планирање на третманот
o Инверзно планирање и оптимизација за интензитетно модулирана
радиотерапија
(IMRT)
o Опрема и техники за радиотерапија со мали полиња (стереотактична
радиотерапија
(SRT) и радиохирургија (SRS), стереотактична радиотерапија на тело
(SBRT), IMRT,
Томотерапија, Cyberknife, Gammaknife, VERO, и т.н.)
o Верификација во радиотерапијата и терапија водена со имиџинг (Cone
beam CT (CBCT),
ултразвук (US), портален имиџинг, in-vivo дозиметрија (IVD), регистрација
на слики)
o Информациони системи во радијационата терапија
o Принципи на менаџмент на квалитет во радијационата онкологија
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1. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

1.1 Радијациона заштита

2 месеци

1.2 Радиобиологија

2 месеци

1.3 Набавка на опрема, тестови на прифаќање и одржување

2 месеци

1.4 Мерења на радиоактивност и интерна дозиметрија

2 месеци

1.5 Контрола на квалитет на опремата во нуклеарна медицина

2 месеци

1.6 Радионуклеидна терапија со примена на отворени
извори на зрачење

2 месеци

1.7 Примена на компјутери и мрежно поврзување

2 месеци

1.8 Клиничка апликација

2 месеци

1.9 Подготвување и контрола на квалитет на
Радиофармацевтици
1.10 Истражувачки проект
1.1

2 месеци
4 месеци

РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА
Мониторирање на радијациони нивоа, персонален мониторинг
Изложеност на отворени извори и ризик од контаминација
АЛАРА концепт и мерки на радијациона заштита во нуклеарна медицина
Процена на ризик и препораки до персоналот, пациентите и останатите
лица за радијациониот ризик
Означување на простории за примена на отворени радиоактивни извори
Аспект на радијациона заштита при дизајнирање на нови објекти
Регулаторна контрола и останата регулатива за безбедно користење на
јонизирачки зрачења во нуклеарна медицина

1.2

РАДИОБИОЛОГИЈА
Класификација на радијацијата во радиобилогија
Клеточен циклус и смрт на клетката
11

Ефект од озрачување на клетката кислороден ефект
Типови на оштетување од зрачењето (ткиво, орган и цело тело)
Крива на клеточно преживување
Крива доза одговор
Рани и доцни ефекти од зрачењето (детерминистички, стохастички и
тератогени), ефекти на ембрионот
Моделирање , линеарно-квадратичен модел (LQ) α/β однос
Фракционирање 2 Gy по фракција еквивалентна тотална доза EQD2Gy
Ефект на јачината на дозата
Веројатност за контрола на туморот (TCP) веројатност за компликации на
нормалните ткива (NTCP), еквивалентна униформна доза (EUD)
Толерантни дози и волумени, квантитативна анализа на нормални
ефекти на ткивата во клиника (QUANTEC).
Терапевтски однос за нормалните клетки и за туморските клетки
Радио-сензитатори, протектори
1.3

НАБАВКА НА ОПРЕМА, ТЕСТОВИ НА ПРИФАЌАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
Аквизиција и одржување (животен век на опремата)
Дозен калибратор (тест на прифаќање) и контрола на квалитет
Сцинтилациона сонда и бунарест бројач (тест на прифаќање)
Гама камера СПЕКТ, СПЕКТ/КТ (тест на прифаќање и одржување)
ПЕТ/КТ (тест на прифаќање и одржување)

1.4

МЕРЕЊЕ НА РАДИОАКТИВНОСТ И ИНТЕРНА ДОЗИМЕТРИЈА
Примена на препознатливи стандарди за радиоактивни мерења
Формализам и апликација на интерна дозиметрија
Радијациони дози на радиофармацевтици во дијагностичка нуклеарна
медицина

1.5

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (КК) НА ОПРЕМАТА ВО НУКЛЕАРНА
12

МЕДИЦИНА
Дизајн и супервизија на програмата за КК
КК на дозен калибратор
КК на сцинтилациона сонда и бунарест бројач
КК на гама камера, СПЕКТ, СПЕКТ/КТ
КК на ПЕТ/КТ систем
КК на дисплеј и уреди за копирање
КК на ДХА системи
1.6

РАДИОНУКЛИДНА ТЕРАПИЈА СО ПРИМЕНА НА ОТВОРЕНИ ИЗВОРИ
НА ЗРАЧЕЊЕ
Принципи на радионуклидна терапија
Дизајн на оддел за радионуклидна
Процедура на третманот
Избор на радиофармацевтици за терапија во нуклеарна медицина
Дозиметрија на радионуклидни терапевтски процедури
Мерки на радијациона заштита при примена на отворени радионуклиди
за терапија

1.7

ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ И МРЕЖНО ПОВРЗУВАЊЕ
Протоколи за аквизиција и станици за процесирање
Управување со компјутерски системи
Прва линија на проблеми во компјутерските системи
Техники на процесирање на слики
Анализа на слики на висок програмски јазик (изборно)
Реконструкција на слики, регистрација, фузија и кинетички модели
Стандардни фајлови на формати на слики во нуклеарна медицина
Мрежно поврзување, PAKS, RIS и HIS
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Валидација на софтвер: компјутерски симулации, фантоми и клинички
податоци
1.8

КЛИНИЧКА АПЛИКАЦИЈА
Протоколи за рутински клинички процедури
Вообичаени артефакти на клиничките слики
Анализа на вообичаени клинички студии извори на грешки
Принципи и физиолошки основи на клинички студии
Развој на клинички протоколи за процена на дозиметрија кај пациенти
Оптимизација
Физиолошки основи на ПЕТ методата

1.9

ПОДГОТВУВАЊЕ
И
РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

КОНТРОЛА

НА

КВАЛИТЕТ

НА

Производство и подготовка на радиофармацевтици
Контрола на квалитет на радиофармацевтици
1.10 ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ
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2. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

2.1 Радиобиологија
2.2 Дозиметрија во радиотерапија
2.3 Радијациона заштита
2.4 Физика во радијациона онкологија
2.5 Планирање на радиотераписки третман
2.6 Обезбедување квалитет
2.7 Брахитерапија
2.8 Истражувачки проект

2.1

РАДИОБИОЛОГИЈА
Класификација на радијацијата во радиобилогија
Клеточен циклус и смрт на клетката
Ефект од озрачување на клетката кислороден ефект
Типови на оштетување од зрачењето (ткиво, орган и цело тело)
Крива на клеточно преживување
Крива доза одговор
Рани и доцни ефекти од зрачењето (детерминистички, стохастички и
тератогени), ефекти на ембрионот
Моделирање , линеарно-квадратичен модел (LQ)α/βоднос
Фракционирање 2Gy по фракција еквивалентна тотална доза EQD2Gy
Ефект на јачината на дозата
Веројатност за контрола на туморот (TCP) веројатност за компликации
на нормалните ткива (NTCP), еквивалентна униформна доза (EUD)
Толерантни дози и волумени, квантитативна анализа на нормални
ефекти на ткивата во клиника (QUANTEC).
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Терапевтски однос за нормалните клетки и за туморските клетки
Радио-сензитатори, протектори
2.2

ДОЗИМЕТРИЈА ВО РАДИОТЕРАПИЈА
Величини и единици
Рамнотежа на наелектризирани честици
Теорема на Фано
Теорија на шуплини
Радијациони стандарди
Следливост и калибрација
Калибрациони коефициенти (апсорбирана доза во воздух и вода)
Јонизациони комори, термолуминисцентни дозиметри, филмови и
гелови осетливи на радијација
Мерење на дозата - определување на апсолутната доза, релативни
мерења на дозата, протоколи за мерење на дозата и референтна
дозиметрија
Дозиметрија на мали полиња (фундаментални аспекти)

2.3

РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА
Вовед, извори на зрачење
Детекција и мерење во заштита од зрачење(Гајгер Милеров бројач,
пропорционални
бројачи,
сцинтилатори,
термо-луминисцентни
дозиметри, јонизациони комори, неутронски детектори)
Експоненцијално ослабување, филтерска-полувредност (HVL), закон
на обратниот квадрат, слој на десеткратно ослабување (TVL)
Пресметки за заштита
Операциона дозиметрија, еквивалентна доза, ефективна доза итн
Правна рамка за заштита од зрачење
Професионална, јавна изложеност и годишни граници на изложеност
Процедури на итност
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АЛАРА концепт
Принципи на заштита
Транспорт на радиоактивен материјал и управување со отпад
Процена на ризик и комуницирање за ризикот
2.4

ФИЗИКА ВО РАДИЈАЦИОНА ОНКОЛОГИЈА
Киловолтажни рендген апарати, Линеарни акцелератори, кобалт-60
апарати, симулатори, апарати за снимање на порталите
Карактеристики на киловолтажни снопови, карактеристики на
мегаволтажни снопови, мануелно пресметување на дозата во
фотонски снопови, карактеристики на електронски снопови
Поставување на пациент, позиционирање и имобилизација
Симулација, виртуелна симулација, дигитално
радиографи (DRRs), регистрација на слики

реконструирани

Дозиметриски функции и основи на планирање на третманот
Алгоритми за пресметување на дозата и корекции на хетерогеностите
Пропишување, бележење и рапортирање според ICRU Reports 50, 62
и83
Основи на терапијата со електрони, ICRU Report 71
Инверзно планирање и оптимизација за интензитетно модулирана
радиотерапија (IMRT)
Опрема и техники за радиотерапија со мали полиња (стереотактична
радиотерапија (SRT) и радиохирургија (SRS), стереотактична
радиотерапија на тело (SBRT), IMRT, Томотерапија, Cyberknife,
Gammaknife, VERO, и т.н.)
Верификација во радиотерапијата и терапија водена со имиџинг (Cone
beam CT (CBCT), ултразвук (US), портален имиџинг, in-vivo
дозиметрија (IVD), регистрација на слики)
Принципи на менаџмент на квалитет во радијационата онкологија
Протоколи за аквизиција и станици за процесирање, управување со
компјутерски системи, прва линија на проблеми во компјутерските
системи, техники на процесирање на слики, анализа на слики на висок
програмски јазик (изборно), реконструкција на слики, регистрација,
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фузија и кинетички модели, стандардни фајлови на формати на слики
во нуклеарна медицина, мрежно поврзување, PAKS, RIS и HIS,
валидација на софтвер: компјутерски симулации, фантоми и клинички
податоци
2.5

ПЛАНИРАЊЕ НА РАДИОТЕРАПИСКИ ТРЕТМАН
Принципи на пресметување на дозата кај пациенти, пресметување на
дозата за фотонски снопови, пресметување на дозата за електронски
снопови, пресметување со методата на Монте Карло
Техники на изведување на радиотераписки третман - конформална
терапија, интензитетно модулирана терапија, протонска терапија,
стереотактична терапија, терапија на цело тело
Планирање на третманот - Дефинирање на целниот волумен,
прибирање на волуменски податоци за пациентот – компјутеризирана
томографија, НМР за планирање на третманот, виртуелна симулација,
техники за планирање на третманот со фотонски снопови, техники за
планирање на третманот со електронски снопови, оценка на
третманскиот план

2.6

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ
Контрола на квалитет на киловолтажни и мегаволтажните апарати,
обезбедување квалитет на планирањето на третманот, контрола на
квалитет на изведувањето на третманот, DICOM и верификација
Контрола на квалитет на уреди за симулација на радиотерапискиот
третман

2.7

БРАХИТЕРАПИЈА
Вовед во клиничката брахитерапија, калибрација и обезбедување
квалитет на изворите, afterloading опрема, пресметување на дозата,
радиобиологија на брахитерапијата
ICRU Report 38 и AAPM TG 43 формализмите

2.8

 Висока јачина на доза (HDR) и ниска јачина на доза (LDR)
 Опрема и извори
 Планирање на третманот
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ
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3. ПОСЕБЕН ДЕЛ
РАДИОЛОГИЈА

ОД

РАДИОДИЈАГНОСТИКА

И

ИНТЕРВЕНТНА

3.1 Физички карактеристики на радиодијагностика

2 месеци

3.2. Основи на радиолошка физика

2 месеци

3.3 Дозиметрија на јонизирачки зрачења

3 месеци

3.4 Инструменти, калибрација и опрема во радиодијагностика

2 месеци

3.5. Радијациона заштита и безбедност

2 месеци

3.6 Тестови за контрола на квалитет на опремата

3 месеци

3.7 Технологија на управување

2 месеци

3.8 Оптимизација

2 месеци

3.9 Истражувачки проект

4 месеци

3.1

ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
Основи на класична рендген дијагностика
Основи на ултразвучна дијагностика
Основи на компјутерска томографија
Основи на магнетна резонанца
Основи на нуклеарна медицина
Основи на антомија и физиологија
Основи на патологија
Основи на радиотерапија и онкологија

3.2

ОСНОВИ НА РАДИОЛОШКА ФИЗИКА
Градба на атомот
-

Атомско јадро

-

Нуклеарни сили
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-

Енергија на врска

-

Нукиди и нивна класификација

-

Изотопи, изобари, изотони

-

Орбитални електрони

-

Јонизирачко зрачење

-

Јонизација и ексцитација на атомот

-

Карактеристични рендген зраци и Ожеови електрони

Рентгенско зрачење (X)
-

Историјат

-

Рентгенска цевка

-

Закочно зрачење – континуиран спектар на (X )зрачење

-

Карактеристично зрачење. Линиски спектар

-

Филтри и квалитет на (X) зрачење. Филтерска полувредност

-

Интеракција на (X) зрачење и материјата

-

Апсорпција на (X) зрачење во материјата

-

Основни својства на (X)раците

Основи на радиоактивноста
-

Природна радиоактивност

-

Алфа распад

-

Бета распад, Електронски зафат

-

Гама распад, Интерна конверзија

-

Неутронско зрачење

-

Некои законитости на дезинтеграција на радиоизотопите

-

Вештачка радиоактивност

-

Добивање на вештачки радиоизотопи
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Одбрани делови од оптика
3.3

ДОЗИМЕТРИЈА НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА
Рентгенска и рентгенографска техника
Рентген апарат (Видови на рентген апарати, Составни делови,
Рентгенски генератор, трансформатор, автотрансформатор, Рентгенска
цевка, заштита на рентгенска цевка, Екран, електронски светлосен
појачувач на сликата, држач, командна или регулацина маса, кабли,
конструкција и видови на рентгенски апарати, касети, фолија, рентгенски
филм, темна комора и фотографска обработка на филмот, расеани зраци
во дијагностика, средства и мерки за нивна елиминација, расеани зраци и
рентгенска снимка, стеснување на зрачниот сноп, компресија, секундарна
брана (решетка)
Основи на рентгенска слика и рентгенска симптоматологија
Заштита од јонизирачко зрачење
Нови дијагностички методи:
-

Компјутерска томографија

-

Ултрасонографија

-

Магнетна резонанца

Рентгенологија на:
-

респираторен систем

-

Дигестивен тракт

-

Хепатобилијарен тракт и панкреас

-

Коскен систем

Радиологија на дојка
-

Ехо дијагностика

-

мамографија
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Ревизија на доза, дозиметрија кај деца, процена на доза кај фетус
3.4

ИНСТРУМЕНТИ,
КАЛИБРАЦИЈА
РАДИОДИЈАГНОСТИКА

И

ОПРЕМА

ВО

- Радијациона дозиметрија и принципи на мерење на јонизација
- опрема, калибрација на системот
- нејонизирачки честици и принципи на мерење.
3.5

РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ
Персонална дозиметрија
Процена на опасност од радијација
Заштита од радијација и безбедност
Намалување на доза – персонално и јавно
Ненамерно и случајно изложување на зрачење во дијагностичка
радиологија
Безбедност при изведување на имиџинг со магнетна резонанца

3.6

ТЕСТОВИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ИМИЏИНГ ОПРЕМАТА
Екран, филм, Филм за обработка и темна соба, Општа радиографија,
дигитална
флуороскопија,
Компјутеризирана
и
дигитална
радиографија, автоматска експозиција и уред за контрола,
мамографија, Компјутеризирана томографија, Магнетна резонанца,
ултразвук, прикажување и печатење, стоматолошка радиографија,
двојна енергија на ретгенски зраци

3.7

-

Процена на квалитет на слика со фантом

-

Процена на квалитет на слика со клинички пациент

ТЕХНОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
Квалитет на системот, Животен циклус на опремата, Тестови на
прифаќање и пуштање во работа, рутинска контрола на квалитет и
управување, Обработка на слики, оддел за дизајн

3.8

ОПТИМИЗАЦИЈА
-

Ризик од радијација на пациент во дијагностичка радиологија
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3.9

Оптимизациски процеси

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ
Во текот на специјализантскиот стаж, специјализантот треба да ги совлада и
практичните вештини од следниве области:
1. Дозиметрија

Број

- Да умее да ја применува опремата за мерење на дози, 20
да ја разбере смислата на дозиметријата и
ограничувањето во таа проблематика
- да применува различни дозиметри во различни клинички 20
ситуации
да умее да специфицира во кои состојби кој дозиметриски 20
систем ќе се примени
- да изврши процена на несигурноста во мерење на 20
дозите
2. Радиобилогија

да ја објасни примената на радиобиолошки модели: LQ, 20
TCP, NTCP
да знае кои модели и параметри се имплементирани во 20
локален систем за планирање
да пресмета практично пример на примена на LQ 50
моделот и да ги пресмета паузите на третманот
3. Радиотерапија
Калибрација на високоенергетски фотонски и електронски 50
сноп
Релативна дозиметрија на високоенергетски фотонски и 20
електронски сноп со воден фантом
Проверка на механичките параметри на радиотераписки 50
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уред
Дневни проверки на радиотераписки уред

100

Изработка на радиотераписки третмански планови за 1000
различни регии и техники
Калибрација на in-vivo дозиметри
Предтретманска
верификација
третмани со модулиран сноп

10
за

радиотераписки 50

Филм и портал дозиметрија на радиотераписки сноп

50

Контрола на квалитет на тераписка машина за напредни 50
радиотераписки техники со модулиран интензитет на сноп
Контрола на квалитет на компјутерски томограф за 20
симулација на радиотераписки третман
Контрола на квалитет на класичен рендгенски симулатор 20
на радиотераписи третман
Амбиентално дозиметриски мерења

30

Калибрација на ортоволтажен радиотераписки сноп

20

Регистрација на компјутерски томограм со слика од други 50
дијагностички модалитети (МР, ПЕТ итн)
Одредување на електронски третман на пациент на 50
линеарен акцелератор
Користење на радиотераписки уред во клинички и 100
сервисен мод
4. Брахитерапија

- Опрема

20

спецификација на извори

10

- техники на зрачење, планирање и калкулација на дози

100

5. Заштита од зрачење
24

Да знае да ги објасни принципите на заштита

10

Да врши евалуација на регулативите и препораките кои 10
локално се користат
да измери доза во околината каде работи со соодветна 10
опрема
да знае да ја објасни примената на ТЛД

5

да изврши процена на ризик фактори во работната 5
средина
- да изработи план за евакуација во итни случаи

2

да знае да пресмета заштита на бункери (акцелератор, 5
симулатор, брахитерапија, КТ)
да процени привремено сместување на потрошени 10
радиоактивни извори до нивната замена или транспорт)
6. Радиодијагностика

Методи за добивање на дијагностичка слика

50

методи и техники на снимање

30

Програма за контрола на квалитет

30

ЕХО дијагностика

30

Физички принципи на магнетна резонанца

20

МР како спектроскопска метода и нејзина примена во 20
биохемија
Клиничка примена

30

- МР ангиографија

30

Артефакти во МР

20

Мерки на заштита

30
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7. Нуклеарна медицина

Обука за правилно ракување со радионуклиди

20

Гама камера (СПЕКТ, СПЕКТ/КТ, ПЕТ/КТ)

200

Производство и особини на радиоизотопи кои се користат 20
во медицината
Дијагностички
радионуклиди

постапки

кои

се

изведуваат

со 500

Терапија со радионуклиди

30

Принципи на работа со отворени извори на зрачење

20

Сигурносна контрола на квалитет при изведување на 20
терапија и дијагностика со радионуклиди
Процесирање на излезни резултати

500

ЛИТЕРАТУРА:
Нуклеарна медицина:
1. INTERNATIOANAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International basic Safety
Standards for Protection against Ionizing radiation and for the safety of
Radiation Sources, safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996).
2. INTERNATIOANAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Clinical training of medical
physicist specializing in Nuclear Medicine, Training Course Series, 50, IAEA,
Vienna(2011).
3. Quantitative Nuclear Medicine Imaging: Concepts, Requirements and
Methods. IAEA Human Health reports No. 9.
4. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MEDICAL PHYSICS, IOMP Policy
Statement No.2, Basic. Requirements for Education and Training.
5. AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Alternative
Clinical pathways for medical Physicists, AAPM Rep. 133, New York (2008).

26

6. Nuclear medicine Physics: A Handbook for Teachers and Students. ISBN
978-92-0-143810-2/ STI/PUB/1617
7. PET/CT Atlas on Quality Control and Image Artifacts, IAEA Human health
Series No.27
8. Radiation Science for Physicians and Public Health Workers, Marco Zeider
and Harald H.Rossi, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York, 2001.
9. Physics of Radiation Protection, James E. Martin, Wiley-VCH Verlag GmbH
Co. KgaA, Weinheim, 2004.
10. Radiation Protection Dosimetry: Radionuclide and Radiation Protection, Data
Handbook 2002, D. Delacroix, J.P. Guerre, P. Leblanc, C. Hickman, Nuclear
Technology Publishing 2002.
11. Physics in Nuclear Medicine, Cherry, Simon R. Saunders-Elsevier, 2003.
12. Radiation Dosimetry, Michael Stabin, Springer and Verlag, 2010.
13. Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians,
Fourth Edition, Jacob Shapiro, Harvard University Press, 2002.
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medical physicist specializing in Diagnostic radiology, Training course
Series, No 47, IAEA, Vienna (2010).
2. Diagnostic Radiology Physics: A handbook for Teachers and Students ISBN
978-92-0-131010-1 STI/PUB/1564 (2014)
3. Dosimetry in Diagnostic Radiology for Pediatric Patients, IAEA Human
Health Series No. 24 (2014)
4. Quality assurance Programme for Computed Tomography: diagnostic and
Therapy Applications. IAEA Human Health Series No. 19
5. Radiation Protection in Pediatric Radiology. Safety Reports Series No.71.
6. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MEDICAL PHYSICS, IOMP Policy
Statement No.2, Basic. Requirements for Education and Training.
7. Roles and Responsibilities, and Education and Training Requirements for
Clinically Qualified medical Physicists, IAEA Human Health series No. 25.
ISBN 978-92-0-142010-7. STI/PUB/1610
27

8. Practical Radiation Protection in Health Care, C.J.Martin and D.G. Sutton,
Oxford University Press, 2002.
9. Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians,
Fourth Edition, Jacob Shapiro, Harvard University Press, 2002.
10. Radiation Dosimetry, Michael Stabin, Springer and Verlag, 2010

Радиотерапија:
1. Introduction to Health Physics, Fourth Edition, Herman Cember, Thomas E.
Johnson, McGraw-Hill, 2009.
2. Physics of Radiation Protection, James E. Martin, Wiley-VCH Verlag GmbH
Co. KgaA, Weinheim, 2004.
3. Radiation, detection and measurement. Knoll, Glen, Fourth Edition, John
Wiley&Sons Inc, 2010.
4. Digital Image Processing for Medical Applications, Geoff Dougherty,
Cambridge University Press, 2009.
5. The Physicis of Radiation Therapy, Fourth Edition, Khan F. M., Lippincott
Williams and Wilkins, 2010.
6. The Physics of Radiology, Fourth Edition, Johns H. S., Cunningham J.R.;
Charles C Thomas, 1983.
7. Fundamentals of Radiation Dosimetry, Seconnd Edition, Greening J. R.,
Adam Hilger, 1985.
8. Basic Clinical Radiobiology, Joiner M., van der Kogel A., Hodder Arnold,
2009.
9. Medical Electron accelerators, Karzmark C. J., Nunan C. S., Tanabe E.;
McGraw-Hill, 1993.
10. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students, IAEA
Vienna, 2005.
11. Handbook of Radiotherapy Physics, Theory and Practice,; Mayles P., Nahum
A., Rosenwald J.C. editors; CRC Press, 2007.
12. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, Attix F. H.,
John Wiley &Sons, 1986.
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Journals
1.
2.
3.
4.

JAMA
Health Physics (www.health-physics.com)
Nuclear Medicine Communications
European Journal of Nuclear Medicine
http://ejnmmigateway.net
5. World Journal of Nuclear Medicine
6. MedicalPhysics

&

molecular

Imaging

(http://scitation.aip.org/content/aapm/journal/medphys/browse
7. Physics in Medicine and Biology http://iopscience.iop.org/0031-9155/
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Област на специјализација

31. Семејна медицина

Звање кое се добива по завршување Специјалист по семејна медицина
на специјализацијата
Времетраење на специјализацијата

36 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Втора година
втора половина
Трета година

100 часа семејна медицина,
60 часа интерна, хирургија, инфективно.
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
60 часа
Педијатрија, дерматологија, неврологија, психијатрија,
гинекологија, (Дијагноза, третман, компликации)
60 часа Семејна медицина,
60 часа ОРЛ, очни болести, ортопедија, палијативна нега
(Дијагноза, третман, компликации)

Теоретска настава по специјализација семејна медицина
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Задолжителни модули специфични за семејна
медицина
Принципи на семејна медицина
Консултација
Давање на фидбек
Упатства
Медицина базирана на докази
Рационално пропишување на лекови
Комуникациски вештини и советување
Справување со притисок од пациенти и Права на
пациенти
Обезбедување на квалитет на работа
Истражување во примарна здравствена заштита

Број на часови
3
3
3
1
10
10
10
6
10
10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Превенција и промоција на здравје
Етика
Професионализам и медицински грешки
Организација на работа во амбуланта амбуланта
Водење на хронични болести
Злоупотреба на супстанции – алкохол и пушење
Ментално здравје
Грижа за стари лица
Палијативна нега во семејна медицина
Ургентни состојби
Семејство
Боледување и инвалидитет
Упатување
Вкупно

10
10
10
4
10
6
6
10
10
10
3
3
2
160

Клинички вештини по специјализација семејна медицина кои се обавуваат во
Центарот по семејна медицина во тек на теоретскиот дел на настава
Клиничка вештина

Изведување самостојно

Срцевобелодробно оживување возрасен
Срцевобелодробно оживување деца
Дефибрилаија
Хеимлихов зафат кај возрасен и дете
Мерење на крвен притисок
Одредување на гликемија
Преглед на дијабетско стопало
Преглед на урина
Отоскопија
Офталмоскопија
Клинички преглед на око
Аускултација на бели дробови
Аускултација на срце
Клинички преглед на дојка
Преглед на простата
Венепункција
Сутура на рана
Толкување на рентгенграфии
ЕКГ
Бимануелен гинеколошки преглед
Земање на брис и преглед под спекулум
Имобилизација

5
5
5
2+2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5
5
2

Општ дел
распоред на турнуси
Ред.

Турнус

Траење (месеци)

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семејна медицина
Интерна медицина
Хирургија со трауматологија
Инфективни болести
Педијатрија
Семејна медицина(педијатриска и гинеколошка
амбуланта)

6
3
3
2
1
3
Вкупно
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Практични вештини во општиот дел од специјализација по семејна медицина со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно
9 месеци

Семејна медицина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Консултација со возрасен пациент
Консултација и преглед на новородено
Консултација и преглед на доенче и мало дете
Консултација и преглед на адолесцент
Проценка на пубертет
Одредување на ИТМ
Одредување на крива на раст
Мерење на крвен притисок
ЕКГ
Мерење на врвен експираторен проток
Едукација на пациент за инхалативна терапија
Употреба на небулајзер
Клинички преглед на дојка
Собирање на урина кај мало дете
Клинички преглед на урина
Читање и толкување на лабораториски резултати
Издавање на рецепти
Закажување во мој термин
Интрадермална инекција
Субкутана инекција
Интрамускулна инекција
Интерна медицина

100
10
20
20
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
10
50
50
50
5
5
5

/
/
/
/
/
10
10
10
5
5
5
5
5
5
10
20
10
10
5
5
5
3 месеци

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Земање на интернистичка анамнеза и физикален
преглед
Изведување и толкување на ЕКГ
Венепункција
Поставување на интравенска линија
Апликација на интравенска терапија
Итерпретација на рентгенграфии, КТ, МРИ
Интерпретација на основни лабораториски иследувања
Поставување на назогастрична сонда
Лаважа на гастер
Поставување на уринарен катетер кај жена
Поставување на уринарен катетер кај маж
Давање на клизма
Ректален преглед
Гледање на нормални крвни размаски
Плеурална пункција
Коскена биопсија
Биопсија на лимфна жлезда
Ехокардиографија
Ехо на уринарен тракт
Ехо на абдомен
Ендоскопија
Биопсија на хепар/бубрег
Пациент на дијализа
Спирометрија изведување и толкување на резултати
Апликација на инхалативна терапија
Аспирација на зглоб
Пункција на зглобови

50

20

10
5
5
5
20
20
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
5
5

10
5
5
5
20
20
2
2
2
2
2
2
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5
5
5
5

Хирургија со трауматологија
Земање на специфична хируршка анамнеза
Изведување на хируршка проценка
Објаснување на пациент на најчести хирурчки
процедури
Водење на пациент со најчести постоперативни
компликации
Поставување на уринарен катетер кај жена
Поставување на уринарен катетер кај маж
Ректален преглед
Клизма
Поставување на венска линија
Проценка на витални знаци
Поставување на назогастрична сонда
Одредување на Глазгов кома скала
Одредување на траума скор

3 месеци
20
10
20
10
20
/
20

/

5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
5
5
2
2
2

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1.
2.
3.
4.
5.

Имобилизација
Техники на хемостаза
Венепункција со земање примерок за анализа
Обработка на хируршка рана
Шиење на рана
Преврска на рана
Отстранување хируршки конци
Екцизија на површни кожни лезии
Инцизија и дренажа на површен абпсцес
Ексцизија на нокт
Хируршко перење
Подготовка на оперативно поле
Апликација на локална анестезија
Кожна биопсија
Отстранување на дрен
Парацентеза
Торакоцентеза со дренажа
Емболектомија
цистостома
Аспирација на бешика
Пнеумоторакс
Репозиција на парафимоза
Третман наулкуси на долни екстремитети
Проценка и третман на декубитални улкуси
Инфективни болести
земање анамнеза и физикален преглед кај болни со
покачена температура
Земање на брисеви
Интерпретација на микробиолошки резултати
Толуување на лабораториски наоди
Интерпретација на рентгенграфии, Ехо преглед, КТМ,
МРИ
Педијатрија
Преглед на новородено
Преглед на доенче
Проценка на раст и развој на дете
Проценка на развој на пубертет
Родословни дрва

Предвидени колоквиуми
Семејна медицина 1 (на 1 месеци)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5

2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

50

2 месеци
10

10
50
50
50

5
10
10
10
1 месеци

10
10
10
10
10

5
5
5
5
5

Специјален дел од семејна медицина специјализација
Распоред на турнуси
Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Турнус

Траење
(месеци)
1
1
1
1
2
5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
3
18

Дерматовенерологија
Неврологија
Психијатрија
Ургентна медицина
Гинекологија
Семејна медицина
Офталмологија
ОРЛ
Ортопедија
Палијативна нега
Медицина на труд
Оценка на работна способност
Итна медицинска помош
Семејна медицина 3 самостојно без надзор
Вкупно:

Практични вештини во Специјалниот дел од специјализација по семејна медицина
со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира

Дерматологија
1.
2.
3.

Земање на специфична дерматолошка анамнеза и
преглед
Земање на уретрален брис
Испраќање на земен материјал во лабораторија

Изведува
самостојно

1 месеци
10

5

5
5

2
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Апликација на локална терапија на кожа
Третман наулкуси на долни екстремитети
Проценка и третман на декубитални улкуси
Кожни скин прик тестови
Доплер на крвни садови
Биопсија на кожни лезии
Неврологија

1.

1 месеци

5.
6.
7.

Анамнеза и клинички преглед на пациенти со
невролошки заболувања
Невролошки преглед
Одредување на ментален статус
Интерпретација на рентгенграфии, Ехо преглед, КТМ,
МРИ
Лумбална пункција
ЕЕГ, ЕМГ
Мускулна и нервна биопсија

1.
2.

Психијатрија
Одредување на ментален статус
Психијатриско интервју

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ургентна медицина
Апликација на локална анестезија
Ендотрахеална интубација
Оксигенотерапија
Венепункција
Поставување на уринарен катетер кај жена
Поставување на уринарен катетер кај маж

5
5
2
5
5
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гинекологија
Гинеколошки преглед
Земање на ПСП
Совет за контрацепција
Антренатална грижа кај нормална бременост
Присуство на породување
Одредување на Апгар скор
Базична нега на новородено
Совет за доење

20
10
20
10
5
5
5
10

2.
3.
4.

10

10

5
5
10

2
2
5

5
5
5

/
/
/
1 месеци

5
5

Офталмоскопски преглед

2
2
1 месеци
2
/
2
5
2
2
2 месеци

Офталмологија
1.

5
/
/
/
/
/

5
5
5
5
5
5

5
5
10
5
/
/
/
5
15 дена

5

2

2.
3.
4.
5.
6.

Тест на визуелна функција
Откривање на рефрактерна аномалија
Грижа за контактни леќи
Локална апликација на лек
Отстранување на страно тело од коњунктива

5
5
5
5
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОРЛ
Отоскопија
Миење на надрворешен ушен канал
Проценка на слух
Предна риноскопија
Тампонада на нос – предна и задна
Отстранување на страно тело од нос
Отстранување на страно тело од уво

10
10
5
5
5
5
5

1.
2.
3.
4.
5.

Ортопедија
Клинички преглед на мускулоскелетен систем
Преглед на колкови кај дете
Интраартикуларна апликација на лек колено и раме
Интраартикуларна дренажа
Интерпретација на рентгенграфии, КТМ, МРИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Палијативна грижа
Проценка и третман на декубитални улкуси
Поставување на уринарен катетер кај жена
Поставување на уринарен катетер кај маж
Клизма
Поставување на венска линија
Поставување на назогастрична сонда
Третман на болка
Третман на декубитус
Медицина на труд
Земање на работна анамнеза
Интерпретација на резултати
Увид во медицинска документација за медицина на труд
Периодични превентивни прегледи кај вработени
Учество во мерењата и анализа на резултатите при
проценка на амбиентален мониторинг
Оцена на работна способност
Оценка на работна способност
Семејна медицина 2 и 3
Самостојно прегледување на пациенти со акутни
симптоми

2
/
2
2
2
15 дена
5
5
2
2
2
2
2
15 дена

10
5
5
5
10

5
2
2
2
10
15 дена

5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
15 дена

10
10
5
10
2

2
2
2
/
15 дена

20

10
5+3

100

100

2.

3.
4.
5.
6.

Самостојно водење на пациенти со најчести хронични
заболувања (хипертензија, дијабет, астма, реуматско
заболување)
Самостојно водење на пациенти со малигно заболување
Самостојно водење на пациенти со зависност
(алкохол/дроги)
Самостојно водење на пациенти со проблеми од
ментално здравје (неуроза, депресија, деменција)
Генограм

Предвидени колоквиуми
Семејна медицина 2 (на крај на втора година)

50

4х10=40

5
5

3
3

10

3х3=9

5

10

Област на специјализација

Радиологија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Радиолог

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

150 часа општ дел
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
Теоретски предавања на Институт за анатомија, патологија, радиотерапија
и онкологија и патофизиологија и нуклеарна медицина

Трета година

Четврта година

150 часа општ дел радиологија и радиолошка физика по дијагностики
100 часа специјален дел
- Радиологија на респиратори органи
- Радиологија на дигестивен систем
- Радиологија на коскено-зглобен систем
- Радиологија на уринарен систем
- Ургентна радиодијагностика
100 часа
- Радиологија на кардиоваскуларен и лимфен систем
- Педијатриска радиологија
- Радиологија на ЦНС со глава и врат
- Радиологија на дојка и гинеколошка радиодијагностика
- Интервентна радиологија

Општ дел од радиологија
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Турнус

Траење (месеци)

Инстиут за анатомија
Институт за патологија
Институт за радиотерапија и онкологија
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина
Радиолошка физика - општ дел
Радиолошка физика - специјален дел
Заштита од јонизирачко зрачење
Компјутеризирана томографија – општ дел
Магнетна резонанца – општ дел
Ултразвучна дијагностика – општ дел
Дијагностика на торакални органи – општ дел
Радиологија на кардиоваскуларен и лимфен систем
Ургентна радиодијагностика – општ дел
Радиологија на гастроинтестинален тракт – општ дел
Остеоартикуларен систем – општ дел
Педијатриска радиологија – општ дел
Уринарен систем – општ дел
Неврорадиологија и васкуларна радиодијагностика – општ дел
Ургентна радиодијагностика – специјален дел
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
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Практични вештини во општиот дел од специјализацијата по радиологија
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

1

Турнус

Траење

Практичен дел

Асистира и изведува
самостојно

Институт за анатомија

1 месец

Учество во работата на институтот по пропишан програм за
специјализација по радиологија
Институт за патологија

1
2

Учество во работата на институтот по пропишан програм за
специјализација по радиологија
Присуство (учество) на најмалку 5 обдукции
Институт за радиотерапија и онкологија

1

3

1 месец

Престој во темна комора
Запознавање со класичен радиолошки процес како и
дигитална радиологија
PACS системи
Радиолошка физика – специјален дел

1
2
3
4

1 месец

Учество во работата на институтот по пропишан програм за
специјализација по радиологија
Радиолошка физика – општ дел

1
2

1 месец

Учество во работата на институтот по пропишан програм за
специјализација по радиологија
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина

1

1 месец

30 дијаскопски прегледи
Присуство на најмалку 100 стандардни и специјални графии
50 контрастни прегледи
Автоматски темни комори

2 месеци
30
100
50

5
6

PACS дигитални камери
ЦД, дигитално складирање на слики и наоди
Заштита од јонизирачко зрачење

1
2
3

Заштита во дијагностичка радиологија
Заштита во интервентна радиологија
Средства за лична заштита
Компјутеризирана томографија - општ дел

1

1

1
2

Ултразвучна дијагностика – општ дел

2 месеци

Запознавање со основните принципи и практична примена во
абдоминална и уринарна дијагностика

100+100

Радиологија на торакални органи - општ дел

2 месеци

Запознавање со радиолошка анатомија и општа радиолошка
патологија
Класични снимки на граден кош во два правци

1 месец

1 месец

Запознавање со ургентните патолошки состојби
Учество во работата на ургентна дијагностика
Радиологија на гастроинтестинален тракт – општ дел

1
2
3

100

Запознавање со радиолошка анатомија и општа радиолошка
патологија
Ургентна радиодијагностика – општ дел

1
2

1 месец

Запознавање со основните физички принципи и практична
примена

Радиологија на кардиоваскуларен и лимфен систем - општ
дел
1

1 месец

Запознавање со основните физички принципи и практична
примена
Магнетна резонанца – општ дел

1

1 месец

Езофагус и желудник
Пасажа, иригографија
Ултразвук на абдомен

1 месец
150
50
50

Остеоартикуларен систем – општ дел
1

Нативни снимки

200

Педијатриска радиологија - општ дел
1

Класични РТГ снимки
Уринарен систем - општ дел

1
2

Нативни снимки
Ултразвук
Неврорадиологија и васкуларна радиодијагностика - општ
дел

1
2
3

КТ на глава
КТ на рбет
МР на глава
Ургентна радиодијагностика – специјален дел

1

2 месеци

1 месец
80
1 месец
100
50
1 месец

100
50
50
2 месеци

Самостојна работа во ургентниот дијагностички центар

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посочена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењето треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Напреднат дел од специјализацијата по радиологија
распоред на турнуси
Ред. Бр.

Турнус

Траење (месеци)

1
2

Радиологија на заболувања на белодробен паренхим
Радиологија на заболувања на:
- плевра
- медијастинум
- дијафрагма

3

Заболувања на срце и коронарни крвни садови

1,5

4

Радиологија на дигестивен тракт:

0,5

-

5
6

7
8
9
10
12
13
14

1
1

болести на хранопровод
болести на желудник

- болести на тенко црево
- болести на дебело црево
Радиологија на хепатобилијарен тракт и панкреас
Радиологија на остеоартикуларен систем:
-

воспалителни заболувања на коски и зглобови
дегенеративни заболувања на зглобови
паразити на коски

-

трауматски промени на остеоартикуларен систем

-

хормонални пореметувања

-

заболувања поради пречки во исхрана

-

промени кај интоксикации

-

тумори на коски

Општа или специјална болница
Педијатриска радиологија – специјален дел
Дијагностика на уринарен систем – специјален дел
Неврорадиологија и васкуларна радиодијагностика –
специјален дел
Ултразвучна дијагностика – специјален дел
Радиодијагностика на дојка и гинеколошка радиодијагностика
Компјутерска томографија и магнетна резонанца – специјален
дел
Интервентна радиологија

2
1
1

1

0,5
2
1
2
1
2
1
1

15
16
17
18

Ургентен центар или клиничка болница
Болница или здравствен дом (матична институција)
Итна медицинска помош
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

0,5
3
1
Вкупно:
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Практични вештини во специјалниот дел од специјализацијата по радиологија со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Траење

Практичен дел

Асистира и изведува
самостојно

Радиологија на заболувања на белодробен паренхим
КТ на граден кош
МР на граден кош
Перкутана пункција на граден кош под УЗ, дијаскопска и КТ
контрола

2 месеци
100
50
10

2 месеци

1
2

Радиологија на заболувања на плевра, медијастинум и
дијафрагма
КТ контрастна на медијастинум
МР контрастна на медијастинум

1
2

Заболувања на срце и коронарни крвни садови
КТ на срце, МР на срце
КТ коронарографии

1
2
3

1
2
3

1
2

Радиологија на дигестивен тракт: болести на хранопровод,
болести на желудник
КТ на абдомен
УЗ на абдомен
Абдоминална фистулографија
Радиологија на дигестивен тракт: болести на тенко црево,
болести на дебело црево
Ентероклизи
Иригографија

100
50
1,5 месеци
25
25
1 месец
50
150
20
2 месеци
20
100

3

Интервентни постапки

10 васкуларни;
10 неваскуларни

Радиологија на хепатобилијарен тракт и панкреас
1
2

1
2
3
4

Холангиографски студии
ЕРЦП
Радиологија на остеоартикуларен систем:
- воспалителни заболувања на коски и зглобови
- дегенеративни заболувања на зглобови
- паразити на коски
- трауматски промени на остеоартикуларен систем
Нативни снимки
УЗ на зглобови и меки ткива
КТ на трауматски и други патолошки промени на
остеоартикуларен систем
МР на трауматски и други патолошки промени на
остеоартикуларен систем
Радиологија на остеоартикуларен систем: хормонални
пореметувања, заболувања поради пречки во исхрана,
промени кај интоксикации

1 месец
50
50
2 месеци

100
50
50
50
1 месец

1
2

Ултразвук
МР

1
2
3

Тумори на коски
КТ на остеоартикуларен систем
Фистулографија
Цитолошка пункција

0,5 месец
25
10
10

1
2
3
4
5
6

Педијатриска радиологија
Класични РТГ снимки
КТ
УЗ
МР
Контрастни прегледи на УТ (И.В.У., уретроцистографија)
Интервентни процедури во детска возраст

2 месеци
20
50
100
30
20
5

1
2
3
4
5
6

Дијагностика на уринарен систем – специјален дел
И.В.У.
КТ
Микциона уретроцистографија
МР
Ретроградна уретроцистографија
Интервентна уропостапка

1 месец
50
100
10
20
10
5+5

50
50

2 месеци

1
2
3
4
5

1
2

1
2
3
4
5
6

1
2

1
2
3

Неврорадиологија и васкуларна радиодијагностика –
специјален дел
Ангиографии
МР на рбет
МР ангио
КТ ангио
Цистернографија
Ултразвучна дијагностика – специјален дел
Практична примена на УЗ дијагностика на меки делови
Цитолошка пункција
Радиодијагностика на дојка и гинеколошка
радиодијагностика
Ултразвук
Пункции
Мамографии
ХСГ
КТ
МР
Компјутерска томографија и магнетна резонанца –
специјален дел
КТ ангио
МР ангио
Интервентна радиологија
Стентирање на крвни садови
Коилирање на крвни садови
Останати интервентни радиолочки методи

30
50
50
50
10
1 месец

2 месеци
100
10
100
30
100
30
1 месец
30
30
2 месеци
10
10
20

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОД ПОДРАЧЈЕ НА
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО

ОБЛАСТ НА

Онкологија и радиотерапија

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ЗВАЊЕ КОЕ СЕ

Онколог-радиотерапевт

ДОБИВА ПО
ЗАВРШУВАЊЕ НА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА

5 години (60 месеци)

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
УСЛОВИ ЗА

Медицински факултет

ЗАПИШУВАЊЕ
(вид и степен на
завршени академски
студии)

НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО ГОДИНИ

ПРВА ГОДИНА

РЕДЕН
БРОЈ

АКТИВНОСТ (ТУРНУС)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Месечен фонд
на часови

(месеци)
(теоретска
настава/
практичен дел)
1.

Радиолошка физика и
радиобиологија (општ дел)

2+4

4/90

1

Малигни тумори на глава и врат
(специјален дел)
Радиолошка заштита и
дозиметрија (општ дел)
2.

Малигни тумори на ЦНС, коскени

2+4

4/90

тумори и тумори на кожа
(специјален дел)
Колоквиум се полага по завршување на двата турнуса

ВТОРА ГОДИНА

РЕДЕН
БРОЈ

АКТИВНОСТ (ТУРНУС)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Месечен фонд
на часови

(месеци)
(теоретска
настава/
практичен дел)
Ортоволтажна радиотерапија
1.

(општ дел)
1+5

4/90

2+4

4/90

Малигни тумори на дојка
(специјален дел)
Суперволтажна радиотерапија
2.

(општ дел)
Малигни тумори на бели дробови
и медијастинум (специјален дел)

Колоквиум се полага по завршување на двата турнуса

2

ТРЕТА ГОДИНА

РЕДЕН
БРОЈ

АКТИВНОСТ (ТУРНУС)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Месечен

фонд

на часови
(месеци)
(теоретска
настава/
практичен дел)
Брахитерапија (општ дел)
1.

Малигни гинеколошки тумори

2+4

4/90

2+4

4/90

(специјален дел)
Дводимензионална симулација
2.

(општ дел)
Урогенитални тумори (специјален
дел)

Колоквиум се полага по завршување на двата турнуса

ЧЕТВРТА ГОДИНА

РЕДЕН
БРОЈ

АКТИВНОСТ (ТУРНУС)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Месечен

фонд

на

часови
(месеци)
(теоретска настава/
практичен дел)
Тридимензионална симулација
1.

(општ дел)

1+5

4/90

3

Малигни тумори дигестивен тракт
(специјален дел)
Тридимензионална симулација
(општ дел)
2.

Малигни тумори на РЕС,

2+4

4/90

тиреоидеа и мекоткивни тумори
(специјален дел)
Колоквиум се полага по завршување на двата турнуса

ПЕТТА ГОДИНА

РЕДЕН
БРОЈ

АКТИВНОСТ (ТУРНУС)

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Месечен

фонд

на

часови
(месеци)
(теоретска настава/
практичен дел)
Интерна медицина

1.



Пулмологија – 15 денови



Кардиологија – 15
денови



Ендокринологија – 15
денови



Гастроентерологија – 2
месеци



Нефрологија – 15 денови



Ревматологија – 15
денови



Хематологија – 2 месеци



Дерматологија – 15
денови

7

Надворешни
турнуси

4

Хирургија

2.



Неврохирургија – 7
денови



Оториноларингологија –
7 денови



Торакална хирургија – 7
денови



Абдоминална хирургија
– 7 денови



Ортопедија – 7 денови



Урологија – 7 денови



Гинекологија – 7 денови



Хирургија на дојка – 7
денови

2

Надворешни
турнуси

Радиологија

3.



РТГ и дијаскопски
техники – 15 денови



Ултразвук – 15 денови



КТ – 1 месец



МР – 15 денови



Мамографија – 7 денови



ПЕТ – 7 денови

3

Надворешни
турнуси

Нивоа на стекнати компетенции во рамките на секој поединечен турнус
Ниво на стекнати компетенции (вештини):
1. Специјализантот го совладал тематското подрачје на основно ниво и потребна му
е помош и стручен надзор во работата и при решавањето на проблемите од
тематското подрачје
2. Специјализантот делумно го совладал тематското подрачје и со делумен стручен
надзор е во состојба да работи и да ги решава проблемите од тематското подрачје.
3. Специјализантот во целост го совладал тематското подрачје, ја познава
соодветната литература и е во состојба самостојно да работи и да ги решава
проблемите од тематското подрачје.
Општи компетенции (вештини) во рамките на сите предвидени турнуси
Со завршувањето на специјалистичкото усовршување специјализантот по онкологија
и радиотерапија мора во целост да ги има стекнато општите компетенции ( вештини).
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Посебно внимание треба да се посвети на стекнувањето на општите компетенции
важни за одредени гранки на специјализацијата.
Со завршување на турнусот, специјализантот по онкологија и радиотерапија мора:
























да ги познава и применува начелата на медицинската етика и деонтологија (3)
да поседува професионалност, хуманост и етичност, со обврска за чување на
приватноста и достоинството на пациентите (3)
да ги познава вештините на однесување со пациентите, колегите и останатите
стручни лица-комуникациски вештини (3)
да ги познава и применува начелата на добра соработка со другите здравствени
работници (3)
да биде способен разумно и на соодветен начин да му ги пренесе релевантните
информации и објаснувања на пациентот (усмено и писмено), на неговото
семејство, на колегите и на останатите стручни лица со цел за заедничка
соработка во планирањето и извршувањето на здравствената дејност (3)
да биде способен да ги дефинира, да ги избере и правилно да ги документира
релевантните податоци за пациентот, да го уважи и да се информира за ставот на
пациентот и неговото семејство и за ставовите на другите колеги и на другите
стручни лица (3)
преку постојано учење и самоиспитување да ги унапреди своите компетенции и
ставови, неопходни за подигнување на квалитетот на стручната работа (3)
да усвои принципи на управување со својата пракса и кариера со цел за
постигнување на професионален развој (3)
да развие вештини за пренесување на знаењето на помладите колеги и другите
работници во здравството (3)
да ја разбере важноста на научниот пристап кон струката (3)
да учествува во научно-истражувачка дејност почитувајќи ги етичките начела на
научно-истражувачката работа и на клиничките испитувања и да учествува во
припремата на трудови за објавување (3)
да биде способен да допринесува во создавањето, примената и преносот на
новите медицински познавања и искуства и активно да учествува во
спроведувањето на програмата за специјализација и потесна специјализација (3)
да ги познава и да ги применува принципите на медицина базирана на докази (3)
да го познава начинот и важноста од ефикасно водење на детална документација
и истото да го применува во својата работа согласно важечките прописи (3)
да биде способен да ги координира и да ги утврди приоритетите при тимска
работа, ефикасно да придонесува во работата на мултидисциплинарниот тим на
здравствени работници и соработници (3)
да ја процени потребата од вклучување на други стручни лица во процесот на
вршење на здравствена дејност(3)
да е запознат со важноста од соработка со јавноздравствени служби и активно да
соработува со нив и со останатите тела вклучени во здравствениот систем (3)
да ја познава организацијата на здравствениот систем и да биде способен за
одговорно да учествува во управување со активностите за проценка на потребата
од планирање на мерки за унапредување и зголемување на ефективноста и развој
и унапредување на системот на квалитетна здравствена заштита (3)
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да ги познава здравствените регулативи, особено од подрачјето на заштита на
правата на пациентите (3)
да го разбира значењето на сопствената одговорност при заштита на податоците и
правата на пациентите (3)
да го познава текот, распоредот и контролата на работниот процес и основите за
управување со ресурси посебно со финансиски ресурси (3)
да ги разбира и критички да ги користи достапните средства за здравствена
заштита, водејќи се од интересите на своите пациенти и на заедницата (3)
да биде способен да процени и адекватно да одговори на индивидуалните
здравствени потреби и проблеми на пациентите (3)
да ги идентификува здравствените потреби на заедницата и во склад со нив да
превзема соодветни мерки за зачувување и унапредување на здравјето и
превенција на болести (3)
да промовира здравје и здрав стил на живеење на своите пациенти, на заедницата
и на целокупната популација (3)

Специјалистички компетенции во рамките на секој турнус
Во текот на специјализацијата, специјализантот треба да ги усовршува своите знаења
и вештини кои ќе му овозможат да биде во состојба:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Да ги препознава знаците и симптомите на малигните болести
Да постави индикација за правилна дијагностика на суспектни малигни болести
Да дефинира стејџинг и класификација на туморот
Да го осмисли и да го реализира терапевтскиот третман за секој пациент,
вклучувајќи радиотерапија и системски облици на лекување, особено оние кои
се ординираат истовремено со радиотерапија
Да ординира супортивна и симптоматска терапија
Да ги дијагностицира и лечи нуспојавите од онколошкиот третман
Да ги препознае и лечи психолошките реакции на неизлечлива болест
Да практицира медицина во склад со етиката и правата на пациентот

За секоја поединечна локализација на туморот специјализантот по онкологија и
радиотерапија ќе биде запознаен со:
1.
2.
3.
4.

Епидемиологија на туморот
Превенција, рана детекција, скрининг и едукација на популацијата
Патологија, цитологија и класификација на тумори
Терапевтски можности, вклучително радиотерапија, системско лечење и
комбинирани модалитети на лечење, хирургија, фотодинамична терапија,
хипертермија
5. Организација на онколошката служба
.........................................
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Радиолошка физика и радиобиологија
(општ дел)

7

Наслов

Малигни тумори на глава и врат (специјален
дел)

Времетраење на

2+4

специјалистички
предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
Содржина и цели на предметната програма /турнус (компетенции):
РАДИОЛОШКА ФИЗИКА И РАДИОБИОЛОГИЈА
1. Структура на атом, интерреакција на јонизирачкото зрачење со материјата,
електромагнетна ирадијација, видови на јонизирачки зраци, особини на
јонизирачките зраци, радиоактивност, радиоизотопи, зрачни полиња, дози во
радиотерапијата, абсорбирана доза, процентуална длабинска доза, максимална
длабинска доза, мерни единици, филтри, колимација.
2. Биолошко дејство на јонизирачките зраци, временска скала на зрачните ефекти,
радиосензитивност и радиорезистентност, структура на клетка, структура на ДНК,
ДНК оштетување, механизми и видови на клеточна смрт, репарација, криви на
преживување, модели за прикажување на кривите на преживување, акутни и
доцни несакани ефекти од зрачењето, изоефективни зависности, режими на
фракционирање, време-доза-фракционирање, ефекти од оксигенација, туморен
одговор, тераписка ширина.
МАЛИГНИ ТУМОРИ НА ГЛАВА И ВРАТ:
Тумори на ларинкс
- епидемиологија (3)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија:
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори во усната празнина
- епидемиологија (3)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
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-

стејџинг (3)
терапија:
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
фотодинамична терапија (3)
хипертермија (3)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на орофаринкс
- епидемиологија (3)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија:
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на хипофаринкс
- епидемиологија (3)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија:
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на назофаринкс
- епидемиологија (3)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија:
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на плунковните жлезди
- епидемиологија (2)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (3)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
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-

терапија:
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на параназални синуси
- епидемиологија (2)
- патогенеза, патологија и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија:
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните полиња за зрачење:
 тумори на ларинкс
30
 тумори во усната празнина
15
 тумори на орофаринкс
20
 тумори на хипофаринкс
10
 тумори на назофаринкс
10
 тумори на плунковите жлезди
5
 тумори на параназални синуси
5

Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
40

10

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Радиолошка заштита и дозиметрија (општ
дел)
Наслов
Малигни тумори на ЦНС, коскени тумори и
тумори на кожа (специјален дел)
Времетраење на
специјалистички

2+4

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
РАДИОЛОШКА ЗАШТИТА И ДОЗИМЕТРИЈА
1. Општи принципи за заштита од јонизирачко зрачење (АЛАРА), максимално
дозволени дози за вработени и општа изложеност, принципи за заштита во
установи со примена на суперволтажна радиотерапија и брахитерапија,
стохастички и дeтерминистички оштетувања.
2. Мерни инструменти во радиолошката физика, апсолутна и релативна
дозиметрија, фантом, ин виво дозиметрија, дозен профил, геометриски
карактеристики на зрачниот сноп, модификатори на зрачниот сноп.
ТУМОРИ НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ
Глиобластом
- епидемиологија (3)
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-

патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
дијагностика (3)
стејџинг (3)
терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Астроцитом
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Менингеом
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Останати тумори на централен нервен систем
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
КОСКЕНИ ТУМОРИ
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
ТУМОРИ НА КОЖА
Малиген меланом
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-

епидемиологија (3)
патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
превенција (3)
дијагностика (3)
стејџинг (3)
терапија
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
терапија со мали молекули (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Базоцелуларен карцином
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Планоцелуларен карцином
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
глиобластом-10
астроцитом-10
менингеом-5
останати тумори на централен нервен систем-5
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на коските-2
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
малиген меланом-5
базоцелуларен карцином-5
планоцелуларен карцином-5
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Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
40

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)

Ортоволтажна радиотерапија (општ дел)
Наслов
Малигни тумори на дојка (специјален дел)
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Времетраење на
специјалистички

1+5

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
ОРТОВОЛТАЖНА РАДИОТЕРАПИЈА
Ортоволтажни апарати, принципи на површинска, полудлабинска и длабинска
радиотерапија, филтри, принципи за избор на квалитет на зраци (напон, филтри),
тубуси за радиотерапија, принципи на заштита при ортоволтажна радиотерапија.
МАЛИГНИ ТУМОРИ НА ДОЈКА
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
хормонска терапија (3)
имунотерапија (3)
терапија со мали молекули (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на дојка
- по конзервирачки (поштедни) операции - 40
- по радикални операции - 30

Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под
500
15

надзор
Други форми на

Самостојна активност

Часови/број

активности
40

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Суперволтажна радиотерапија (општ дел)
Наслов

Малигни тумори на бели дробови и
медијастинум (специјален дел)

Времетраење на
специјалистички

2+4

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
СУПЕРВОЛТАЖНА РАДИОТЕРАПИЈА
Суперволтажни апарати, колиматорски системи, апарати за симулација, ласерски
системи за позиционирање, сликовни модалитети во радиотерапијата и нивна
интеграција во процесот на планирање и спроведување на радиотерапијата,
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справи за позиционирање, целни волумени, целна абсорбирана доза, 3Д
планирање, принципи и технички аспекти на 3Д конформална радиотерапија,
напредни радиотераписки техники.
МАЛИГНИ ТУМОРИ НА БЕЛИ ДРОБОВИ
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
терапија со мали молекули (3)
ангиостатска терапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
ТУМОРИ НА МЕДИЈАСТИНУМ
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на бели дробови - 40
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на медијастинум - 10

Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под
17

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
40

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата

Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Брахитерапија (општ дел)
Наслов

Малигни гинеколошки тумори (специјален
дел)

Времетраење на
специјалистички

2+4

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
БРАХИТЕРАПИЈА
Апарати за брахитерапија, видови на брахитерапија, целна абсорбирана доза при
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брахитерапија, брахитерапија со различна брзина на доза, интеграција на брахи
со телетерапија.
МАЛИГНИ ГИНЕКОЛОШКИ ТУМОРИ
Тумори на грлото на матката
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на телото на матката
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хормонска терапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на овариумот
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
ангиостатска терапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Останати гинеколошки тумори
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (2)
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Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на грлото на матката - 20
тумори на телото на матката - 20
останати гинеколошки тумори - 5
апликација на радиоактивни извори во вагина или во матка - 20

Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
40

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
20

Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)

Дводимензионална симулација (општ дел)
Наслов
Урогенитални тумори (специјален дел)
Времетраење на
специјалистички

2+4

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
ДВОДИМЕНЗИОНАЛНА СИМУЛАЦИЈА
Принципи на 2Д симулација, алгоритми за 2Д дозна калкулација, индикации.
УРОГЕНИТАЛНИ ТУМОРИ
Тумори на бубрег
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (2)
имунотерапија (3)
терапија со мали молекули (3)
ангиостатска терапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на простата
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3
хормонска терапија (3))
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на мочниот меур
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
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-

дијагностика (3)
стејџинг (3)
терапија
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на уретерите и уретрата
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на пенисот
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на тестисите
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на простата - 25
тумори на мочниот меур - 15
тумори на тестисите - 10
останати урогенитални тумори - 2
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Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
40

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Тридимензионална симулација (општ дел)
Наслов

Малигни тумори на дигестивен тракт
(специјален дел)
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Времетраење на
специјалистички

1+5

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
ТРИДИМЕНЗИОНАЛНА СИМУЛАЦИЈА
Апарати за симулација, ласерски системи за позиционирање, сликовни
модалитети во радиотерапијата и нивна интеграција во процесот на планирање,
справи за позиционирање.
ТУМОРИ НА ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ
Тумори на езофагус
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на желудник
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на панкреас
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
терапија со мали молекули (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
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супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на црниот дроб
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
терапија со инхибитори на тирозин- киназа (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на жолчните патишта
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на тенкото црево
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (2)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на дебелото црево
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
ангиостатска терапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Тумори на ректум
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
25

-

терапија
хемотерапија (3)
имунотерапија (3)
ангиостатска терапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Тумори на анусот
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
фотодинамична терапија (2)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
комбинирани модалитети (3)
Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
тумори на езофагус - 10
тумори на желудник - 10
тумори на панкреас - 3
тумори на жолчните патишта - 2
тумори на ректум - 20
тумори на анусот - 5

Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
40
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Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Тридимензионална симулација (општ дел)
Наслов

Малигни тумори на РЕС, тиреоидеа и
мекоткивни тумори (специјален дел)

Времетраење на
специјалистички

2+4

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УКРО

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
ТРИДИМЕНЗИОНАЛНА СИМУЛАЦИЈА
Апарати за симулација, ласерски системи за позиционирање, сликовни
модалитети во радиотерапијата и нивна интеграција во процесот на планирање,
справи за позиционирање.
ТУМОРИ НА РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛНИОТ СИСТЕМ
ЛИМФОМИ
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (3)
- превенција (2)
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-

дијагностика (3)
стејџинг (3)
терапија
хемотерапија (2)
имунотерапија (2)
радиотерапија (3)
хирургија (1)
супортивно симптоматска терапија (3)

ЛЕУКЕМИИ
-

епидемиологија (3)
патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
превенција (2)
дијагностика (2)
стејџинг (2)
терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
супортивно симптоматска терапија (3)
ПЛАЗМОЦИТОМ
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (2)
- дијагностика (2)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
супортивно симптоматска терапија (3)
ОФТАЛМОЛОШКИ ТУМОРИ
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
- дијагностика (2)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (2)
радиотерапија (3)
супортивно симптоматска терапија (3)
хирургија (2)
ТУМОРИ ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
- епидемиологија (3)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- превенција (2)
дијагностика (2)
- стејџинг (2)
- терапија
системска терапија (2)
радиотерапија (3)
супортивно симптоматска терапија (3)
хирургија (2)
ТУМОРИ СО НЕПОЗНАТО ПРИМАРНО ПОТЕКЛО
- дијагностика (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
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комбинирани модалитети (3)
супортивно симптоматска терапија (3)
ТУМОРИ НА ТИРЕОИДЕА
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (2)
- превенција (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (2)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
терапија со радиојод (2)
хормонска терапија (2)
хирургија (2)
МЕКОТКИВНИ ТУМОРИ
Липосарком
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на туморот (3)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (3)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
Останати тумори на меките ткива
- епидемиологија (2)
- патологија, патогенеза и биологија на тумори (2)
- дијагностика (3)
- стејџинг (3)
- терапија
хемотерапија (2)
терапија со мали молекули (2)
радиотерапија (3)
хирургија (2)
супортивно симптоматска терапија (3)
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Содржина на предметната програма/турнус - Практичен дел
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Лимфоми - 15
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Профилактичко зрачење на мозокот кај леукемии со висок ризик за
релапс - 5
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Плазмоцитом - 3
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Офталмолошки тумори - 2
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Тумори во детска возраст -15
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Тумори на тиреоидеа - 2
Во текот на специјализацијата, специјализантот по онкологија и радиотерапија
треба да ги испланира следните зрачни полиња:
Липосарком - 3
Останати тумори на меките ткива - 5

Методи на учење:
Вкупен расположливо време за
реализација
Распределба на расположливото време
Форми на активности

Предавања / теоретска

Часови:

настава
24
Нагледна практична

Часови/ број

активност/асистенции /под

Други форми на

надзор

500

Самостојна активност

Часови/број

активности
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40

Начин на оценување
Тестови

Да

Семинарска работа/ проект (писмена и усна)

Да

Практична активност

Да

Критериуми за оценување
(оценка)
(да се усогласи со новиот
закон)
Услов за потпис и

Редовност

полагање на колоквиум
Јазик на кој се изведува

Македонски

наставата
Предметна содржина (се пополнува посебен образец за секој турнус)
Интерна медицина


Пулмологија – 15 денови



Кардиологија – 15 денови



Ендокринологија – 15 денови



Гастроентерологија – 2 месеци



Нефрологија – 15 денови



Ревматологија – 15 денови



Хематологија – 2 месеци

Наслов

Дерматологија – 15 денови
Времетраење на
специјалистички

7

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УК за пулмоалергологија

предмет/турнус – институција
со овластена дејност

ЈЗУ УК за кардиологија
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ЈЗУ УК за ендокринологија
ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија
ЈЗУ УК за нефрологија
ЈЗУ УК за ревматологија
ЈЗУ УК за хематологија
ЈЗУ УК за дерматологија
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
Интерна медицина
Пулмологија
 да го совлада прегледот на пулмонален болен пациент (3)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
 да знае да планира рационална обработка на податоците (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Кардиологија
 да го совлада прегледот на кардиоваскуларен болен пациент (3)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
 да знае да планира рационална обработка на податоците (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Ендокринологија
 да го совлада прегледот на болен со шеќерна болест (3)
 да го совлада прегледот на пациенти со болести на ендокрините жлезди и
болести на метаболизмот(2)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
 да знае да планира рационална обработка на податоци (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Гастроентерохепатологија
 да го совлада прегледот на гастроентерохепатолошки болен пациент (3)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
 да знае да планира рационална обработка на податоци (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Нефрологија
 да го совлада прегледот на нефролошки болен пациент (3)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
 да знае да планира рационална обработка на податоци (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Ревматологија
 да го совлада прегледот на болен со автоимуни и ревматски болести (2)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
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да знае да планира рационална обработка на податоци (2)
да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Хематологија
 да го совлада прегледот на хематолошки болен пациент (3)
 да ги совлада дијагностичките и терапевтските постапки (2)
 да знае да планира рационална обработка на податоци (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
 да ги совлада принципите на спроведување на нега во тек на интензивна
хемотерапија (3)
 да се запознае со работата на специјализираните оддели и стерилните
оддели за интензивно лечење на хематолошките пациенти (3)
Дерматовенерологија
 да го совлада прегледот на пациенти со кожни болести (2)
 да ја познава клиничката слика на најчестите дерматолошки болести и
кожните манифестации на малигните болести (3)
 да ја познава симптоматологијата на кожните тумори (3)
 да ја познава симптоматологијата на малиген меланом (3)
 да знае да планира рационална обработка на податоци (2)
 да донесува дијагностички и терапевтски заклучоци под надзор на
специјалист (2)
Хирургија





Неврохирургија – 7 денови



Оториноларингологија – 7 денови



Торакална хирургија – 7 денови



Абдоминална хирургија – 7 денови



Ортопедија – 7 денови



Урологија – 7 денови



Гинекологија – 7 денови



Хирургија на дојка – 7 денови

Наслов

Времетраење на
специјалистички

2

предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УК за неврохирургија

предмет/турнус – институција
со овластена дејност

ЈЗУ УК за оториноларингологија
ЈЗУ УК за торакална хирургија
ЈЗУ УК за дигестивна хирургија
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ЈЗУ УК за ортопедија
ЈЗУ УК за урологија
ЈЗУ УК за гинекологија
ЈЗУ УК за торакална хирургија
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
Општа хирургија
Неврохирургија
 да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болен со
малигна болест на централниот нервен систем (2)
Оториноларингологија
 да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болен со
малигна болест во подрачјето на ОРЛ (2)
Торакална хирургија
 да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болен со
малигна болест на торакалните органи (2)
Абдоменална хирургија
 да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болни со
малигни болести на абдоменалните органи (2)
Ортопедија
 да ги совлада основните начела на хируршкото згрижување на болни со
малигни болести на локомоторен систем (2)
Урологија
 да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болни со
малигни болести на уринарен систем (2)
Гинекологија
 да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болни со
малигни болести на женскиот репродуктивен систем (2)
Хирургија на дојка
да ги совлада основните начела на хируршко згрижување на болни со малигна болест
на дојка (2)
Радиологија


РТГ и дијаскопски техники – 15
денови



Ултразвук – 15 денови



КТ – 1 месец



МР – 15 денови



Мамографија – 7 денови



ПЕТ – 7 денови

Наслов

Времетраење на
специјалистички

3
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предмет/турнус
Место на реализација на

ЈЗУ УК за радиологија

предмет/турнус – институција
со овластена дејност
Предуслови за запишување на

/

предметот /турнусот
Основи на радиологија
РТГ и дијаскопски техники
 да се запознае со техниките на изведување на прегледите (2)
 да ја совлада интерпретацијата на РТГ наоди (2)
Ултразвук
 да се запознае со техниката на изведување на прегледот (2)
 да ја совлада интерпретацијата на УЗ наод (2)
КТ
 да се запознае со техниката на изведување на прегледот (2)
 да ја совлада интерпретацијата на КТ наод (2)
МР
 да се запознае со техниката на изведување на прегледот (2)
 да ја совлада интерпретацијата на МР наод (2)
Мамографија
 да се запознае со техниката на изведување на прегледот (2)
 да се запознае со техниката на стереотаксична биопсија на дојка (2)
 да ја совлада интерпретацијата на мамографскиот наод (2)
ПЕТ
 да се запознае со индикациите за ПЕТ преглед (2)
 да се запознае со техниката на изведување на прегледот (2)
 да ја совлада интерпретацијата на ПЕТ наод (2)
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ДОДАТОК: Формулар за остварени активности во тек на еден месец кој го
потпишува менторот и едукаторот

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО МЕСЕЦ

______________________________

Ментор: ____________________________________________________
Специјализант: ____________________________________________________
Оддел и едукатор:
____________________________________________________________
Да

Работа на одделение
(учество)

КТ симулација

2Д симулација

Работа во амбуланта
(учество во контроли)

Визита

Учество

Работа во амбуланта
(препишување на
хормонотерапија)

и статус

Број на
пациенти

Број на
пациенти

Да
Исписи

Не

Самостојна
работа под
надзор

Самостојна
работа под
надзор

Не

Број на
пациенти

Број на
пациенти

Број на денови
Да

Работа во амбуланта
(препишување на
хемотерапија)

Анамнеза
Не

Учество

Да

Учество

Учество

Не

Број на
пациенти

Број на
пациенти

Број на
пациенти

Самостојна
работа под
надзор

Самостојна
работа под
надзор

Самостојна

Број на
пациенти

Број на
пациенти

Број на
пациенти
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Контурирање

Евалуација на 3Д
конформален план

Брахитерапија

Учество

Учество

Учество

работа под
надзор
Број на
пациенти

Број на
пациенти

Самостојна
работа под
надзор

Самостојна
работа под
надзор

Број на
пациенти

Број на
пациенти

Број на пациенти

Приказ на случај

Да

Не
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Област на специјализација

РЕВМАТОЛОГИЈА

Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

Ревматолог

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари,
работа во мали групи
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

Кардиологија со
коронарна единица

100 часа + задолжителната теоретска настава предвидена за сите
специјализанти
задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здравство
 Промоција на здравјето
 Способност за стекнување и пренесување на знаење
 Медицинска етика и прописи
 Научно истражувачка работа
 Донесување на клиничка одлука
 Комуникациски вештини
 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на пациенти со
акутен коронарен синдром за време на транспортот, ран трeтман
на придружните малигни пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во кардиоваскуларната
медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките можности за
проценка на патоморфологијата на кардиоваскуларните
заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај здрава
популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката на
кардиоваскуларната патологија
 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата
 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и одржување во
живот на тежок пациент, правила за кардиопулмонална
ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици

Пулмологија со
алергологија

Хематологија

Гастроентерохепатологија 











Нефрологија

анатомија на граден кош и физиологија на респираторен
систем
 епидемиолошки концепти во пулмологијата и генетски и
равојни нарушувања на респираторниот систем
 евалуација,знаци и симптоми на респираторните
заболувања
 неинвазивни техники и процедури во пулмологијата
 инвазивни техники и процедури
 принципи на пулмонална рехабилитација
 Хематопоетски систем
 Пристап кон болен со хематолошко заболување
 Симптоми и знаци на хематолошките заболувања
 Дијагностицки алгоритам за диференцирање на
хематолошките заболувања
 Современи дијагностички постапки за дијагмоза и
диеференцирање на хематолошките заболувања
 Принципи на терапија на хематолошките заболувања
 Клиничка слика, препознавањена компликации,
диференцијалчна диајгноза и современ тераписки пристап,
следење на пациентите со ј хематолошки болести (Анемии,
Лимфоми, Хеморагичен синдром, Мултипен миелом, Акутни
леукемии, Миелопролиферативни заболувања,
Антикоагулантна терапија, Трансплантација на
хематопоетски матични клетки, Принципи на лекување на
малигни хемопатии)
Анатомија и физиологија на дигестивната туба и панкреаот
Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот систем
Симптоми и знаци на болести на храноводот и дигестивната туба
Симптоми и знаци на болести на црниот дроб, билијарниот
систем и панкреасот
Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
Хронична дијареа
Констипација
Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни, панкреасни и
цревни тестови)
Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
Диференцирање на иктеричен синдром
Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
Дијагностички методи во гастроентерологијата и хепатологијата
 Anatomofiziologija na bubrezite i moчnite pati{ta
 Bolest na bubrezite poradi {e}erna bolest
(dijabeti~na nefropatija)
 Akutno
bubre`no
o{tetuvawe
i
intenzivna
nefrologija
 Hroni~na bubre`na bolest i terminalna sostojba na
hroni~na bubre`na bolest
 Acidobazna ramnote`a
 Vodnoelektrolitna disregulacija
 Vrodeni i steknati bubre`ni bolesti
 Testirawe na bubre`nata funkcija




Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот












Ревматологија

Клиничка токсикологија и
и Ургентна интерна
медицина

Farmakokinetika i farmakodinamika na lekovite pri
bolesti na bubrezite i bubre`na slabost
Infekcii na bubrezite i mo~nite pati{ta
рационална обработка на ендокринолошки болен и
донесување на дијагностичко / терапевтски заклучоци под
надзор на ментор / едукатор
Принципи на водење на пациенти со ургентни состојби во
ендокринологија ( во единицата за ендокринолошка
интензивна нега)
Интерпретација на лабораториски наоди и наоди од
функционални
тестови
и
динамски
тестови
во
ендокринологија
Интерпретација на имиџинг техники ( ехо, КТ, НМР, скен)
Нутриција / Едукација на пациенти со дијабетес и дебелина
Индикации за поставување и контрола на инсулинска
терапија и инсулински пумпи
Дијагноза и процена на густина на коски – ДЕХА
Присуство на конзилијарни прегледи со ментор / едукатор
 Мускулоскелетен систем, физиологија и биомеханика на
зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на ревматските
заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и серолошки
испитувања, цитологија
 Ренгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна дијагностика, и
дензитометрија во проценка на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски процедури и техники
и во третман на ревматските заболувања.










Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
Акутни труења со отровни печурки
Акутни труења со јаглероден моноксид
Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
Антидоти
Труења со органофосфорни соединенија
Труења со корозивни средства
Труења со медикаменти
Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен

ТРЕТА ГОДИНА

Вкупно 50 часа

Методи на преглед
Дијагностички тестови во
ревматологијата

15 часа
Методски единици: медицинска историја и објективен наод:





Преглед на ревматолошки болен, преглед на
периферните зглобови, преглед на рбетен столб
Општи карактеристики на воспалителен ревматизам
Општи карактеристики на дегенеративни промени

Општи карактеристики на системски болести на
сврзното ткиво и васкулитиси
Лабораторијски тестови во ревматските заболувања
 Серолошки тестови
 Имунолошки тестови
Цитолошки тестови


Дијагностички процедури
во ревматологијата

15 часа
Методски единици:






Фармакотерапија во
ревматологијата
Рехабилитациони
процедури

20 часа
Методски единици:









ЧЕТВРТА ГОДИНА

Ехотомографска дијагностика
УЗ остеодензитометрија и DEXA
Капилароскопија
Ренгенграфија , МРИ и КТ на локомоторен апарат
Инванзивни техники и процедури

Принципи во третман на болка, НСАИД, системски
кортикостероиди.
Интраартикуларна и интралезиона терапија
Лекови кои го модифицираат текот на болеста
(ДМАРД),
Имуносупресивни лекови,
Биолошка терапија (Биолошки ДМАРД)
Рехабилитација на ревматски болни, физикална
терапија, вежби
Корективни ортопедски процедури, принципи на
артрикуларна хирургија

50 часа

Воспалителни ревматизми и други артропатии:







-

Ревматоиден артритис
Идиопарски Јувенилен артритис
Анкилозантен спондилитис
Реактивен артритис
Псориатичен артритис
Ентеропатски артропатии
Инфективни ревматски заболувања
Септичен артритис и остеомиелитис
Гонококни артритис
Микобактериски,
Бруцелозен,
Габичен и
Паразитски артритис
Лајмска болест
Сифиличен артритис






ПЕТА ГОДИНА

Вирозен артритис
Ревматска треска
Ентезопатии
Еритема нодозум
Саркоидоза
Полихондритис

50 часа

Системски болести на сврзното ткиво:






Системски болести на сврзното ткиво
Системски лупус еритематосус
Системска склероза
Полимиозитис - Дерматомиозитис
Васкулитиси
- Нодозен полиартеритис
- Полимиалгиа реуматика и гигантоцелуларен
артеритис
- Вегенерова грануломатоза
- Лимфоматоидна грануломатоза
- Takayasu артеритис
- Behcet синдром
- Henosh-Shonlein пурпура
- Болеста на Кавасаки
- Паникулитис
- Кутани васкулитиси
Сјогренов синдром
Преклопувачки (Оver-lap) синдроми
Антифосфолипиден синдром
Наследни колагени заболувања



Хипермобилен синдром



Коскени и зглобни дисплазии








ШЕСТА ГОДИНА

50 часа

Дегенеративни ревматизми, метаболни артропати и
ревматски манифестации кај неревматски заболувања:








Остеоартритис
Дегенеративни промени на рбетот
Уричен артритис
Артритис со калциум пирофосфат дехидрат
Апатитна болест
Останати кристалопатии
Остеопороза

Остеомалација
Алгодистрофиjа
Пеџетова болест
Хипертрофична остеоартропатија
Остеонекроза
Legg-Pertes-ова болест
Артропатии во скплоп на заболувања на други
системи и органи:
- Акромегалија
- Тироидна болест
- Хипер-паратироидизам
- Диабетес мелитус
- Хемофилија
- Хемоглобинопатии
- Хемохроматоза
- Амилоидоза
- Охроноза
- Диализна артропатија
- Мукополисахароидоза
- Бубрежна коскена болест
 Малигни артопатии
- Синовијални тумори
- Тумори на коските









Општ дел од специјализација
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
3
5
7
9
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Турнус

Траење (месеци)

Кардиологија
Пулмологија
Гастроентерохепатологија
Нефрологија
Ендокринологија
Хематологија
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – хоспитален дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – поликлиника
Инфективно
Дерматологија
Рентгенологија
Неврологија
Трансфузиологија
Нуклеарна медицина
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
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Практични вештини во општиот дел од
специјализација по
ревматологија со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно
2.5 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
1

2

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија
 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции – стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија







Запознавање
со
детален
преглед
на
пулмоалерголошки болен и донесување на
дијагностички/терапевстки
заклучоци
Совладување на функционални белодробни
тестирања (спирометрија, бронхопровокативен
тест, одредување на TLCO, гасни анализи,
алерголошки тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични простапи во пулмологијта:
сите
техники
набронхослкопија,

30
30
20
10
20
20
5
10
10
10
5
5
5
20
10
5

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

20

20

20

10

трансторакална пункција и биопсија, плеврална
пункција(дијагностичка, терапевтска и слепа
биопсија на плевра, ЕХО на плевра, како и
пункција и биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ.

3

6

100

100

30
30
30

20
10
10

40

10

40

20

30
50
10

10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

10
10
10

5
5
5

20

5

5
10
5
10

10
5
10

20
10
10
20
10
10

10
10
10
20
5
10

20
20

20
20

Нефрологија

-Учество во донесување на одлука за дијагноза и
терапија на нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна
урографија
5

5

Гастроентерохепатологија

Интерпретација на лабораториски наоди за
црнодробна оштета
Поставување на венска линија
Првичен пристап кон пациент со опструктивен иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со горнодигестивно
крвавење
Интерпретација и предлог третман за инфекција со Х.
пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ (гастроезофагеална
рефлуксна болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно крвавење)
4

20

Ендокринологија
Преглед на очно дно
o Доплер на долни акстремитети
o Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ,
МРИ на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
Интерпретација на ДЕХА скен
Хематологија
-Обработка на болен со хематолошо заболувања
-Избор на соодветни дијагностички процедури и соодветна

7

8

интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
- Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска терапија,
-Начини на аплицирање и индикации за трансфузија,
-Избор на крвни компоненети,
-Препознавање на посттрансфузиските реакции
Диференцијална дијагноза на малигно хематолошко
заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен синдром и
нарушена хемостаза,
-Диференцијална дијагноза на анемии,
-Автоимуна цитопенија,
Ревматологија
- Ревматолошки преглед, одредување на
артикуларни индекси
- Интерпретација на имунолошки тестови, цитолошки
наоди, детекција на кристали, анализа на
синовијална течност
- Пункција на зглоб , епидурална инстилација на
кортикостероиди, слепа или водена со УЗ
- УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
- УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
- Капилароскопски преглед
- Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ на
зглобови
Токсикологија
Ургентен пристап кон акутно интоксициран болен со
медикаменти, корозиви, пестициди, габи, алкохоли
Пристап кон пациенти зависни од психоактивни супстанции
Ургентен пристап кон интернистички болен
Реанимација на акутно интоксициран и ургентен
интернистички болен
Методи на примарна елиминација кај акутно
интоксициран болен
Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати
Горнодигестивна ендоскопија кај труење со корозиви,
иританси и медикаменти и интерпретација-класификација
на ендоскопските промени
Ултрасонографски преглед на абдомен кај акутно
интоксицирани болни и зависници од психоактивни
супстанции
Дијагностички пристап кон ургентен интернистички болен
Протоколи за ординирање на антидотска терапија

20
20
30
30
10
5
50

20
20
20
20
10
5
50

10

10

50
5

50
5

20

10

20

10

15

7

10
10
8
30

5
5
4
20

15

05

10

05

10

05

05
05
40

10

15

20

10
20

06

Изработка на протокол за тотална парентерална исхрана
Изработка на протокол за тотална парентерална –
ентерална исхрана
Регистрирање на добиените повици и давање на совети во
токсиколошкиот информативен центар

10

04

10

04

30

10

Напреднат дел од специјализација по Ревматологија
Распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2

Турнус
3 година
 Општа или специјализирана болница
 Турнус на Одделот на Клиниката за

Траење во месеци
2
6

ревматологија
3

 Турнус во Ревматолошкиот центар на

4

 Совладување на основните техники во

2

Клиниката за ревматологија
2

Кабинетот за цитологија и кристални
артропатии
5

4 година
 Турнус на Одделот на Клиниката за

6

ревматологија
6
7
8

 Турнус во Ревматолошкиот центар на

Клиниката за ревматологија
 Совладување на основните техники во
Кабинетот за имунологија
 Совладување на основните техники во
Кабинетот за ултразвук

2
2
2

5 година
9

 Турнус на Одделот на Клиниката за

10



11



12



13



ревматологија
Турнус во Ревматолошкиот центар на
Клиниката за ревматологија
Совладување на основните техники во
Кабинетот за остеодензитометрија
Совладување на основните техники во
Кабинетот за капилароскопија
Турнусирање во Заводот за физикална

6
2
2
1
1

медицина и рехабилитација во Скопје
6 година
14



Турнусирање во Заводот за физикална
медицина
и рехабилитација во Скопје

2

15



2

16



Турнусирање на Клиниката за педијатрија: на
одделение за кардиологија и ревматологија
Турнусирање на Клиниката за Ортопедски
болести

17



Турнусирање на Институт на патологија

1

18



Итна медицинска помош

1

19
20
21





Ургентен центар
Болница или здравствен дом

1
3

2

Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно:

48

Практични вештини
во напреднат дел од специјализација по
ревматологија со дефиниран број на постапки и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење /
Начин на изведување
Асистира

18 месеци

Турнус на Одделот на Клиниката за
ревматологија
12 м
1

Работа со хоспитални болни,
- Да се направи разлика помеѓу
воспаление на зглобовите (артритис) и
невоспалителни промени на зглобовите
(дегенеративни, трауматски или промени
при други ревматски заболувања)

Изведува
самостојно

6м

-

-

-

Да се направи разлика помеѓу
воспалителни (сакроилиитис /
спондилитис) и невоспалителни
(дегенеративни, трауматски) болки во
грбот.
Да се направи разлика разлика меѓу
зглобната (артритис) и вонзглобната
болка (бурзитис, тендинитис).
Да се совладаат основите на дијагноза и
третман на широк спектар на ревматски
заболувања, вклучително
воспалителните ревматизми,
ревматоиден артритис, метаболни
болести на коските, кристални
артропатии, болести на сврзното ткиво,
васкулитиси, спондилоартропатии и
дегенеративни ревматизми.

Процедури кои треба специјализантот да ги
совлада под контрола на менторот, и резултатите
квалитетно и коректно да ги интерпретира:
-

-

-

-

200 интерпретации на имунолошки
тестови
200 интерпретации на ренгенграфии на
периферни зглобови (вклучително КТ и
МРИ)
30 интерпретации на ренгенграфија на
сакроилијачни зглобови и рбетен столб
100 интерпретации на ренгенграфија на
бели дробови и срце
30 слепи пункции на периферни
зглобови (со или без интраартикуларни
инстилации на кортикостероиди и
вискосуплементи)
2 испирања на зглоб
10 УЗ водени пункции на периферни
зглобови
10 епидурална инстилација на
кортикостероиден препарат
5 УЗ водени пункции на тетивни
овојници, мекоткивни промени
(бурзитиси, тендинитиси)
50 одредувања на артикуларни индекси
(ДАС28),
20 одредувања на одговор од терапијата

100
100

100
100

15

15

50

50

15

15

2

/

5
5

5
5

3

2

20

30

10

10

6
1

2
/

2
3
4

(ACR 20..ACR 50...ACR75)
8 кожни и мускулни биопсии
1 биопсија на темпорални артерии

Водење на медицинска документација
Работа во интензивна нега
Работа во дневна болница
- Водење на болни со пулсна терапија на
имуносупресивна цитотоксични лекови
- Водење на болни на биолошка терапија

20 м
3м
3м

Турнус во Ревматолошкиот центар
1

Работа со поликлиничко - амбулански болни во
Ревматолошкиот центар
- 100 интерпретации на имунолошки
тестови
- 100 интерпретации на ренгенграфии на
периферни зглобови (вклучително КТ и
МРИ)
- 20 интерпретации на ренгенграфија на
сакроилијачни зглобови и рбетен столб
- 30 интерпретации на ренгенграфија на
бели дробови и срце
- 30 слепи пункции на периферни
зглобови (со или без интраартикуларни
инстилации на кортикостероиди и
вискосуплементи)
- 10 епидурална инстилација на кортикостероиден препарат
- 5 пункции на тетивни овојници,
мекоткивни промени (бурзитиси,
тендинитиси)
- 50 одредувања на артикуларни индекси
(ДАС28),

6 месеци
4м

Да се совлада употреба , специфичност и
сензитивност на различни серолошки тестови се
користат во ревматологија
- 70 RF (ревматоиден фактор), CRP, AST ,
- 50 SR (седиментација на еритроцити),
- 70 ЕЛИСА техника и одредување на Anti

2м

50
50
10
15
15

5

3
20

Турнус во Кабинетот за имунологија
1

15 м
/
2м

2 месеци
1м

1м

50
30
50

20
20
20

-

CCP, anti ds DNA, ANCA anti SSA, anti SSB,
ACLA, U1-RNP, ACA, anti Scl 70, anti Histoni,
Улога и значење на
хипокомплементемија
Улога и значење на специфични антитела
како што се Anti-dsDNA, Anti-Ro, anti-RNP
антитела, (Sjögren) антитела итн.

Турнус во Кабинетот за цитологија i kristalni

artropatii
1

Да се совлада употреба, специфичност и
сензитивност на различни цитолошки тестови се
користат во ревматологија
- Анализи со техника на
имунофлуоресцентна микроскопија
- 40 Одредување на ANA (антинуклеарни
антитела),
- 40 Цитодијагностика на размаска ,
диференцијална крвна слика,
- 30 Одредување на ЛЕ клетки
- 12 Преглед на синовијална течност
- 9 Цитодијагностика на размаска детекција на кристали

2 месеци
1м

1м

30

10

30
6
20
8
6

10
3
10
4
3

Турнус во Кабинетот за ултразвучна дијагностика
1

Совладување на основните техники во
Кабинетот за ултразвук
- УЗ прегледи на колена
- 50 УЗ прегледи на рамо
- 50 УЗ прегледи на колк
- 50 УЗ прегледи на скокален зглоб
- 50 УЗ прегледи на останатите зглобови
- УЗ водени пункции на периферни
зглобови
- УЗ водени пункции на тетивни овојници,
мекоткивни промени (бурзитиси,
тендинитиси)

2 месеци
1м

1м

25
25
25
25
25
10

25
25
25
5
25
5

6

3

Турнус во Кабинет за остеодензитометрија
1

Совладување на техниката на мерење на коскена
густина
- 30 УЗ дензитометрија
- 30 DEXA

2 месеци
1м
20
20

1м
10
10

Турнус во Кабинет за капилароскопија
1

Совладување на техниката на капилароскопски
преглед со светлосен микроскоп
- 15 капилароскопски преглед

1 месец
½м

½м

10

5

Турнусирање во Заводот за физикална
медицина
и рехабилитација во Скопје
1





Запознавање со физикалните процедури за
третман на ревматските заболувања
Совладување на различни техники за
физикална терапија
Запознавање со индикациите за физикална
терапија

2 месеци

1м

Турнусирање на Клиниката за педијатрија: на
одделение за кардиологија и ревматологија
1






Воспалителни ревматизми во детска возраст
Системски болести на сврзното ткиво во детска
возраст
Метаболни заболувања на коските кај деца
Вродени заболувања кои водат до промени на
зглобовите (хемофилна артропатија,
дисплазија на колк...)

2 месеци
1м

1м







Индикации за хируршки третман на
ревматските заболувања
Хируршки третман на дискусхернија
Методи на репласман на зглобовите со
ендопротези
Хируршки третман на компресивни синдроми
(Карпал тунел синдром, Тарзал тунел
синдром..)
Други корективни ортопедски зафати

Предвидени колоквиуми
Турнус на одделот на Клиниката за ревматологија

1м

2 месеци

Турнусирање на Клиниката за Ортопедски
болести
1

1м

1м

За сите турнуси кои траат повеќе од два месеца ќе се врши проверка на знаење
според услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната
институција каде се изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се
изврши најдоцна еден месец по завршување на турнусот, а специјализантот
треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот турнус.

Област на специјализација

Педијатрија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Педијатар

Времетраење на специјализацијата

60 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Прва и втора година / 100 часа
100 (часа општа педијатрија од Високообразовната институција која
што ја организира специјализацијата)
- предавања
- семинари
- презентации
- работа во мали групи
Теоретска настава од областа на детска пулмологија со
токсикологија, доенче и метаболизам, детска
гастроентерохепатологија, неонатологија, перинатологија,
имунологија, инфективни болести, лабораториски испитувања
и психофизиологија
(15% од теоретската настава што ја спроведува Педијатрија
отпаѓа на):

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4
часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето -4 часа
Задолжителна обука од Министерство за Здравство

Трета година

50 часа
50 Теоретска настава од областа на детска нефрологија, детска
неврологија, детска кардиологија со ревматологија, детска општа болница
или специјална болница

Четврта година

50 часа
50 Теоретска настава од областа на детска ендокринологија со генетика,
генетска лабораторија со генетско советување, детска хематологија и
онкологија, трансфузиона медицина, дерматовенорологија, ортопедија и
детска хирургија

Петта година

50 часа
50 Теоретска настава од областа на интензивна терапија и нега, служба за
итна медицинска помош во примарна здравствена заштита, Ургентен
центар и специјализирани амбуланти во терцијална здравствена заштита,
офталмологија и оториноларингологија

Општ дел од специјализацијата по педијатрија
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6

Турнус

Траење (месеци)

Прва година
Пулмоалергололпгија со токсикологија
Доенче и метаболозам
Гастроентерохепатологија
Симулациски центар
Англиски јазик (3 часа неделно)
Втор јазик (2 часа неделно)

4
4
4
11 часа
132 часа
88 часа

Втора година
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
1
4
1
1,5
0.5
11 часа
132 часа
88 часа

Неонатологија
Детско оделение во породилиште
Имунологија
Инфективни болести
Биохемиска лабораторија
Психофизиологија
Симулациски центар
Англиски јазик (3 часа неделно)
Втор јазик
Вкупно

Предвидени колоквиуми
Пулмологија со токсикологија
Доенче и метаболизам

24 месеци

Гастроентерохепатологија
Неонатологија
Имунологија

Трета година
16
17
18
19
20
21

Нефрологија
Неврологија
Кардиологија со ревматологија
Детска општа или специјална болница
Aнглиски јазик
Втор јазик

3
3
4
2
132
88

Четврта година
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Ендокринологија со генетика
Генетска лабораторија со генетско советување
Хематологија и онкологија
Единица за трансфузиологија
Дерматовенерологија
Oртопедија
Детска хирургија
Англиски јазик (3 часа неделно)
Втор јазик
Присуство на најмалку 5 обдукции годишно

Петта година
Интензивна терапија и нега
Здравствен дом
Служба за итна медицинска помош во примарна здравствена
заштита
Ургентен центар и специјалистички амбуланти во терциерна
здравствена заштита
Офталмологија
Оториноларингологија
Англиски јазик
Втор јазик
Присуство на најмалку 5 обдукции годишно
Вкупно трета, четврта и петта година

3
1
5
0.5
0.5
1
1
132 часа
88 часа

4
1
1
5
0.5
0.5
132 часа
88 часа

36 месеци

Предвидени колоквиуми:
Нефрологија
Неврологија
Кардиологија со ревматологија
Ендокринологија со генетика
Хематологија со онкологија
Интензивна терапија и нега

Практични вештини во општиот дел од специјализацијата по педијатрија со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Основни педијатриски вештини кои се однесуваат за сите
клинички турнуси на педијатрија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Педијатриска анамнеза
Преглед на педијатриски пациент
Одредување на витални функции
Убод од прст и петица
Познавање на потребата од минимално количество крв за
различни тестови
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција, и.в, и.м, с.к
Земање на соодветен примерок од урина
Земање на цереброспинален ликвор-лумбална пункција,
преглед на ликвор
Земање на спутум за микробиолошка анализа
Пулсоксиметрија и гасни анализи
Инсерција на назогастрична туба, гастрична лаважа-сукција
Одредување витални параметри
Лабораториска дијагностика

1

Практицирање на рутински анализи

Траење
Начин на изведување
Опсервира Изведува

2

1
2

3

Познавање и вештини на основните техники на испитување
Познавање и вештини за лабораториски и имиџинг методи
Познавање на основни тераписки мерки во детство и
адолесценција
Апликација на лекови
Одредување на доза на лекови спрема возраст
Симптоматски третман на неспецифични симптоми,
температура и болка
Изготвување на медицинска документација
 Пишување на отпусно писмо
 Постапка во случај на смрт, издавање на потврда за
смрт
 Пријавување на заразни болести
Kомуникациски вештини

1
2
3
4
5

Прoфесионална комуникација со пациентот и родителот
Принципи на разговор во специјални ситуации
Давање инфорации
Однос кон колегите
Соработка со здруженија на родители
Посебни вештини кои треба да се усвојат на
специјализирани оддели на клиника

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пулмоалергологија со токсикологија
Физикален преглед (инспекција, палпација, перкусија,
аускултација)
Земање на брис од нос и грло
Земање на орофарингеален аспират
Користење на инхалациска терапија за астма
Алерголошки прик тест
ПЕФ мерење
Спирометрија / интерпретација на наоди
Бронходилатациски тест – интерпретација на наоди
Тест за физичко оптеретување – интерпретација на наоди
Интерпретација на Ртг пулмо
Аспирација и тоалета на дишни патишта
Постурална дренажа
Вибрациона дренажа
Инспекција на БЦГ цикатрикс
Интерпретација на туберкулински тест
Гастрична лаважа
EХО на бели дробови
Плеврална пункција

опсервира

10
5
1

изведува
120
5
5
10
5
20
10
5
1
30

20
10
10
20
15
3
3
1

21
22
23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

10
10
10

Пулсоксиметрија
Гасни анализи
Гасни анализи- интерпретација на наоди

Доенче и метабочизам
Проценка на раст и развој / антропометриски параметри
Проценка на психомоторен развој на доенчето
Проценка на нутритивниот статус
Исхрана при специфична болест (цистична фиброза,
интолеранција, алергија на крвјо млеко, метаболни болести)
Проценка на техника и успешност на доење
Хранење со формула: одредување на тип и количина
Проценка на степен на дехидрација кај доенче и протокол за
водење
Проценка на метаболизмот на Калциум и Вит Д – дијагноза за
рахит
Основно генетско советување при дијагностицирана наследна
болест
Клиничка проценка и третман на доенче со ГИ болести и
болести на црн дроб
Клиничка проценка и третман на доенче со респиратрни
болести
Поставување на назогастрична сонда, гастрична лаважа и
сукција
Земање на спутум за микробиолошка анализа,
орофарингеален аспират, индукција на спутум
Спирометрија, интерпретација на наоди
Пулс оксиметрија и гасни анализи
Интерпретација на Ртг на бели дробови
Mониторирање на доенче со бронхиолитис и тешка диспнеа
Лумбална пункција и преглед на ликвор
Инсерција на назогастрична туба, гастрична лаважа
Спроведување и интерпретација на потен тест
Следење на протокол за водење и третман на пациент со
цистична фиброза
Користење на инхалативна терапија кај цистична фиброза
Физикална терапија кај пациент со ЦФ
Пулсоксиметрија и гасни анализи
Следење на нутритивен статус и нутритивно водење кај
пациент со ЦФ
Проценка на метаболен скрининг (во урина и сува капка крв)
Назначување и интерпретација на испитувања и
лабораториски тестови кај метаболни болести
Третман и следење на пациент со метаболна болест
Препознавање на клинички знаци на метаболна болест
Објаснување на фамилијата за природата на болеста,

5

10
10
10
5
5
5
5
3

2
10
10
2
5

5

10

10
10
10

5

2
5
20
10

1
2
2

5

10
10
5

2
2

2
2

2
2

2

31.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

лекување прогноза и долгорочно следење.
Водење и упатување на пациент според важечки протоколи за
метаболни болести
Гастроентерохепатологија
24 – часовна ПХ метрија
Гастроскопија
Хепатална биопсија
Проценка на раст и развој, антропометриски параметри
Инсерција на гастрична туба
Итерпретација на РТГ испитувања на ГИТ
Интерпретација на ЕХО абдомен
Интерпретација на радиоизотопски испитувања на ГИТ
Лекување на акутен пролив
Исхрана при акутен пролив
Начин на земање на примерок на столица, анализа и
интерпретација на наод
Анамнеза за ГЕ пациент
Статус кај ГЕ пациент
Припрема и начин на изведување на тестови за
малапсорпција
Познавање на функционалните тестови на хепар
Интерпретација на маркери за Хепатит А, Б и Ц

2

5
5
1-3
15
5
5
10
5
10
10
5
20
20
5
5
5

II година
Неонатологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Неонатална анамнеза
Преглед на новородено
Препознацање на новородено суспектно за неонатална
инфекција
Идентификација на новородено со невролошки пореметувања
Проценка на раст во однос на гестациска возраст
Нега на здраво и болно новородено
Згрижување на тешко болно новородено
Згрижување на прематурно новородено
Прием на новородено за хоспитален третман
Исхрана на новородено ентерална, перорална и парентерална
Земање на крв за хемокултура
Земање на урина за уринокултура
Земање на капиларна крв на филтер хартија за скрининг
Пласирање на уринарен катетер
Пласирање на ректален катетер
Поставување на назогастрична сонда
Реанимација на новородено
Присуство при изведување на ексангвинотрансфузија
Обработка на папче
Припрема на новореденото за транспорт и спроведување на

10

5
20
5
20
10
10
10
5
10
20
3
1
10

30
30
10
5
30
20
5
10
10
3
3
3
3
2
5
10
1
5

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

транспорт
Правење на Л.П кај новородено и преглед на ликвор
Поставување на и.в инфузија, i.m, s.c
Обработка на пиодермична кожа
Спроведување на фототерапија
Мониторинг на витални функции
Аспирација на дишни патишта
Интерпретација на нативна Ртг
Вентилација со Амбу
Физикална терапија и дренажа на дишни патишта
Aмбулантско следење и препознавање на долготрочни ризици

Детско одделение во породилиште
Тимска работа во родилна сала, следење на рагањето и
процедура по рагањето
Прифакање и постапка со новореденото по рагањето
Проценка на виталноста и бодирање по АПГАР скор
Постапка на реанимација на новородено
Прв педијатриски преглед на новородено
Употреба на неинвазивен мониторинг
Рано препознавање на клинички значајни проблеми на
новородено
Прпознавање на болести со хируршка итност
Транспорт врз основа на индикација за пренос во неонатална
единица за интензивна нега
Назначување и интерпретација на соодветни дијагностички
иследувања и лабораториски анализи
Тераписки постапки кај новородено според протокол и
водење по истиот
Назначување и интерпретација на соодветни дијагностички
иследувања и лабораториски анализи
Земање на примерок на капка крв за скрининг програми
Вакцинации во родилиште
Советување и постапки за рано поттикнување на доењето
Советување на мајката за нега и доење при отпуштање од
родилиште
Имунологија
Препознавање на клинички знаци за имун дефицит
Назначување на тестови за иницијален скрининг за имун
дефицит
Интерпретација на вредности на имуноглобулини
Протокол за дијагноза на имунодефицити
Одредување и дозирање на имуномодулаторна терапија
Водење на пациент со имун дефицит
Објаснување и советување на фамилијата за болеста

10
10
10
10
10
10
5
10
10

8
3
2
2
20
5
5
2
2
5

20
20
20
10
20
10
10

10
10

5
5
5

5

10

10

5
5
5
10
10

5
10
10

2
5

1
10

5
5
4
5
5

10
10
4
10
10

8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

Упатување на понатамошно лекување и дијагностика
Препознавање на клинички знаци на атописки дерматит во
рана возраст заради незрелост на имуниот систем
Интерпретација на вредности на тотален и специфичен ИгЕ
Практично изведување на имунизација
Имунизација на пациенти со докажан примарен имун
дефицит

Инфективни болести
Рано препознавање на инфективни болести
Рано препознавање на клинички знаци за шок и ДИК
Избегнување на нозокомијални инфекции
Водење на септичен шок
Земање и безбедно ракување со микробиолошки примероци
Назначување и интерпретација на лабораториски тестови,
имиџинг и серолошки резултати
Водење и упатување според важечки тераписки протоколи
Пријавување на заразни болести според законска регулатива
Идентификација на ризични групи и превземање на соодветна
акција
Спроведување на превенција
Здравствено просветување на пациентите
Биохемиска лабораторија
Запознавање со основните принципи на рутинска клиничка
биохемиска работа, структура и организација
Прием и припрема на биолошки материјал за анализа (крв,
урина, ликвор и фецес)
Одредување и интерпретација на параметрите на
хематолошкиот статус
Преглед на урина /макроскопски, со тест траки и
микроскопска анализа на седимент
Изведување на гасни анализи и итерпретација на наодот
Одредеување на основни биохемиски параметри и
интерпретација
Одредување на хормонален статус
Одредеување на имунолошки статус
Методи за докажување и мерење на концентрација на лекови
Специфични серумски маркери во функција на одредени
заболувања

Психофизиологија
Нормален развој (говор, моторика, емоционални, когнитивни
и социјални вештини)
Примена на различни методи за проценка на развој и
стандардизирани тестови

4
5

4
5

5
5
2

5
5
2

10
5
10
5
10
10

10
5
5
5
10
10

10
5
5

10
5
5

5
10

5
10

2

1

5
20

20

10

5
10

10
10
10
10
10

5
3

2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Препознавање и проценка на нормални варијации и
патолошко однесување
Препознавање на чести причини за застој во развојот
Психодинамика на семејството на болно детет (структура,
социјално и образовно ниво)
Однесување на дете (препознавање на нормално поведение и
потешкотии)
Препознавање на психијатриски симптоми
Принципи на психотерапевтски методи
Принципи на дијагностички методи

2

3

5
2

3
1

2

2

1
3
3

1
2
2

5
5
10
10

30
30
20
20
20
10

Напреднат дел од специјализацијата по педијатрија
III година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нефрологија
Анамнеза за нефролошки пациент
Физикален преглед на нефролошки пациент
Анализа на урина, хемиска и седимент
Земање на урина за уринокултура
Инсерција на уринарен катетер
Изведување и интерпретација на функционални бубрежни
тестови
Концентарација на уреа и креатинин
Клиренс тестови
Изотопско испитување на ГФ
Испитување на концентрациона способност на бубрезите
Ацидификациони тестови
Приготвување за и интерпретација на наоди од ренгенолошки
испитувања на уринарниот тракт
Интерпретација на ЕХО сонографски наоди
Приготвување и интерпретација на радиоизотопски
испитувања на уринарниот тракт (ДТПА, ДМСА ДРЦГ)
Континуирано мерење на 24 КП / Холтер
Неврологија
Невролошки преглед на неонатус
Невролошки преглед на доенче
Невролошки преглед на предшколско дете
Невролошки преглед на школско дете и адолесцент
Лумбална пункција
Припрема на план и програма за испитување на дете со
развојни пореметувања
Припрема на план и програма за испитување на дете со
пароксизмални невролошки пореметувања
Третман на дете со епилептичен статус
Ултразвук на мозок на доенче

10
10
5
5
5
5

10
20

20
5

5
5

10

10

5
5
5
5
5
10
5

10
10
10
10
10
10
5

10

20

10
10

20
5

10
5
15

10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EMG кај различна возраст
EEG регистрација во различни видови и во различна возраст
Кардиологија со ревматологија
Интерпретација на Ртг на бели дробови и срце
Интерпретација на ЕХО кардиографски наоди
Интерпретација на радиоизотопски испитувања на срце и
крвни садови
Интерпетација на ЕКГ наоди
Мерење на крвен притисок и интерпретација
Интерпретација на Холтер ЕКГ наоди
Водење на пациенти со воспалителни болести на срце и
миокардиопатии
Објаснување на родителите за тежината на вродената срцева
мана и потребата од кардиохирургија
Изведување на пулс оксиметрија
Интерпретација на резултати од специфицни ревматолошки
тестови

5
15

10
30

5

30
1

90
90
10
5

90
90
10
5

10

15

20

20
30

5
5

20
20

5
5

10
10

5

20

Детска општа или специјална болница
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Земање на хетероанамнеза и анамнеза од дете и родител
Клинички преглед на дете од новородено до адолесценција,
вклучително и проценка на степенот на развој
Планирање на рационална дијагностичка постапка
План за терапија, привремен непосредно после прием и после
завршена дијагностичка постапка
Секојдневно следење на болеста, напредоци во лекување,
критична проценка на резултати од дијагностичката постапка
од терапијата и водење на секојдневна документација
Соработка со тимот кој се грижи за детето
Секојдневна комуникација со родителите во различни фази и
ситуации
Регистрација и пријавување на споредни ефекти од лекови
Мерки за спречување на болнички инфекции
Пишување на отпусно писмо
Уредно водење на целокупната документација
Физичка и административна припрема за трансфер на дете во
друга установа
Постапка во случај на смрт на дете
Административни постапки при пријава на инфективни
болести
Земање на примероци од телесни течности (крв, урина,
столица, брисеви) за лабораториски тестови.
Парентерално давање на лекови
Припрема на деца за дијагностички и тераписки постапки
Вештачко дишење
Масажа на срце
Испирање на желудник при ингестија на отрови

10
5
2
10
5
5
2

20
20
3

1
2

1
3

2

10

5
5
1
1
2

5
10
1
1
3

21.
22.

Ендокринологија со генетика
Прецизно мерење на висина, тежина и обем на глава кај мало
и поголемо дете
Пресметување на предвидена адултна висина
Интерпретација на Ртг шаки / коскена матурација
Проценка на сексуален развој / стадиум на пубертет по Танет,
време на појава на први знаци на пубертет
Теларха/ гинекомастија – проценка и водење
Запознавање и едукација на пациентите за природата на
болеста, нејзино лекување и долгорочно водење
Контакт со семејството на пациентите со хронична болест на
ендокриниот систем
Проценка и постапки кај деца со крипторхизам
Интерпретација на ендокринолошки тестови ( СТХ, ЛХРХ,
АЦТХ)
Интерпретација на орален ГТТ
Евалуација на дебело дете и совет за исхрана
Препознавање и водење на дијабетична кетоацидоза
Хипогликемија
Разбирање на значењето на тимската работа при грижа на
болни со дијабет – улога на матичниот лекар
Разбирање на психолошките проблеми на деца и адолесценти
со хронични болести, двосмислени гениталии
Проценка на метаболички синдром
Ултразвучен преглед на ендокрини жлези (тестис, гради,
овариум тироидна жлезда)
Преглед на новородено со ендокринолошка болест
Препознавање на знаци и симптоми на чести генетски и
дизморфични болести
Познавање на сервиси неопходни за деца со конгенитални
аномалии и ментална ретардација
Интерпретација на кариотип
Конструкција и интерпретација на родословно дрво

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Генетска лабораторија со генетско советување
Изведување на цитогенетска анализа
Анализа на секс хроматин
ФИСХ
Изведување на скрининг за хипотироидизам
Изведување на ПЦР и интерпретација
Изведување на РФЛП
Изведување на метаболен скрининг
Изолација на ДНК
Индикација за генетско тестирање

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

20
15
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5
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5
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5

5
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5
5
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3
5
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5
5
5

3
10
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3

5
5
5

3

5
5

3
3
2
2
2
3
5
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.
2.
3.
4.
5.

Хематологија со онкологија
Интерпретација на крвна слика и периферна размаска
Изведување на стернална пункција
Интерпретација на размаска од стернална пункција
Трепанобиопсија
Изведување на Л.П со апликација на анестетик
Преглд и интерпретација на ликвор
Тоалета на ЦВК
Интерпретација на наод од хемостаза
Интерпретација на предтрансфузиони тестови
Протокол за поставување на трансфузија на крв и крвни
деривати
Припрема на пациент за апликација на трансфузија на Ер со
позитивна интерреакција, вклучувајки биолошка проба
Припрема на пациент за апликација на концентрат на фактор
на коагулација (дозирање)
Третман на алергиска реакција во тек на апликација на
цитостатик
Постапки при онколошки ургентни состојби
Постапка при хеморагичен шок
Постапка при хемолитична криза
Назначување и интерпретација на лабораториски испитувања
Превенција и лекување на анемија
Превенција на инфекции кај спленектомирани пациенти
Препознавање на клинички симптоми и знаци на малигни
заболувања
Индикации за дијагностички испитувања
Интерпретација на резултати
Информација и консултација со родители , старатели и
пациенти
Потпорна и палиативна грижа
Водење и упатување според важечки протоколи
Објаснување на фамилијата за природата на болеста, нејзино
лекување и долгорочно следење
Мултидисциплинарен приод
Единица за трансфузиологија
Запознавање со методите за лекување со крв и крвни
деривати
Одредување на крвни групи
Начини на припрема на крв и крвни продукти
Основи на имунохематолошка дијагноза
Назначување и интерпретација на лабораториски испитувања
вклучително и коагулациони фактори
Дерматовенерологија
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10
10
5
10
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30
10
5
10
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2
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5

5

5

5

5

5

5
2
5
5
5
2
5

5
2
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2
5

5
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5
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5

5
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5
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5
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5

5
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5
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.

1.
2.
3.
4.
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7.
8.
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10.
11.
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Способност да се опишат кожните болести од аспект на
морфологија, конфигурација и дистрибуција
Препознавање на клинички значајни ентитети
Назначување и интерпретација на иследувања
Земање на течност од була
Локална терапија

Ортопедија
Рано препознавање на најчестите ортопедски проблеми во
детска возраст
Клиничка проценка на ортопедски болести
Клинички преглед на колкот кај новородено и доенче
Интерпретација на имиџинг техники
Детска хирургија
Збринување на т.н мали повреди кај децата
Профилакса на тетанус кај деца (критериуми, индикации,
ревакцинација, пасивна профилакса)
Прва помош при потешки повреди кај деца (имобилизација,
аналгезија, превенција на шок, припрема за транспорт)
Препознацање на претечки или развиен трауматски шок и
постапки за спречување
Медиколегални аспекти на ургентни и елективни оперативни
интервенции кај деца
Психолошка пропрема на дете и родители за оперативен
зафат
Медицинска припрема за оперативен зафат- контакт со
анестезиолог, исхрана, инфузија, премедикација, транспорт,
документација
Надзор на дете после хируршки зафат
V година
Интензивна нега и терапија
Препознавање на најчестите итни педијатриски проблеми
Проценка на итноста на состојбата и витални функции
Спроведување на реанимација
Основна подршка на виталните функции
Вентилација со маска и интубација на фантом
Стимулација на срце
Основи на терапија со лекови
Приготвување за транспорт и придружба
Започнување на терапија според протокол за водење на
најчести итни педијатриски состојби
Чувствителна комуникација со родителите и семејството
Пласирање на уринарен катетер
Пласирање на назогастрична сонда
Изведување на Л.П

5
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5
5
2
2

5
5
1
2
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10

5
5
10

5
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1
1

1
1
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1

1
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2
3
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1

2

3

5
5
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1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
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14.
15.
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5.
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8.
9.
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Пласирање на периферна интравенска линија
Здравствен дом
Сите основни вештини кои се стекнуваат на општ
педијатриски болнички оддел
Спроведување на систематски здравствено превентивни
прегледи на новородени, доенчиња и предшколски деца
Надзор на раст и развој на детето, перцентилни криви
Водење на документација: здравствен картон, здравствена
книшка, рано препознавање на отстапување од нормалата
Надзор над психомоторниот развој на детето, препознавање
на гранични и јасни патолошки состојби
Советување за нега, исхрана и воспитување на децата и други
можности за унапредување на здравјето и спречување на
болести
Рано откривање на болести и пореметувања со примена на
едноставни скрининг тестови
Спроведување на континуирана вакцинација
Умешност со интервју да се добие претстава за социјалниот
статус на фамилијата и односите родители деца
Организација на услуги со патронажна служба и други
конзилијарни и гранични струки ( психолог, дефектолог,
педагог, логопед , физијатар)
Организација на мултидисциплинарен пристап за помош на
ризични фамилии
Организација на долгорочна медицинска помош за хронично
болни деца со секундарна и терцијарна заштита, со
рехабилитација , служба за социјална заштита, педагошка
служба и др.
Препознавање на ризични фактори во фамилијата и
околината на детето за појава на запуштеност, злоставување и
напуштање на детето
Организација на здравствен надзор во предшколски установи
и унапредување на здравствените стандарди во тие установи
Вештини на индивидуално здравствено воспитување, работа
во мали и големи групи
Служба за итна медицинска помош во примарна
здравствена заштита
Препознавање на најчестите итни педијатриски проблеми
Проценка на итност на состојбата
Проценка на виталните функции
Спроведување на реанимација
Основна подршка на витални функции
Уста на уста вентилација кај поголемо дете
Вентилација со маска и интубација
Стимулација на срце
Основи на терапија со лекови
Приготвување за транспорт и придружба
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Започнување на терапија според протокол за водење на
најчести итни педијатриски состојби

Ургентен центар и специјалистички амбуланти во
терциерна здравствена заштита
Препознавање на претечки или присутни пореметувања на
виталните функции кај дете во различна возраст
Одредување на витални параметри и нивно мониторирање
Вештина на проценка и тријажа на пациенти
Интерпретација на основни лабораториски наоди, АБС и
јонограм
Интерпретација на Ртг, и интерпретација на ЕКГ
Проценка на циркулација и употреба na дефибрилатор
Постапка кај интоксикација со каустични и некаустични
сретства
Згрижување на дете при давење, инсолација и смрзнување
Згрижување на дете со конвулзивен напад
Згрижување на дете со асматичен напад
Згрижување на дете со хипогликемија
Згрижување на дете со дехидрација, дијареа , повракање
Згрижување на дете со анемија
Тријажа на пациентите спрема итноста и спрема патологијата
Водич за постапки при ургентни пациенти
Консултативни прегледи
Индикации за хоспитализација
Дневна болница: водење и пратење на терапија
Водење на медицинска документација

Офталмологија
Употреба на офталмоскоп
Назначување и разбирање на резултатите од офталмолошките
испитувања
Чести локални третмани на очни болести
Оториноларингологија
Употреба на отоскоп
Клиничка евалуација на морфолошките промени на носот,
грлото и увото
Интерпретација на резултати од имиџинг методи
Скрининг тестови за оштетување на слухот
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5
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100
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30
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30
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5
5
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5
5
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5
5
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За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Област на специјализација

инфектологија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Специјалист по инфектологија

Времетраење на специјализацијата

60 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година

Четврта година

Петта година

90 часа општа инфектологија
50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето – 4 часа
60 часа
Респираторни инфекции
Осипни инфекции
(Дијагноза, третман, компликации)
60 часа
Цревни инфекции,
Вирусни хепатити
(Дијагноза, третман, компликации)
90 часа

Неуроинфекции
интензивна инфектологија,
ХИВ/СИДА
(Дијагноза, третман, компликации)
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Општ дел од специјализација по инфектологија
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Турнус

Траење (месеци)

Основни принципи во инфектологија
Основи на неуроинфекции
Основи на вирусни хепатити
Основи на цревни инфекции
Основи на респираторни и осипни инфекции
Основи на ХИВ/СИДА
Основи на интензивна инфектологија
Ендокринологија
Гастроентерологија
Хематологија со онкологија
Кардиологија
Токсикологија
Нефрологија
Пневмологија со имунологија и алергологија
Ревматологија
Неврологија
Педијатрија/Интерна
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

24

2

Практични вештини во општиот дел од специјализација по инфектологија со дефиниран
број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
3 месеци

Основни принципи во инфектологија
1
2
3
4
8

Преглед на пациент со инфективно заболување
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Одредување витални параметри

50
10
10
10
50

Основи на неуроинфекции
1
2

Преглед (анамнеза и статус) на пациент со неуроинфекција
Невролошки статус

2 месеци
10
10

Основи на вирусни хепатити
1
2

Преглед (анамнеза и статус) на пациент со вирусен хепатит
Статус на абдомен

Преглед (анамнеза и статус) на пациент со цревна инфекција

20
20
2 месец

10
10

Основи на цревни инфекции
1

50
30
30
30
50

40
40
2 месец

10

40
3

2

Статус на абдомен

10

Основи на респираторни и осипни инфекции
1
2
3
4

Преглед (анамнеза и статус) на пациент со респираторна
инфекција
Статус на бели дробови
Преглед (анамнеза и статус) на пациент со осипна инфекција
Статус на кожа

2 месеци
10

20

10
10
10

20
20
20

Основи на ХИВ/СИДА
1
2

Преглед на пациент со ХИВ/СИДА
Статус на пациент со ХИВ/СИДА

1 месец
2
2

Основи на интензивна инфектологија
1
2

Преглед на пациент со инфективно заболување во единицата
за интензивна инфектологија
Статус на пациент со инфективно заболување во единицата за
интензивна инфектологија

Tuma~ewe na rezultati so hiperglikemija kaj pacienti so
dijabet

5

15

5

15

1 месец

Prisustvo pri endoskopski prosleduvawa

1 месец
10

Хематологија со онкологија
1

Prisustvo na sternalni punkcii i tuma~ewe na rezultat

1 месец
10

Кардиологија
1

Prisustvo na EHO na srce

1 месец

10

Токсикологија
1

Obrabotka na bolen so truewe
Нефрологија

/

10

Гастроентерологија
1

3
3
1 месец

Ендокринологија
1

40

1 месец

10
1 месец
4

1

Pisustvo na dijaliza

10

Пневмологија со имунологија и алергологија

1 месец

1
2

Prisustvo pri bronhoskopija
Tuma~ewe na gasnite analizi i ventilacioni testovi

10
10

1

Ревматологија
Tuma~ewe na serolo{kite prosleduvawa kaj sistemskite
zaboluvawa

10

1 месец

1 месец
Неврологија
1

Nevrolo{ka procenka

10

/
2 месеци

Педијатрија/Интерна
1

Obrabotka na pacienti

20

/

Предвидени колоквиуми
Општа инфектологија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењето треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.
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Напреднат дел од специјализација

распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18

Турнус

Траење (месеци)

Дерматовенерологија
Клиничка микробиологија со имунологија
Епидемиологија и јавно здравство
Специјалистичкоа инфектолошка амбуланта
Субспецијалистичка инфектолошка амбуланта
Неуроинфекции
Вирусни хепатити
Цревни инфекции
Респираторни инфекции
Осипни инфекции
ХИВ/СИДА и инфекции кај имуносупримирани
Интензивна инфектологија
Изработка на научен труд
Присуство/учество на најмалку 5 обдукции/годишно,
предпоследна и последна година од специјализација

1
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2

Вкупно:

36
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Практични вештини во напреднатиот дел од специјализација по инфектологија со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Постапка/интервенција

Dermatovenerologija
1

1 месеци

Prisustvo na prosleduvawa kaj mikozi

10
2 месеци

Klini~ka mikrobiologija so imunologija
1
2
3
4

Hemokulturi
Kultura na sputum, likvor, feces
ELISA prosleduvawa
IIF prosleduvawa

10
10
10
10

Obrabotka na epidemiolo{ki karti~ki

10

Специјалистичкоа инфектолошка амбуланта
1
2

50

200

50

200

Субспецијалистичкоа инфектолошка амбуланта

4 месеци

pri

pregledi

vo

50

200

pri

pregledi

vo

50

200

Неуроинфекции
1

/
4 месеци

Nazna~uvawe na analizi pri pregledi vo specijalisti~ka
ambulanta
Nazna~uvawe
na
terapija
pri
pregledi
vo
specijalisti~ka ambulanta

Nazna~uvawe
na
analizi
субspecijalisti~ka ambulanta
Nazna~uvawe
na
terapija
субspecijalisti~ka ambulanta

/
/
/
/
2 месеци

Epidemiologija i javno zdravstvo
1

/

Izveduvawe na lumbalna punkcija, mikroskopirawe na
likvor i interpretacija na likvoren naod

3 месеци
10

20
7

2
3

Priprema, mikroskopirawe
preparati boeni po gram
Nazna~uvawe na terapija

i

interpretacija

na

10

10

10

20

Вирусни хепатити
1
2
3
4

ЕХО na abdomen
Tuma~ewe na biohemiski prosleduvawa kaj hepatiti
Tuma~ewe na serolo{ki prosleduvawa kaj hepatiti
Nazna~uvawe na terapija

3 месеци
50
10
10
10

Цревни инфекции
1
2
3
4
5

Tuma~ewe na bakteriolo{ki prosleduvawa kaj enteriti
Tuma~ewe na virusolo{ki prosleduvawa kaj enteriti
Korekcija na acidobazen status
Sproveduvawe na rehidrataciona terapija
Prisustvo na endoskopski metodi и ЕХО

3 месеци
10
10
10
10
20

Респираторни инфекции
1
2
3
4
5
6
7

ЕХО na pulmo
Prisustvo na plevralni punkcii
Tuma~ewe na bakteriolo{ki prosleduvawa kaj gorno i
dolno respiratorni infekcii
Tuma~ewe na serolo{ki prosleduvawa kaj gorno i dolno
respiratorni infekcii
Tuma~ewe na acidobazen status
Nazna~uvawe na antimikrobn terapija
Nazna~uvawe na oksigeno terapija

2

Tuma~ewe na serolo{ki prosleduvawa kaj virusni osipni
treski
Nazna~uvawe na antimikrobna и antivirusna terapija

30
15
10

/
/
40

10

40

10
10
5

40
40
5

3 месеци
10

40

10

40

ХИВ/СИДА и инфекции кај имуносупримирани
1
2

Tuma~ewe na serolo{ki prosleduvawa kaj HIV/SIDA
Nazna~uvawe na antiretrovirusna terapija

40
40
40
40
/
3 месеци

Осипни инфекции
1

/
40
40
40

3 месеци
5
5

5
5
8

Интензивна инфектологија
1
2
3
4
5
6
7

Gasni analizi na arteriska krv- izveduvawe i tuma~ewe
Punkcii na periferna vena so zemawe krv
Intravenski infuzii- izveduvawe
Punkcii na centralna vena so postavuvawe na centralen
venski kateter
Postavuvawe na urinaren kateter
Zemawe brisevi za mikrobilo{ki ispituvawa
Prisustvo i zemawe na trahealni aspirati

3 месеци
10
10
10
5

20
40
40
5

5
5
5

5
5
5

Предвидени колоквиуми
ХИВ/СИДА и инфекции кај имуносупримирани
Респираторни и осипни инфекции
Вирусни хепатити
Цревни инфекции
Неуроинфекции
Интензивна инфектологија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.
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Област на специјализација

Клиничка лабораториска генетика

Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

Специјалист по клиничка лабораторска генетика

Времетраење на специјализацијата

48 месеци

Критериуми за упис

Доктор по медицина, Магистер по фармација,и Магистри
молекуларна биологија, биохемија и други биомедицински
науки со освоени минимум 300 ЕКТС вклучително
соодветена опфатеност на области од медицинска генетика
Носител на дејност во лабораторија за молекуларна
дијагностика, вклучително потпишување и издавање на
резултати, како и учество во мултидициплинарни тимови
составени од клинички генетичари, генетски советници и
други специјалисти од соодветни медицински области со
цел за соодветна дијазноза, прогноза и третман на пациенти
со наследни заболувања и заболувања поврзани со
промени во генетскиот материјал

Стекнати компетенции

1. План и програма на специјализацијата
Настава (часови)
Стаж (месеци) Установи (стаж)
ПРВА ГОДИНА
Основи на лабораториска работа
Основи на генетика
Методи за молекуларна дијагностика
Молекуларни основи на моногенски и
полигенски наследни болести
Етика и квалитет во лабораториската
генетика
ВКУПНО

Медицинска цитогенетика
Биохемиска генетика
Скрининг методи (генетски, метаболни
болести)
Имуногенетика
Молекуларна микробиологија
Биоинформатика и бази на податоци
ВКУПНО

Клиничка генетика

10
20
20
10

1
1
6
4

10
70
ВТОРА ГОДИНА
10
10
10

МФ (ИИХГ, КДБ), ИЦГИБ, ФФ
МФ (ИИХГ, КДБ), ИЦГИБ, ФФ
МФ (ИИХГ, КДБ), ИЦГИБ, ФФ
МФ (ИИХГ, КДБ), ИЦГИБ, ФФ
МФ (ИИХГ, КДБ, ИСМД), ИЦГИБ,
ФФ

12

4
2
1

МФ (КДБ, ГК)
МФ (ИИХГ, КДБ, ИБ), ИЦГИБ
МФ (ИИХГ, КДБ, ГК), ИЦГИБ, ФФ

10
10
10

2
2
1

МФ (ИИХГ, ИТ), ФФ
МФ (ИМ, ИК, ГК), ИЦГИБ, ИЈЗ
МФ (ИИХГ, КДБ), ИЦГИБ, ФФ +
ФИНКИ, ИЦГЕБ – Трст

60

12

ТРЕТА ГОДИНА
20

2

МФ (КДБ, Клиники од интерна

Генетика на наследни карциноми
Молекуларна патологија со
хематоонкологија
Фармакогенетика и таргетирана терапија
Репродуктивна генетика
ДНК форензика
Генетско советување
ВКУПНО

Изработка на специјалистички труд во
лаборатори(ја/и) по избор
ВКУПНО

10
10

1
2

10
10
10
10
80

2
2
2
1
12

ЧЕТВРТА ГОДИНА
/
/

12

медицина)
МФ (ИИХГ, ИП, КРО), ИЦГИБ, ФФ
МФ (ИИХГ, ИП, КРО, КХ), ИЦГИБ,
ФФ
МФ (ИИХГ, ИФ), ИЦГИБ, ФФ
МФ (ИИХГ, КДБ, ГК), ИЦГИБ
МФ (ИСМД), ИЦГИБ
МФ (КДБ)

МФ (ИИХГ, КДБ), ИЦГИБ, ФФ

12

Кратенки: МФ = УКИМ - Медицински факултет,ИИХГ = Институт за имунологија и хумана генетика, КДБ= Универзитетска клининка за
детски болести, ИЦГИБ = Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија, МАНУ, ФФ = Центар за биомолекуларни
фармацевтски анализи, УКИМ - Фармацевтски факултет, ГК = Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, ИТ = Институт за
трансфузиологија, ИСМД = Институт за судска медицина и деонтологија, ИМ = Институт за микробиологија и паразитологија, ИК =
Универезитетска клиника за инфективни болести, ИЈЗ = Институт за јавно здравје, ИБ = Институт за базична и клиничка биохемија, ИФ =
Институт за фармакологија, ИП = Институт за патологија, УКИМ, КРО = Универзитетска клиника за радиологија и онкологија,КХ =
Универзитетска клиника за хематологија, ФИНКИ = УКИМ - Факултет за информатички технологии и компјутерско инженерство, ИЦГЕБ
– Трст = International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italy

1а. Теоретска настава
Основи на лабораториска работа
Специјализантот ќе се здобие со основни познавања за принципите на лабораториската работа,
вклучително организација на работа, обезбедување специфични услови за работа, безбедност на
кадарот, основни принципи на приватност и доверливост на податоците.
 организaција на одредени подединицина генетската лабораторија
 воспоставување на мерки за заштита од незгоди во лабораторија (пожар, поплава,
контаминација), работа со корозивни, мутагени и канцерогени супстанци и со инфективен
материјал,
 ракување со/и одржување на апаратурата
 почитување на принципи на стерилности
спречувањенаконтаминацијаприработаволабораторијазамолекуалрнадијагностика
 адаптација на протоколите на работа во однос на условите во лабораторијата (валидација на
методи) и контрола на квалитетот на анализите
 трансфер на материјали и податоци, нивно чување и складирање на резултати,
 почитување на принцип на приватност
 Интерпретација на резултатите,анализа на генетските резултати-контроверзи и дилеми
 водење на финансиското работење, планирање и набавка на опрема и потрошен материјал,
 барања за воведување на ISO 15189 стандард во лабораторија за молекуларна дијагностика
Основи на генетиката
Во почетокот на специјализацијата, специјализантот ќе се здобие со општи познавања од
генетиката кое ги вклучува подрачјата на молекуларната генетика, популациона генетика,
молекуларна патологија, моно- и полигенски болести.













Структура и функција на ДНК
Структура и функција на хромозомите
Структура и функција на човечкиот геном
Основи на клеточна биологија
Основи на биологијата на протеините
Молекуларна патологија
Мутации
типови: точкасти, делеции, дупликации, инсерции, премутации, експанзиски мутации
последици: губење на функции и добивање на функции
Генетска варијабилност
типови на генетски полиморфизми: SNP, микросателити, CNV
влијание на генетската варијабилност на фенотипот
Епигенетика
Популациона генетика
Познавање на познатите меѓународни системи на номенклатура (како ISCN, HGVS) и онлајн
бази на податоци (како OMIM, Orphanet и GeneReviews)

Методи за молекуларна дијагностика
Во рамките на овој курс специјализантот ќе се здобие со теоретски знаења за пристапите во
молекуларната дијагностика и со детални познавања за принципите на методите кои се користат за
анализа на нуклеински киселини и протеини.
 Пристапи во молекуларна дијагностика
 Методи за анализа на нуклеински киселини (изолација на нуклеински киселини, PCR методи
(PCR, RT-PCR, qfPCR), електрофореза на нуклеински киселини (агароза гел, PAGE, капиларна
електрофореза), SouthernBlot, NorthernBlot, ДНК секвенционирање, фрагментна анализа, SSCP,
DDGE, TaqMan технологија, SNaPshot, MLPA, ДНК чипови, Array CGH, нови секвенционирачки
техологии
 Методи за анализа на протеини (Westernblot, ELISA, 2D електрофореза, HPLC, flow-цитометрија,
масена спектрометрија на молекули,имунохисто(цито)хемиски методи
 Нови методологии во молекуларната дијагностика
Молекуларни основи на моногенски и полигенски наследни болести
Специјализантот ќе се запознае со молекуларните основи на најчестите моногенски (таласемии,
цистична фиброза, неуромускуларни, кардиоваскуларни итн.) и полигенски односно
мултифакторијални болести (хипертензија, дијабет, карциноми, итн.).
 Типови на наследување на болестите
 Молекуларни основи на чести моногенски болести
 Мултифакторијални болести
 Дијагностика на генски болести во различни области на медицината со посебен осврт на
невромускулни и кардиоваскуларни заболувања
 Пресметување на ризик за наследување на наследно заболување вклучително и експресивност
и пенетрантност
 Познавања за правни и етички норми за генетски тесирања кај пациенти со моногенски и
полигенски наследни заболувања
Етика и квалитет во лабораториската генетика

Во рамките на овој курс специјализантот ќе се здобие со знаења од основите на етичките принципи
во медицината и во комуникација со пациенти.
 Етика во генетското тестирање на пациенти, членови на семејство, малолетни лица
 Етички аспекти на земање и чување на генетски материјал
 Заштита на доверливост
 Планирање на истражување во генетиката, што опфаќа и систем на обезбедување на
информирана согласност од пациентот/старателот
 Обезбедување квалитет (OECD препораки, ECA упатства, Eurogentest-EQA -препораки,
национални упатства), акредитација (ISO 15189)
Медицинска цитогенетика
Во рамките на овој курс специјализантот ќе се здобие со знаења за значењето и влијанието на на
генотипот врз фенотипот, и со различните методи и пристапи на цитогенетско тестирање.
 Еволуција на хуманите хромозоми и нормална хромозомска варијабилност
 Изработка на кариотип од лимфоцити на периферна крв, коскена срцевина и други ткива
 Методи на бендирање на хромозомите и нивно препознавање, мануелно и автоматско
кариотипизирање
 Методи за брзо одредување на пореметување на Х хромозомот (барови телца)
 Нумерички абнормалности на половите и автозомни хромозоми
 Структурни хромозомски аномалии
 Запознавање со меѓународни системи за номенклатура на хромозомски абнормалности
 Основи на молекулска цитогенетика (FISH) и употреба на -таргет-специфични проби
 Пренатална дијагностика на хромозомски аномалии
 Хромозомски неправилности кај карцином, леукемија, лимфоми, солидни тумори
Биохемиска генетика
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Таксономија на наследните метаболички нарушувања
 Основни клинички карактеристики на лизозомни, пероксизомни и митохондријални
нарушувања и нарушување на аминокиселинскиот и метаболизмот на шеќерите
 Диференцијална дијагноза и третман на перакутни и интермитентни наследни метаболички
нарушувања
 Откривање на носители и пренатална дијагноза
Скрининг за генетски болести
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Видови на скрининг за генетски болести (пренатален, неонатален, скрининг на носители,
пресимптоматско тестирање)
 Скрининг на популацијата и селективен скрининг – организација
 Принципи и методи на работа, стапка на веродостојност на методите
 Примена на скрининг во превенција на специфични заболувања
Имуногенетика
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Основи на имуногенетиката
 Начин на испитување и влијание на генетски варијанти во фунцијата на ХЛА, КИР, ТОЛ
рецептори и гени за цито- и хемокини





Имуногенетика на крвни групи – системи, наследување и методи за одредвање
Молекуларна анализа на преуредување на Б- и Т- клеточни рецептори во дијагноза, прогноза и
следење на исход од терапија кај хематолошки неоплазми
Имунотерапија

Молекуларна микробиологија
Во рамките на овој курс специјализантот ќе се здобие со теоретски знаења за основите на
микробиологијата и вирусологијата и за методите за молекуларна детекција, карактеризација и
квантификација на инфективните агенси (бактерии, вируси, паразити) во биолошки материјал.
 Принципи во микробиологијата
 Најчести инфективни заболувања
 Бактериска и вирусна генетика
 Принципи на детекција, карактеризација и квантификација на инфективни агенси
Биоинформатика со биостатистика и бази на податоци
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Основи на популациска генетика
 Статистички методи за утврдување на асоцијација на генетски варијанти со болести
 Хајди-Вајнбергов закон
 Фреквенција на најчести генетски заболувања во Македонија
 Пресметување на ризик за наследување на генетска болест
 Биоинформатичка обработка на податоци од геномскианализи(High throuput technologies – Array
CHG, Nextgen sequencing, etc)
 Користење на компјутерски бази на податоци за анализа на генетски варијанти
Критичко толкување на резултати од геномски анализи
Клиничка генетика
Специјализантот ќе се здобие со основни познавања од медицинската генетика која вклучува
познавање на различни облици на генетска предиспозиција во дијагнозата и превенцијата на
генетските болести во согласност со етичките норми.
 Облици на генетска предиспозиција (моногенски, митохондриски, мултифакторијални)
 Фамилијарна анамнеза и изготвување на родословно дрво

Основи на Менделеево наследување

Тератогени влијанија во тек на ембриогенезата
 Поделба и клинички опис на наследни и стекнати абнормалности
 Дисморфолошка обработка на пациент
Превенција на генетски болести (пренатална дијагностика, предимплантациона дијагностика,
предсимптоматска дијагностика, предбрачно тестирање)
Генетика на наследни карциноми
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Механизми на мутагенеза и генотоксичност
 Видови на гени вклучени во карциногенеза (онкогени, туморсупресорни гени)
 Принципи во дијагностика на наследни канцер синдроми (пенетрантност, индивидуален ризик)
 Дијагноза на пациенти со наследен карцином на дојка и јајник
 Дијагноза на пациенти со наследен карцином на дебелото црево

Молекуларна патологија со хематоонкологија
Во рамките на овој курс специјализантот ќе се здобие со теоретски знаења за молекуларните
основи на канцерогенезата, и примената на овие сознанија во дијагнозата, прогнозата и терапијата
на малигните болести.
 основни принципи на карциногенеза
 видови на гени вклучени во карциногенеза (онкогени, тумор-супресор гени, микроРНА)
 геномска нестабилност
 клеточна сигнализација и канцер
 методи за анализа на соматски мутации
 дефинирање на сензитивност и специфичност при анализа на соматски мутации
 анализа на течна биопсија
 Методи за анализа на генетски промени кај различни типови на хематолошки неоплазми и
цврсти тумори
 Дијагностичка, прогностичка и предиктивна важност на молекуларни промени кај малигните
заболувања
Фармакогенетика и таргетирана терапија
Во рамките на овој курс специјализантот ќе се здобие со теоретски знаења за молекуларните
аспекти на рационалната употреба на лековите и индивидуализација на терапијата.
 метаболизам на лекови
 варијации во гени одговорни за метаболизам на лекови
 варијации во транспортери на лекови
 принцип на таргетирана терапија, вклучително дефиниција напримарна и секундарна
резистенција
 анализи за детекција на специфични промени поврзани со таргетирана терапија
Репродуктивна генетика
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Генетика на машки и женски инфертилитет
 Изработка на кариотип од амнионска течност
 Изработка на кариотип од хорионски ресички-издвојување на мајчин од фетален материјал
 Генетски основи на спонтани абортуси
 Техники на асистирана репродукција
 Пренатална и преимплантациона дијагностика
 Неинвазивна пренатална дијагностика
ДНК форензика
Во овој курс специјализантите ќе се запознаат со следните содржини:
 Екстракција на ДНА од биолошки траги
 Кратки повторувачки секвенци и нивна употреба во ДНА форензични анализи
 Употреба на единечни нуклеотидниполиморфизми во ДНА форензика
 Полиморфизми на У хромозомот и митохондријалната ДНК во форензични анализи
 Статистички пресметки за утврдување на сродство и идентификација на биолошки материјал
Генетско советување
Во рамките на овој курс, специјализантот ќе се запознае со принципите на генетското советување и
поврзаните етички, правни и социјални прашања.






Принципи на генетско тестирање
Психосоцијално разбирање на пациентите и семејствата со генетски нарушувања
Комуницирање со соодветни генетски и медицински информации
Запознавање со локалните и националните ресурси дизајнирани да им помогнат на пациентите
со генетски нарушувања

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Изработка на специјалистички труд во лаборатори(ја/и) по избор

1б. Практични вештини од специјализација со дефиниран број на постапки и интервенции
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Изведува
Асистира
самостојно

Основи на лабораториска работа
1
2
3
4
5
6
7

Анализа на дневник на пациенти – водење на регистар
Контрола на апаратура во лабораторијата
Запознавање со управување со документација во акредитирана лабораторија
Подготовка на документација и припрема за валидација на нова метода
Обезличување на биолошки примероци за истражување
Биобанки – складирање, евиденција (регистер) и користење на примероци
Семинарска работа за организација на генетска лабораторија

1 месец
1
1
1
1
5
5

Основи на генетиката
1
2
3

Изолација на геномска ДНК од различни биолошки материјали
Изолација на РНК
Мерење на концентрација на ДНК, РНК и протеини

1 месец
10
10
20

Методи за молекуларна дијагностика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Полимер за верижна реакција (PCR)
Полимераза верижна реакција - реверзна транскрипција (RT/PCR)
Алел специфичен PCR (ASO PCR)
Анализа на фрагменти добиени со PCR со електрофореза на
агарозен/полиакриламиден гел или капиларна електрофореза
Квантитативна флуоресцентна PCR анализа
MLPA (Multiple ligation probe amplification) анализа
Real-time PCR
Методи за одредување на познати еднонуклеотидни варијанти (RFLP, TaqMan,
Единечна базна екстензија (мини секвенционирање – SNaPshot анализа, алел
специфичен PCR)
Southern blot анализа
Епигенетски анализи

1
5
5
1
30
20
50
6 месеци

10
10
10

50
20
20

10

20

10
10
10

20
20
20

10

50

2
5

10

11
12
13
14
15

Секвенционирање со Сангерова метода
Таргетирано сенвенционирање на панел на гени за детекција на герминативни
мутации (наследни болести, канцер, кардиомиопатии и др.)
Таргетирано секвенционирање на панел на гени за детекција на соматски мутации
(хематолошки неоплазми, цврсти тумори)
Секвенционирање на клинички егзом
Арејна компаративна геномска хибридизација (Array CGH)

10

50

5

5

5

5

2
3

2
3

Молекуларни основи на моногенски и полигенски наследни болести
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4

Избор на методи за молекуларна дијагноза на наследна болест (семинарска)
Молекуларна дијагноза на пациенти со моногенски наследни болести.Генетско
тестирање за наследни хиперхолестеролемии, генетско тестирање за наследни
кардиомиотаптии, итн.
Генетско тестирање за утврдување на предиспозиција на мултифакторијални
болести (тромбофилија, хипертензија)
Етика и квалитет во лабораториската генетика
Обезличување на генетски примероци
Водење и чување на дарителски регистар за матични клетки
Семинарска работа
Медицинска цитогенетика
Култура на клетки од периферна крв, амниоцити, фибробласти и коскена срцевина,
Кариотип со нормална и висока резолуција (крв, фибробласти, амниоцити, коскена
срцевина)
Мануелно и автоматско кариотипизирање
Флуоресцентна ин ситу хибридизација (FISH) на ткива и хромозоми, одредување
на амплификација

4 месеци
1
20

40

10

20

5
1

1
1
1
4 месеци

5

10

5

10

5

10

5

5

Биохемиска генетика
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2

Ензимска детекција
Скрининг методи за метаболни наследни заболувања
Анализа на аминокиселински статус во биолошки течности
Тандем масена спектрометрија
Генетски тестирања за наследни метаболни заболувања
Скрининг за генетски болести
Планирање на скрининг, организација и методологија (семинарска работа)
Обработка на филтер хартија со примероци на крв наменета за неонатален
скрининг
Неонатален скрининг за најчести метаболни и ендокринолошки болести со Delfia
метод, како и со тандем масен спектрофотометар
Пренатален скрининг за хромозомски анеуплоидии кај фамилии со ризик
Скрининг за носителство за автозомно рецесивна болест
Пресимтоматско тестирање во фамилии со ризик за автозомно доминантни
заболувања со доцна (адултна) презентација
Имуногенетика
ХЛА типизација на класа 1 и класа 2 антигени
Определување на полиморфизми на цитокини, КИР и ТолР

2 месеци
5
5
5
2
5

10
20
10
5
10
1 месец
1

5

10

5

10

5
2

10
5

2

5

2 месеци
5
15
5
15

3
4
5
1
2
3
4
5

Определување на крвни групи и рХ фактор
Анализа на имунодефициенции
Детекција на Б- и Т- клеточна клоналност
Молекуларна микробиологија
Молекуларна детекцијана ДНК вируси
Молекуларна детекцијана РНК вируси
Генотипизација на ДНК/РНК вируси
Квантитативна анализа за присуство на специфична вирусна инфекција
Молекуларна типизација на бактериски соеви

5
1
2
5
5
5
5
2

Биоинформатика и бази на податоци
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Пресметување на асоцијација на генетски маркер со болест (ОR, CI, Bonferoni)
Пресметување на ризик за наследување на генетска болест
Пресметување на полигенски ризик
Пребарување на податоци во датабазата
Дизајнирањенапрајмери и пробиза PCR, RT/PCR, MLPA, SNaPshot, AS-PCR, TaqMan,
HMR, expression assay, CNV
Анализа на податоциод high throuput анализи (aCGH, expression arrays, SNP arrays,
nextgen sequencing)
Клиничка генетика
Земање на генетска анамнеза и конструирање родословно дрво
Одредување на типот на наследување според родословното дрво
Запознавање со клиничка терминологија поврзана со генетски заболувања

1 месец
2
2
2
2

5
5
5
10

5

10

2

5

10
10
10

Генетика на наследни карциноми
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилијарна анамнеза и родословно дрво од фамилии со наследни карциноми
Генетско тестирање за наследен карцином на дојка и јајник
Генетско тестирање за наследен карцином на дебело црево
Генетско тестирање за други наследни карцином
Молекуларна патологија со хематоонкологија
Изолација на нуклеински киселини од свежо и архивирано ткиво
Молекуларна детекција на хромозомски транслокации
Детекција на MSI и LOH
Детекција на соматки мутации во KRAS, BRAF и EGFR гените
Детекција на соматски мутации во панел на гени со NGS анализа
Абнормални транскрипти кај леукемии и лимфоми
Детекција на соматски мутации кај леукемии и лимфоми
Детекција на минимална резидуална болест
Детекција на Б- и Т- клеточна клоналност

1

Детекција на варијанти во гени од фаза 1 од метаболизам на лекови
Детекција на варијанти во гени од фаза 2 од метаболизам на лекови
Детекција на соматски мутации поврзани со специфична таргет терапија
Детекција на герминативни мутации поврзани со специфична терапија
ДНК форензика
Изолацијана ДНК од форензичен материјал

3 месеци
20
20
1 месец

5
3
3
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2

Фармакогенетика и таргетирана терапија
1
2
3
4

15
2
10
2 месеци
20
20
20
20
5

10
5
5
3
2 месеци
10
5
10
10
2
10
10
2
5
1 месец

2
2
5
2

10
10
10
5
2 месеци
2
5

2
3
4

ДНК анализа за идентификација и утврдување на сродство
Анализана У хромозом и митохондријална ДНК
Статистички методи за анализа на фамилијарна поврзаност

2
2
2

Репродуктивна генетика
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Пренатална дијагноза на моногенски наследни болести
Пренатална дијагноза на хромозомски абнормалности
Анализа на хромозомски абнормалности кај спонтани абортуси
Детекција на најчести генетски дефекти поврзни со машки инфертилитет
Генетско советување
Пристап кон семејство со наследна болест
Изготвување на информација за болест и информирана согласност за тестирање
Предконцепциско советување
Учество во одлука за абортус на фетус со генетска болест
Соопштување на резултат од генетската анализа
Семинарска работа

5
5
5
2 месеци

5
5
5
5

10
10
10
10
1 месец

5
1
5
5
5

2. Цел на специјализацијата
Специјализацијата по клиничка лабораториска генетика ги опфаќа сите елементи на
лабораториски медицински услуги од областа на генетиката поврзани со клиничката пракса на
специјалисти за клиничка генетика и широк спектар на други медицински дисциплини (педијатрија,
гинекологија и акушерство, клиничка онкологија, неврологија и други).
Клиниката лабораториска генетика е лабораториска специјалност на академско ниво која ги спојува
цитогенетиката, онкогенетиката, молекуларната генетика и метаболичната/биохемиската генетика
во една специјализирана професија. Специјалистот ќе има длабоки познавања од лабораториските
иследувања, процедури и толкување на резултатите поврзани со генетски нарушувања (наследни и
спорадични) и здравствени проблеми поврзани со генетски фактори.
Оваа специјализација е наменета за здравстени работници (доктори по медицина и
магистри по фармација) и здравствени соработници (магистри по молекуларна биологија,
биохемија, лабораториска биомедицина и други биомедицински науки со освоени минимум 300
ЕКТС вклучително соодветена опфатеност на области од медицинската генетика. Специјализацијата
е модифицирана согласно најновите препораки на ЕБМГ и е отворена не само за здравствени
работници, туку и за здравствени соработници со предходно стекнато соодветно
образование/компетенции. Кандидатите кои ќе ја завршат оваа специјализација се стекнуваат со
право за добивање на звањето European registered Clinical Laboratory Geneticist кое е препознаено
во сите земји од ЕУ.
Целта на оваа специјализација е да се добијат строго специјализирани кадри кои ќе бидат
носители на дејност во лабораторија за медицинска генетика/молекуларна дијагностика,
вклучително интерпретација и потпишување на резултати. Кандидатот по завршената
специјализација ќе се стекне со звање „Специјалист по клиничка лабораториска генетика“.

3. Програмата опфаќа обука за:
Специјалистите по клиничка лабораториска генетика ќе се стекнат со следните знаења и вештини:
3.1

Релевантни познавања од областа на биологијата и генетиката:

1

1







3.2





3.3









3.4
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разбирање на клеточните и молекуларните механизми кои се потпора на хуманата
физиологија и наследност;
познавање на шемите и моделите на наследност;
основни и современи тестови за карактеризирање на хуманиот геном на различни нивоа на
резолуција, вклучително и целосно познавање на предностите,
недостатоците и ограничувањата на секој систем;
разбирање на ДНК/клеточната/генетската функција за да се овозможи оптимизација,
валидација и имплементација на нови тестови;
основно познавање на метаболните нарушувања; познавање од областа на
биоинформатиката.
Клинички/медицински знаења и вештини:
начини на поставување дијагноза, диференцијална дијагноза, прогноза, истражување и
генетско тестирање на поединци, семејства или популации со чести и ретки наследни
болести и болести поврзани со генетски фактори како и наследни и спорадични карциноми
и хематолошки неоплазми;
познавање на познатите меѓународни системи на номенклатура (како ISCN, HGVS);
пресметаување на ризиците на наследност;
познавање на медицински етички проблеми од областа на дијагностиката и истражувањето
(на пр. информирана согласност, приватност, автономија)
Лабораториски вештини:
познавање на начинот на организирање и водење на лабораторија;
ракување со примероци (нивно идентификување, проследување, транспортирање и
архивирање, вклучително и клиничко тестирање);
толкување на генетските лабораториски наоди, по специфично, резултатите од
цитогенетски, молекуларно цитогенетски, онкогенетски, молекуларно генетски и
биохемиско генетски анализи;
корелација со податоците за фенотипот;
практично искуство и познавање на преаналитичките и аналитичките техники и методи кои
треба да се применат во генетска дијагностика: клеточна култура, изолација на ДНК,
кариотипизирање и специфични техники на боење, FISH,PCR, варијации на бројот на копии,
гел електрофореза, Сангер секвенционирање, нови технологии на секвенционирање,
микроарејни технологии;
припремањето на извештаи од лабораториските иследувања;
вештини за развој, оптимизирање, потврдување и воведување на нови анализиво
лабораторија за клиничка лабораториска генетика;
Добра клиничка пракса:
Обука за соодветен приод кон пациент и семејство со наследна или малформативна болест
следејќи ги сите етички норми и правила; обука за добра опсервација;
Обука за постепено соопштување на лоши вести;
Тимски и комуникациски вештини
Развивање на добри комуникациски вештини со колегите во генетските центри и други
специјалисти и здравствени професионалци;
Способност за издавање на извештаи со не само биолошка туку и клиничка важност, важни
за дијагноза и управување со пациентите;
Ефикасна комуникација со лабораторискиот персонал за обезбедување на ефикасни услуги,
вклучително и тимска работа и лидерски вештини;
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Разбирање на етичките проблеми и важноста на добивање согласност и доверливост на
информациите;
ИТ вештини
Употреба на информатичката технологија вклучувајќи онлајн средства и датабази;
Стекнување на знаење за тоа како да се искористи ИТ-технологијата за промовирање на
добра лабораториска работа и интерпретација на резултатите, поврзано со in-house
софтерски решенија, онлајн извори и датабази;
Познавање на безбедноста на податоците;
Менаџмент обука
Познавање на општата здравствена политика, целите и приоритетите;
Разбирање на организацијата на генетските услуги;
Можност за учество во активностите на одделот поврзани со организационото планирање,
финансискиот менаџмент и мониторирање и одржување на стандардите за квалитет;
Подучување
Промовирање на подучувачки вештини преку учество во едукацијата и обучувањето на
студентите и здравствените работници, ако е можно исто така и на групи на пациенти
Истражување
Клиничката и лабораториска генетика има постојано променлива основа на знаењето и
специјализантите треба да се поттикнуваат да учествуваат во истражувачката работа

Преодни одредби
Оваа специјализација ја земенува специјализацијата со истиот наслов (Службен весник
133/2012) досега изведувана на Фармацевтскиот факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје
и препознаена од European Board of Medical Genetics (https://www.ebmg.eu). Оваа специјализација е
модифицирана согласно најновите препораки на ЕБМГ и е отворена не само за здравствени
работници, туку и за здравствени соработници со предходно стекнато соодветно
образование/компетенции.
Оваа специјализација ќе се изведува како мултиинституционална едукативна програма на
УКИМ-Медицински факултет, Катедра по Хумана генетика, УКИМ-Фармацевтски факултет и ИЦГИБМАНУ. Специјализацијата ќе биде администрирана од УКИМ-Медицински факултет и со истата ќе
раководи Координативно тело со представници од сите институции учеснички. Координативното
тело ќе биде составено од двајца наставници на Катедрата по Хумана генетика при УКИММедицински факултет, и двајца наставници од УКИМ-Фармацевтски факултет.
Местото на изведување на специфични турнуси го избира кандидатот по консултации и
согласност од менторот од списокот на институции во земјата кои ќе бидат акредитирани за
соодветен тип на едукација. Во додаток, специјализантите ќе можат да изберат и престој во
релевантна лабораторија во странство за едукација во одредена област (одреден турнус/и), за што
ќе треба предходно да добијат согласност од Координативното тело за специјализацијата.
Здравствените работници кои имаат наставно звање од областа на молекуларната и
хуманата генетика генетиката, најмалку 10 годишно искуство во генетска лабораторија, раководеле
со научно истражувачки проекти од областа на молекуларната генетика и сродни дисциплини и
имаат најмалку 20 објавени трудови во меѓународни списанија од областа на молекуларната и
хуманата генетика и сродните дисциплини се смета дека имаат завршено специјализација од
областа на лабораториска медицинска генетика, со што се стекнуваат со можност за доделување на
звање „специјалист по лабораториска клиничка генетика“ и може да бидат ментори на
специјализанти за лабораториска медицинска генетика. Специјалисти од сродни дисциплини кои
сакаат да се здобијат со звањето „специјалист по лабораториска клиничка генетика“ можат да

побараат признавање на одредени наставни содржини и турнуси, за што одлучува координативното
тело на специјализацијата.

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД
Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци







ФИЗИОЛОГИЈА НА ТРУД
ЕКОЛОГИЈА НА ТРУДОТ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПАТОЛОГИЈА
ОЦЕНКА НА РАБОТНА СПОСОБНОСТ
ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ
СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

4 месеци
6 месеци
22 месеци
8 месеци
2 месеци
6 месеци

1.План-48 месеци:
Настава
(часови)
Прва година
Физиологија на труд

Екологија на труд

Стаж
(месеци)

Стажот се изведува во
следните установи :

2+2

Институт за медицина на
труд на РМ
Институт за медицинска,
експериментална и применета
физиологија
Институт за јавно здравје
Институт за медицина на
труд на РМ
Институт за медицина на
труд на РМ

50

3+3

Професионална патологија2
вовед
I колоквиум - Вовед во медицината на трудот
100
Втора година
Кардиологија
1
Пулмологија и алергологија
Гастроентерохепатологија

1
1
(15+15дена)

Ревматологија
Хематологија
Нефрологија
Неврологија
Психијатрија

1
(15+15дена)
1
1

Клиника за кардиологија
Клиника за пулмологија и
алергологија
Клиника за
гастроентерохепатологија
Клиника за ревматологија
Клиника за хематологија
Клиника за нефрологија
Клиника за неврологија
Клиника за психијатрија

Токсикологија

2

Клиника за токсикологија

Професионална патологија I

3

Институт за медицина на
трудот на РМ
Институт за јавно здравје

Епидемиолошки методи во
1
МТ
II колоквиум - Професионална патологија I
100
Трета година
Гинекологија
1
(15+15дена)
Травматологија

Инфективни болести

1

РТГ дијагностика
Медицина на труд и
вонредни услови, воена
служба
Заштита од јонизирачко
зрачење
Професионална патологија II

1
2

Клиника за гинекологија или
амулантно-поликлиничка
установа –дејност
гинекологија
Клиника за травматологија,
Ургентен центар
Клиника за инфективни
болести и фебрилни состојби
Институт за радиологија
Воено-медицински центар

2

Институт за јавно здравје

3

Институт за медицина на
трудот на РМ
Фонд за здравствено
осигурувањер-ЛК

Оценка на работна
1
способност-привремена
спреченост за работа
Оценка на работна
1
Фонд за пензиско и
способност-законски рамки,
инвалидстко осигурување на
работа на ИПК
на Македонија-ИПК
III колоквиум - Професионална патологија II
50
Четврта година
Оценка на работна
6
Институт за медицина на
способност
трудот на РМ
Служба за медицина на
6
Институт за медицина на
трудот
трудот на РМ
(вклучително изработка на
специјалистичкиот труд)
Завршен комисиски испит (по реализирани сите турнуси, положени сите
колоквиуми и одбранети два семинарски труда), практичен испит, одбрана
на специјалистички труд и усен испит
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2. Програма:
2.1. Теоретски дел:
Теоретската настава (300 часа) ја реализира Катедрата за медицина на
трудот.

300 часа
Вовед во медицината на трудот
Дефиниција, задачи, принципи
Медицина на труд - клиничко превентивна дисциплина: дефиниција, цел,
задачи
Основни принципи на аналитичка и научно-истражувачката работа во
медицината на трудот
Меѓународни организации и МТ ( СЗО, МОТ, ICOH)-договори, програми,
конвенции и др.
Екологија на трудот
Основни принципи на медицинската екологија, Екологија на труд
Здравствено-еколошки ризици, проценка
Здравствено-еколошки стандарди
Заштита и унапредување на животната и работната средина
Екосистем, Аерозагадување, Загадување на водите
Принципи на добра пракса во медицината на трудот
Екотехнолошки карактеристики на работниот процес, услови на работа,
професионални ризици и штетни фактори од работната средина
Еколошки мониторинг
Одредување на запрашеност во работната средина
Одредување на хемиски нокси во работната атмосфера
Одредување-мерење на физичките фактори во работната средина
(Микроклима ,бучава, вибрации, јонизирачко и нејонизирачко зрачење)
Одредување на биолошки нокси во работната средина
Физиологија на труд
Физички фактори на работното оптеретување (физичка работа, напор)
Антропометрија
Сензорни оптеретувања
Биоенергетика при работа
Терморегулација
Биолошки ритмови
Замор, премор, одмор
Регулација на метаболизмот на вода и електролити
Психологија на трудот
Психолошки фактори и работа
Ментално здравје, стрес и реакции на стрес,
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мобинг, Burnout Sy
Ергономија
Ергономија: дефиниција и цели, Систем човек-машина, работна средина
Ергономски аспекти на работното место
Ергономски интервенции
Медицина на труд и легислатива
Основни законски и регулаторни прописи, норми
Професионални болести: дефиниција, значење, медицински и
легислативен аспект
Болести во врска со работа
Професионален трауматизам
Превентивни медицински прегледи (видови, елементи, карактеристики,
легислатива)
Заштита на здравјето на одделни специфични сегменти на работничка
популација ( жени, млади работници, работници со понаредната возраст и
др.)
Заштита на здравјето на работници во услови на специфична
професионална експозиција ( посебни законски прописи)
Основни епидемиолошки методи и принципи во медицина на трудот
основни епидемиолошки параметри, индикатори за следење на
професионалниот морбидитет и морталитет
професионални болести и болести во врска со работа, повреди при работа
Регистар на професионални болести
Регистар на повреди при работа
Регистар на професионални ризици и ризични работни места
Апсентизам и презентизам
Информациски системи во МТ
Колоквиум I
Професионална патологија
Професионална патологија I
Професионална токсикологија
Основни проблеми во професионалната токсикологија
Токсокинетика, Токсодинамика
Биолошки мониторинг
Професионално труење со:
а) метали и нивни соединенија: манган, жива, олово, цинк, хром,
берилиум, кадмиум, платина, кобалт, никел, антимон
б) металоиди: арсен, фосфор
в) алифатски и ароматски јагленоводороди: бензен и хомолози, како и
деривати; феноли, амино и нитро- деривати на ароматичните
јагленоводороди; халогени деривати на ароматичните јагленоводороди;
халогени деривати на ациклични јагленоводороди, алкохоли, гликоли
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г) гасови: флуор, хлор, фозген, сулфурни гасови-сулфоводород, оксиди на
сулфур, амонијак, нитрозни гасови, јаглен моноксид, цијановодороди,
јаглендисулфид
д) пестициди: органофосфорни инсектициди, органохлорни инсектициди,
карбамати
е) вештачки ѓубрива
Колоквиум II
Професионална патологија II
Професионални имуноалергиски болести-вовед
професионална астма
алергиски бронхиолоалвоелитис
алергиски заболувања на кожата
други професионални имуноалергиски заболувања
Професионални болести и оштетувања од физички и други фактори
Бучава
Вибрации
јонизирачко зрачење
нејонизирачко зрачење
зголемен и намален атмосферски притисок
зголемена и намалена температура во работната средина
работа на отворено
работа во услови на височина
интензивен физички напор
Пневмокониози
Меѓународна РТГ класификација на пнумокониози
дефиниција, класификација, етиологија, патогенеза,
клиника, терапија, превенција
Колагени и неколагени пнеумокониози
Силикоза
Азбестоза и болести предизвикани од азбест
Сидероза
Останати пневмокониози

дијагностика,

Професионални оштетувања од биолошки фактори
Бактериски
Вирусни
Габични
Паразитарни
професионални заразни заболувања
други професионални заболувања предизивикани со биолошки агенси
-алергиски болести, малигни болести
повреди кај здравствени работници, пред и постекспозициска профилакса
Колоквиум III
Професионална патологија по органи и системи:
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Изработка на семинарски труд
професионалните оштетувања на црн дроб
професионалните оштетувања на бубрези
професионалните оштетувања на крвотворни органи
професионалните оштетувања на бели дробови
ХОББ, Акутен иритативен респираторен синдром, Акутни инхалаторни
трески, Бисиноза
професионалните оштетувања на КВС
професионалните оштетувања на локомоторниот систем
Репродуктивно здравје
Професионални малигни заболувања
Мултипла хемиска сензитивност
Нанотехнологија и можни професионални ризици
Професионални ризици во одделни дејности и специфични
популациони групи
Изработка на семинарски труд
Професионални ризици во:
шумарство, производство на лекови, црна и обоена металургија,
металопреработувачка индустрија, индустрија за нафта и нафтени
деривати, производство на ПВЦ и пластични маси, производство на
пестициди и вештачки ѓубрива, градежништво, производство на
детергенти, земјоделие, прехрамбена , текстилна индустрија, рударство,
индустрија на кожа и гума, спорт и рекреација и др.
Сообраќајна медицина
Вулнерабилни групи работници (сектори со висок ризик, работници со
поголема сензитивност, работници непокриени со услуги од медицина на
трудот)
Детски труд
Миграција на работници
Болести поврзани со патувања
Оценка на работна спососбност
оценка на работната способност: основни принципи
привремена неспособност за работа
трајна неспособност за работа
професионална рехабилитација
професионална ориентација и селекција
ноќна работа, работа во смени
ОРС во системот на осигурување
Заштита при работа
основни принципи и карактеристики
мерки за заштита: организациони, технолошки, технички, лични
заштитни средства, медицински мерки, законски мерки, едукација и
тренинг
Превентивна стратегија-нивоа
Специфични мерки за заштита при работа при специфични
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професионални ризици ( на пр.физички, хемиски нокси, запрашеност и
др.)
Социјална заштита
Подготвеност на работниците за одговор на катастрофи
Унапредување на здравјето на работа
Основни принципи-промоција на здравје на работа
Здрави животни навики
Програми за интервенција
Организација, управување и раководење во медицината на трудот
основи на организација во медицината на трудот
принципи на управување, раководење и финансирање,
здравствен менаџмент во МТ, лидерство и тимска работа
Етички принципи во медицината на трудот
изработка на специјалистички труд
2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на постапки
и интервенции:
Број
1. Физиологија на труд
Изведување и интерпретација на ЕКГ
100
Изведување и интерпретација на ергометрија
20
Изведување и интерпретација на спирометрија
100
Изведување и интерпретација на PEF- метрија
20
Изведување и интерпретација на аудиограм
20
Изведување и интерпретација на окулотест
20
Изведување и интерпретација на антропометриски тестови
30
Изведување и интерпретација на моторни тестови
20
Изведување и интерпретација на тестовите за површински и 20
длабок сензибилитет

2. Екологија на трудот
Проценка на ризик на работно место при експозиција на По 1
физички штетности на работно место
проценка на
ризик за
секоја шт.
Учество во читањето на ТЛД
100
Учество во мерењето на дозата и брзината на јонизирачко
10
зрачење на работно место со проценка на ризик
Литературен преглед на биолошките маркери на експозиција и
на ефекти при експозиција на хемиски супстанци
( специфичност и сензитивност на лабораториските методи,
методи за земање примероци)
Учество во мерењата и анализа на резултатите при проценка на
5
амбиентален мониторинг
Учество во интерпретација на резултатите при проценка на
5
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амбиентален мониторинг
Учество во работата на тимот за проценка на ризик на
работното место
3. Професионална патологија
Земање на работна анамнеза
Специфични токсиколошки анализи-запознавање на методи
(D-DALK
во
крв/урина,
феноли
во
урина,
карбоксихемоглобин,јаглен моноксид, метали во биолошки
материјал и др.)
Интерпретација на алерготестови на општи и специфични
алергени
кожни(prick)
епикутани(patch)
Интерпретација на резултатите од спирометрија при
бронходилататорен тест
Интерпретација на резултатите од спирометрија при
бронхопровокативен тест
Интерпретација на резултатите од риноманометрија
Интерпретација на РТГ на бели дробови касј лица суспектни за
пневмокониози спрема МОТ критериуми
Интерпретација на РТГ на шепи, лакти и рамења, кај лица
суспектни за вибраторна болест
Експертиза на професионална болест
Експертиза за насочена обработка на болен
4.

5

30
50

10
10

30
20
10
20
10
20
30

Епидемиологија во медицината на трудот
Увид во медицинска документација релевантна за МТ
Индивидуални и збирни евиденции за општ и специфичен
морталитет, општ и специфичемн морбидитет, извршена работа,
Регистер за професионална болест и регистар за повреди на
работа
Изработка на здравствено-статистички извештај за одреден
проблем со користење на медицинската документација и
евиденција (по задача)
Изработка на извештај за оценка на работна способност, за
боледување и повреди на работа

5. Оценка на работната способност
Учество во изведувањето на превентивни прегледи и оценка на
работната способност:
Претходни превентивни прегледи
Периодични превентивни прегледи
Систематски превентивни прегледи
Насочени превентивни прегледи
Психолошки тестови ( (за оценка на когнитивен статус и
способности, ПИЕ)
Лекарско уверение за управување со моторно возило
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50
200
100
20
20
20

Лекарско уверение за поседување на огнено оружје
Евалуација на работна способност ( индивидуална и групна)
Приказ на случај
6. Заштита од јонизирачко зрачење
Учество во проценката на екстерната и интерната дозиметрија

20

20

7. Служба за медицина на трудот

Евалуација на работното место-посета на одредени
индустриски објекти ( претпријатија)
Изведување на превентивни медицински прегледи
претходни
периодични
систематски
Обработка на пациент за упатување на инвалидско-пензиска
комисија
Учество во изработка на промотивен програм-здрав животен
стил ( по задача)

5

20
50
100
10

3. 3. Програмата опфаќа и обука за:
Добра клиничка пракса
- следење и унапредување на здравјето на работниците
- превенција, дијагностика, терапија и рехабилитација на
професионалните болести, повреди и болести во врска со работа,
- усвојување принципи на добра клиничка пракса
- оценка на работна способност, со посебен осврт на вулнерабилните
групи и специфичната легислатива
Добра лабораториска пракса
- следење на факторите на работната средина и работното место кои
може да го оштетат здравјето на работниците,
- идентификација на професионалните штетности и проценка на ризик,
еколошки и биолошки мониторинг
- примена на интегрален еколошки концепт: работна и животна средина
Тимски и комуникациски вештини
-развивање на добри комуникациски вештини со колегите во
СМТ и други специјалисти и здравствени работници и соработници
-издавање и доставување извештаи и лекарски уверенија во областа на
здравје и безбедност на работа, согласно принципите на добра
клиничка пракса , важечката легислатива и етичките принципи
-ефикасна комуникација со членовите на тимот по хоризонтала и
вертикала, со цел обезбедување на ефикасни услуги, вклучително и
тимска работа и лидерски вештини
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Подучување
-спроведување на принципите за унапредување на здравјето на
работното место,
- развој на програми за промоција на здравје на работниците
-усвојување на подучувачки вештини преку учество во едукација и
тренинг на здравтвени работници, работодавачи (советодавна улога)
и работници (запознавање со ризици, мерки за заштита, промоција
на здравје итн)
- подготвеност за спроведување обука за прва помош на вработените

ИТ вештини
-употреба на информатичката технологија вклучувајќи онлајн средства
и датабази
Менаџмент обука
- примена на легислативни принципи во медицината на трудот.
- раководење, планирање, организирање и економика во службите на
медицината на трудот.
- усвојување на принципите на менаџмент
- развој на мултидисциплинарен тим, работни и лидерски вештини
Истражување
- усвојување на научноистражувачки принципи и нивна примена во
медицината на трудот
-поттикнување на специјализантите за учество во научноистражувачка работа
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ПРОГРАМА ZА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО ТРАНСФУЗИСКА
МЕДИЦИНА
Специјалистичкиот стаж трае 60 месеци
Дел 1. Општа и специјална трансфузиска медицина

41 мес. и 15 дена

Промоција и дарување на крв
Производство, складирање и
издавање на крвни компоненти
Лабораториски имунохематолошки испитувања
Испитување на маркери на ТТИ
Компјутерска поддршка на ТМ
Законска регулатива во ТМ
Управување со квалитет во ТМ
Дијагностика и лекување на хемостатски нарушувања
(амбуланта -3 и Доплер-1)
Laborator. dijagnostika na hemostat. naru{uvawa
Klini~ka transfuziska medicina
Центар за хемофилија
Хистокомпатибилност
Specijalisti~ka tema

6 месеци

Дел 2. Клинички дел

14 месеци

3 месеци
10 месеци
2 месеци
15 дена
1 месец
1 месец
4 месеци
3 месеци
4 месеци
1 месец
2 meseci
4 месеци

(vo drugi institucii)

Општа хирургија
Кардиохирургија
Трансплантација
Гастроентерологија
Онкологија
Инфективни болести
Неонатологија со интензивна
Педијатриска хематоонкологија
Анестезија и единица за интензивна нега
Гинекологија и акушерство
Хематологија
Дел 3. Лабораториски дел

1 месец
15 дена
15 дена
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
5 месеци
4 мес. и 15 дена

(vo drugi institucii)

Имунолошка лабораторија
Микробиолошка лаборатораторија
Биохемиска лабораторија
Нуклеарна медицина
Хематолошка лабораторија

2 мес. и 15 дена
15 дена
15 дена
15 дена
15 дена

Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Задолжителна теоретска настава предвидена за сите sпецијализаnti

Научно - истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здравство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето

1.План za nastava i vremetraewe na istata
Настава
(часови)
Прва година
1. Промоција и дарување на крв
2. Производство, складирање и
издавање на крвни компоненти
3. Испитување на маркери на ТТИ
4. Компјутерска поддршка на ТМ
Втора година
5. Лабораториски имунохематол.
испитувања
6. Laborator. dijagnostika na
hemostatski naru{uvawa
Трета година
7. Дијагноза и лекување на
хемостатски нарушувања
(амбуланта и Доплеr)
8. Центар за хемофилија
9. Хистокомпатибилност
10. Клиничка трансфузиска
медицина
^etvrta godina
11. Имунолошка лабораторија
12. Mikrobiol. laboratorija
13. Biohemiska laboratorija
14. Општа хирургија
15. Кардиохирургија
16. Трансплантација
17. Гастроентероhepatoлогија
18. Онкологија
19. Инфективни болести
20. Неонатолог. со интензив. нега
21. Педијатрis. хематоонкологија
22. Анестезија и единица за
интензивна нега

Стаж
(месеци)

Стажот се изведува во:

20
20

1+5
2+1

ИТМ
ИТМ

6
5

2
1

ИТМ
ИТМ

40

10

ИТМ

10

2

ИТМ

10

3+1

ИТМ

10
10
30

2
2
4

ИТМ
ИТМ
ИТМ

10

1 и 15 дена

5
5
5
5
5
5
5
10
10

15 dena
15 dena
1
15 дена
15 дена
1
1
1
1
1
1

Institut za iмунобиологија и
хумана генетика
Institut za mikrobiologija
Institut za klin. biohemija
Kl. za hирургија
Кардиохирургија
Клиника за урологија
Klinika za ГЕХ
Онкологија
Iнфек. bолesti и фебрил. состојби
Klinika za pедијатрија
Klinika za pедијатрија
КАРИЛ

23. Гинекологија и акушерство
10
24. Нуклеарна медицина
Петта година
25. Хематологија
20
26. Хематолошка лабораторија
5
27. Законска регулатива, етика во
5
ТМ
28. Управување со квалитет во ТМ
10
29. Specijalisti~ka tema
Vkupno 285 ~asa

1
15 дена

Кл. за гинекологија и акушерство
Institut za nуклеарна медицина

5
1
1

Клиника за хематологија
Клиника за хематологија
ИТМ

1
4

ИТМ
ITM

2.1 Теориски дел - Општа и специјална трансфузиска медицина
1.

2.

3.

Промоција и дарување на крв
Планирање на потребите на државата за лекување со крвни компоненти/продукти
Промоција на доброволно дарување
Организација на акции за доброволно дарување
Комуникациски вештини (тимска работа, работа со медиумите)
Регистер на крводарители (ретки крвни групи, специјални видови дарувања), известување и
советување на дарителите
Организациска структура на Службата за трансфузиска медицина
Прием (регистрација) на дарител
Критериуми за селекција на дарители/причини за одбивање
Автологни трансфузии
Антикоагуланси и адитиви
Дарување на полна крв
Специјални видови дарувања (аферези)
Тераписка плазмафереза/цитафереза
Собирање на матични клетки од периферна крв
Реакции кај крводарителот (хемовигилност на дарителите)
Осигурување на квалитет во процесот на крводарување
Криобиологија
Производство, складирање и издавање на крвните компоненти
Принципи на производство на крвни компоненти (процесирање на крвта во компоненти)
Карактеристики на крвните компоненти (еритроцити, тромбоцити, плазма, криопреципитат)
Секундарно производство на крвни компоненти (миење, филтрирање, озрачување)
Обележување на крвните компоненти
Фракционирање на плазмата (производство на албумин, имуноглобулини, фактори на
коагулацијата и други плазма деривати, нивни карактеристики, индикции и сл.)
Рекомбинантна технологија
Контрола на квалитет на крвните компоненти/деривати
Идентификација, означување и издвојување на несоодветни крвни компоненти
Складирање на крвни компоненти
Дистрибуција на крвните компоненти
Лабораториски имунохематолошки испитувања
Имунологија, генетика и биохемија на крвогрупните антигени и антитела
Имунохематолошко испитување на крвта од дарител
Преттрансфузиско имунохематолошко испитување
Автоматизација во имунохематологија
Технологии кои се користат во имунохематологијата (ЕЛИСА, pолимераза верижна реакција,
проточна цитометрија)
Определување на еритроцитни антигени

4.

5.

6.

7.

8.

Откривање и идентификација на антиеритроцитни антитела; проценка на нивното клиничко
значење
Автоимуна хемолитична анемија; лабораториска дијагноза и избор на крв за трансфузија
Директен и индиректен антиглобулински тест (изведување, значење, примена)
Перинатални имунохематолошки испитувања на трудници и новородени
Хемолитична болест на фетусот и новороденото (лабораториска дијагностика и трансфузиска
поддршка)
Менаџмент на посттрансфузиски реакции
Испитување на татковство
Осигурување на квалитет (внатрешна и надворешна контрола)
Добра лабораториска трансфузиска практика
Соработка на трансфузиолозите со клиничките лекари
Испитување на маркери на крвно-преносливи инфекции
Алгоритми за тестирање на крвта на крводарителите
ЕЛИСА, pолимераза верижна реакција-тестови за ispituvawe на инфекции преносливи со
трансфузија na krv
Конфирмаtivни тестови
Водење на банка на примероци крв од дарители
Надворешна контрола на квалитет
Соработка na transfuziolozite со епидемиолози, инфектолози i drugi specijalisti
Компјутерска поддршка во трансфузиската медицина
Основи на информатичка технологија (бази на податоци за дарители, пациенти)
Примена на ИТ во ТМ
Значење на компјутеризацијата за трансфузиската медицина
Законодавство и етика во трансфузиската медицина
Законска регулатрива и прописи со кои е регулирана трансфузиската дејност во РМ
Европски прописи со кои е регулирана трансфузиската дејност
Медиколегални и етички аспекти на трансфузијата на крв
Етички кодекси (дарители, пациенти, стручни тела)
Закон за права на пациенти
Заштита на податоци на дарители
Заштита на работното место и на околината
Управување со квалитет во трансфузиската медицина
Политика на квалитет, цели на квалитет, индикатори
Норми за управување со квалитет и нивни карактеристики (ИСО, ДЛП, ДПП)
Управување со документацијата
Постапки за осигурување на квалитет во поедини сегменти на трансфузиската дејност
Управување со несоодветни производи
Управување со грешки и рекламации
Внатрешна и надворешна контрола на квалитет
Следење на задоволство на корисниците (дарители/пациенти/болници)
Акредитација на лаборатории
Клиничка трансфузиска медицина
Организација на работа во болничка единица на ТМ
Рационално управување со резервите на крвни компоненти на ниво на болница
Донесување на одлука за трансфузиско лекување заснована на медицински оправдани докази
Индикации и препораки за трансфузиско лекување со посебни (специјално подготвени) крвни
компоненти
Трансфузиско лекување во случаи на итност
Трансфузиско лекување во неонатална и детска возраст
Трансфузиско лекување во хирургија/гинекологија
Трансфузиско лекување со еритроцити
Трансфузиско лекување со тромбоцити
Трансфузиско лекување со плазма и нејзини деривати

9.

10.

11.

12.

Масивна трансфузија
Бескрвно лекување
Рационална употреба на крвни компоненти
Несакани реакции од трансфузија на крв (рани и доцни)
Улога на специјалистот по ТМ во работата на поливалентни специјалистички тимови
Осигурување на следливост (хемовигилност), болничка трансфузиска комисија
Проценка на резултатите од трансфузиското лекување
Индикатори на квалитет во клиничката трансфузија
Ризици од трансфузиолошко лекување
Едукација на здравствените работници за трансфузија на крв на ниво на болница
Дијагностика и лекување на хемостатски и васкуларни нарушувања
(амбуланта и Доплер)
Следење на коагулациски статус на болен
Дијагноза на венска и артериска оклузија (Доплер)
Превенција и лекување на површни и длабоки венски тромбози
Laboratoriska dijagnoza и transfuziska poddr{ka nа DIC
Примена на хепарин и хепарин-сродни лекови во лекување на тромбози
Примена на перорални антикоагулантни лекови и следење на болен со антикоагулантна
терапија индицирана од други специјалисти (кардиолози, невролози, хирурзи и др.)
Центар за хемофилија
Наследни коагулопатии (симптоми, лабораториска и клиничка дијагностика, лекување)
Организација и принцип на домашно згрижување и спроведување на профилакса кај лица со
хемофилија
Специфичности на лекувањето со хумани и рекомбинантни фактори на коагулација
Подготовка на болен со наследна коагулопатија за акутна и планирана хируршка
интервенција
Инхибитори кај болен со хемофилија (дијагноза и терапија)
Водење регистар за наследни коагулопатии
Стекнати коагулопатии
Лабораториско испитување на хемостазата
Скрининг тестови за хемостаза (тромбоцити, протромбинско време, активирано парцијално
тромбопластинско време, тромбинско време, Д-димери,)
Тестови за докажување на тромбофилија (антитромбин III, pротенин C, pротеин S и др.)
Активност на факторите на коагулација (фактори на коагулацијата:I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, фон Вилебрант)
Инхибитори на факторите на коагулација (FVIII, FIX), лупус антикоагуланс,
антифосфолипидnи антитела
Тестови за функција на тромбоцити (агрегација на тромбоцити со колаген, аденозин
дифосфат, ристоцетин)
Испитување на фибринолитичката активност (еуглобулински тест, плазминоген, плазмин tPA, PAI)
Хистокомпатибилност
ХЛА систем - антигени и антитела (вкрстена проба)
Хистокомпатибилност и трансплантација на органи
ХЛА систем и болести
ХЛА систем и неговата улога во трансфузиската медицина (алоимунизација)
ХЛА систем и неговата улога во исклучување на татковство и судска медицина
Молекуларна дијагностика на тромбофилии (FV Leiden, протромбински мутации и др.)
Молекуларни техники (примена во одредување на ХЛА антигени/антитела, крвни групи)
Одредување на тромбоцитни (ХПА) антитела

2.2 Практичен дел - спроведување на потребниот вид и број на процедури
(техники) и постапки:
Процедури/postapki/tehniki
Ракување со примероци и проценка на нивниот квалитет
Спроведување на мерки за сигурност при работа во лабораторија
Испитување на квалитет на дијагностички серуми
Преттрансфузиско испитување
Одредување на еритроцитни крвни групи (АБО, Рх, Кел и др.) кај пациенти /дарители
so razli~ni tehniki
Одредување на еритроцитни ало и авто-антитела
Одредување на специфичностите на ало и автоантителата
Елуција и адсорпција на антитела
Изведување на ЕЛИСА и конфирматорни тестови на маркерите на трансфузиски
трансмисивни инфекции
Одредување на крвни групи и детекција на антитела кај бремени
Одредување на крвни групи и детекција на антитела кај новородени
Proizvodstvo na razli~ni krvni komponenti (Er, Tr, plazma, krioprecipitat)
Kontrola на квалитет на крвните компоненти
Земање на примероци за микробиолошко испитување на околината
Учество во изведување на аферези (дарители и болни)
Учество во издвојување на матични клетки
Изведување на тераписки венепункции
Изведување на тестови за коагулација: протромбинско време, активирано парцијално
тромбопластинско време, тромбинско време, фибринолиза, фибриноген, Д-димери,
антитромбин III, протеин C, протеин S, агрегација на тромбоцити
Доплер дијагностика
Odreduvawe na tромбоцитни антитела
Вкрстена проба во ХЛА (трансплантација, спонтани абортуси)
Запознавање i совладување на методите засновани на ДНК технологија и моноклонски
антитела: издвојување на ДНК, полимераза верижна реакција, ХЛА антигени и
антитела, типизација на класа II, крвни групи, mutacii na протромбин, FV Leiden,
MTHFR и др.
Анимација на населението за дарување на крв (со предавања)
Изготвување на анкета/bro{ura во врска со крводарувањето
Комуникација со јавноста (медиумите)-усмена и пишана
Работа со дарители (registracija/преглед/селекција)
Изведување на венепункција на дарители
Амбулантски прегледи на пациенти со тромбо-хеморагични пореметувања
Lekuvawe na venska tromboza (heparini, oralni antikoagulansi)
Odreduvawe na INR i dozirawe na oralna antikoagulantna terapija

Број
200
10
10
200
200
50
50
10
100
100
100
3x100
10
20
10
10
30
100

20
20
20
30

10
1/1
10
1000
100
500
500
1000

Област на специјализација

Ургентна медицина

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по ургентна медицина

Времетраење на специјализацијата

60 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година
Четврта година

100 часа Ургентни состојби во Интерна медицина и Хирургија
Општи принципи на ургентната медицина
- Принципи на тријажа
- Одржување на проодноста на дишните патишта
- Прехоспитален третман
Срцево белодробно оживување (СБО) вклучувајќи го напреднатото
одржување во живот (НОЖ)
Транспорт на критично болни пациенти
Трауматизирани пациенти
- Мултипни повреди (мултитраума)
- Третман на шок
- Повреди на главата
- Повреди на вратот и лицето
- Повреди на градниот кош
- Изгореници
- Повреди на ,рбетот
Интоксикации и труења
Вештини на комуникација
- Комуникација со мултидисциплинарниот тим за ресуститација
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
50 часа Ургентни состојби во Анестезиологија и Интензивно
лекување, Педијатрија, Гинекологија и Акушерија и Радиологија
50 часа Општа итна медицинска помош и медицина при масовни

Петта година

несреќи
50 часа Ургентни состојби во Неврологија, Инфектологија,
Офталмологија, ОРЛ, Онкологија, Психијатрија

Распоред на турнуси (вкупно)
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Турнус

Траење (месеци)

Интерна медицина
Хирургија
Анестезиологија
Радиологија
Педиајтрија
Гинекологија и акушерство
Неврологија
Инфектологија
ОРЛ
Офталмологија
Психијатрија
Онкологија
Општа итна медицинска помош и медицина при масовни
несреќи
Општа и специјална болница
Болница или здраствен дом (матична установа)
Ургентен центар или клиничка болница
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Присуство/учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно

14
8
5
2
3
4
1
1
1
1
1
1
11

Општ дел од специјализацијата по ургентна медицина
Програма на специјализацијата по турнуси
ПРВА ГОДИНА
Интерна медицина

4 месеци



Интернистичка прва помош

2 месеци



Интензивна интерна медицина

2 месеци

Анестезиологија


Операциона сала

3 месеци
1 месеци

2
3
2

60



Интензивна медицина за хируршки
гранки

Педијатрија


Интензивна медицина во педијатрија

Акушерство

2 месеци

2 месеци
2 месеци
2 месеци

Родилна сала

2 месеци

Општа и специјална болница

1 месец



ВТОРА ГОДИНА
Интерна медицина

6 месеци



Инернистичка прва помош

2 месеци



Интензивна интернистичка медицина

3 месеци



Кардиологија и PTCA

1 месец

Хирургија

4 месеци



Мала хирургија

2 месеци



Прием на траума пациент

2 месеци

Педијатрија

1 месец



Интензивна педијатриска медицина

0.5 месеци



Приемна педијатриска амбуланта

0.5 месеци

Општа и специјална болница

Предвидени колоквиуми
Интерна медицина
Анестезиологија
Педијатрија
Акушерство
Хирургија

1 месец

За турнусот кој се изведува во општата-специјална болница ќе се врши проверка на
знаење (колоквиум) во самата институција каде се изведува турнусот.
Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

Напреднат дел од специјализацијата по ургентна медицина

ТРЕТА ГОДИНА
Интерна медицина

4 месеци



Гастроентерологија

1,5 месец



Ендокринологија

1,5 месец



Пулмологија

Анестезиологија

1 месец
2 месеци



Операциона сала

1 месец



Амбуланта за третман на болка

1 месец

Радиологија
 РТГ дијагностика на граден кош,
абдомен и скелет
 Ургентна ултразвучна дијагностика
 Ургентна ЦТ и МРИ дијагностика
 Основи на ургентната интервентна
дијагностика
Општа итна медицинска помош


Амбуланта за општа итна медицинска
помош

2 месеци

2 месеци

3 месеци
1.5 месец
1.5 месец

 Терен
Болница или здраствен дом (матична
установа)

1 месец

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Хирургија

4 месеци



Абдоминална хирургија

1 месец



Интензивно хируршко лекување

3 месеци

Гинекологија и акушерство

2 месеци



Гинеколошка приемна амбуланта

1 месец



Родилна сала

1 месец
3 месеци

Општа итна медицинска помош


Амбуланта за општа итна медицинска
помош

5 месеци
2 месеци
3 месеци

 Терен
Болница или здраствен дом (матична
установа)

1 месеци

ПЕТТА ГОДИНА
Психијатрија

1 месец

Неврологија
 Приемна невролошка амбуланта

1 месец
1 месец

Инфектологија

1 месец



Приемна инфектолошка амбуланта

Оториноларингологија


ОРЛ приемна амбуланта

Офталмологија


Офталмолошка приемна амбуланта

1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец

Онкологија

1 месец

Општа итна медицинска помош

3 месеци




Амбуланта за општа итна медицинска
помош
Терен

1,5 месеци
1,5 месеци

Медицина при масовни несреќи во склоп на
општата итна медицинска помош


Служба за општа итна медицинска
помош и Образовен центар Иг

Болница или здраствен дом (матична
установа)
Ургентен центар или клиничка болница

Предвидени колоквиуми
Интерна медицина

1 месеци
2 месеци

Анестезиологија
Радиологија
Хирургија
Гинекологија и акушерство

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. За турнусот кој се изведува во општата-специјална болница ќе се
врши проверка на знаење (колоквиум) во самата институција каде се изведува турнусот.
Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Постапка/интервенција

број

Надворешна масажа на срце

15 ( на пациент или симулација на кукла)

CPR возрасни

15

Диф.дгн на кома

10(реални болни,симулација)

Исхемичен и хеморагичен инсулт

10

Епилепсија

5

Миокарден инфаркт

10

Фатална аритмија

10

Хипертензивни кризи

10

Кардиоген шок

10

Акутна респираторна слабост

10

Астма и ХОББ

10

Пневмоторакс

5

Пулмонална емболија

5

Хиповолемичен,хеморагичен и септичен шок

10

ГИТ крвавење

10

Акутна црнодробна слабост

5

Акутна бубрежно оштетување

5

Метаболни ургентни состојби(дијабетичка
20
кетоацидоза,хипогликемија,хиперкалцемија,ацидобазни нарушувања)
Алергиски реакции

5

Торако/абдоминална болка

20

Напреднати техники за тежок airway менаџмент

20

Прехоспитално асистирање кај травма

20

Интрахоспитално асистирање кај травма

20

Хипербарно лекување

5

Давење (near-drowning)

5

Труење/интоксицираност

20

Транспорт со хеликоптер (helicopter rescue)

25 (5)

RRS (rapid response system )

20 (10)

Интерпретација на ЕКГ на пациент

15 ( или тест)

Централен венски катетер

10

Периферна венска линија

50 возрасни + 30 деца

Препарација на вена

5 (кадавер)

Интраосеален пристап

5 ( на коски или кадавер)

Дефибрилација

15 ( на пациент или симулатор)

Синхронизирана кардиоверзија

10 (симулатор)

Надворешен пејсмејкер

10 ( симулатор)

Перикардиоцентеза

5 ( кадавер)

Вентилација со дишен оживувач и маска

50 возрасни и 25 деца

Оротрахеална интубација

100 возрасни и 20 деца

Назотрахеална интубација

10

Комбитубус

10 (може истотака и на модел)

Ларингеална маска и/или тубус

30 возрасни + 30 деца

Механичка вентилација, местење на параметрите
на вентилаторот

50

Пункција на артерија

15

Пулсна оксиметрија, интерпретација

50

Капнометрија / капнографија

50

Торакална пункција и дренажа

5

Коникотомија

5 (модел или кадавер)

Употреба на анестетици, аналгетици и релаксанти

30

Интерпретација на ЕКГ

30

Терапија со кислород

30

Мерење на peak expirtory flow

10

Инхалациска апликација на лекови

10

Назогастрична сонда

20

Клизма

5

Катетеризација – Фолиев катетер

25

Супрапубична катетеризација

2 ( кадавер)

Породување

15

Епизиотомија

5

Определување на АПГАР скор

10

Новородено, згрижување и оживување

10

Индиректна ларингоскопија

5

Контрола на епистакса- тампонада

5

Методи на елиминација и деконтаминација на
отрови

10

Имобилизација и тракција на фрактури

30

Репозиција при дислокација

20

Техники на шиење и сутурен материјали

30

Техника на преместување и транспорт на повреден
со повреда на рбетен столб

5

Артроцентеза / пункција на зглоб

10

Инцизија, дренажа

10

Блокади против болки

15

Спроводни блокови

10

Област на специјализација

1. Абдоминална хирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

1
2
3

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана
Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10
2 месеци

10

5

10
5

10
5

4
5
6
7
8

Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

3
3
3
10
5

Неврохирургија
1

2

3
4

1,5 месеци

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

1
5
5
5
2

10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15



Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст
а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија
1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

2 месеци
10
5
10
5
5

Урологија

/
/
5
/
/
1 месец

1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7
8

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

5

0

5

2

Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
6
7
8
9
10
13
15

Турнус
Специјален дел на хируршка специјализација
Урологија
Градна хирургија
Васкуларна хирургија
Интензивно лекување и нега
Гастроентерохепатологија
Радиотерапија со онкологија
Дигестивна хирургија
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

Траење
(месеци)
48 месеци
3 месеци
2 месеци
4 месеци
2 месеци
6 месеци
3 месеци
27 месеци
1 месеци
Вкупно: 48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

Урологија
1
2
3
4
5
6

Орхидепексија или орхидектомија
Хидроцела
Фимоза
Оперативен пристап до бубрег
Шиење на мочен меур
Перкутана цистостома

3 месеци
5
2
5
2
2
1

Градна хирургија
1
2
3
4

Дренажа на плеврална празнина
Торакотомии
Затварање на граден кош
Операции на стурма

2 месеци
8
5
5
2

Васкуларна хируригја
1
2
3

Шиење на крвни анастомози
Тромектомија
Препарирање на дигестивна аорта

1
1
2
/
1
1

2
1
1
/
4 месеци

5
5
5

/
1
1

4

Препарација на феморална артериа
Интензивно лекување и нега

5

1
2
3

Поставување на централен венски катетер
Артериска пункција
Замена на трахеална канила

10
5
2

1
2 месеци

1
2
3
4

Гастроентерохепатологија
Езофагогастродуоденоскопии
Склеротерапија при крварење од горен дигестивен
тракт
Ректоскопија
Колоноскопија

6 месеци
10
2

2
/

20
5

2
1

Дигестивна хирургија
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Операција на ингвинална кила
Постоперативна кила
Апендектомија
Ресекција на желудец (Билрот II)
Гастректомија со лимфаденектомија
Хемиколектомија
Предна ресекција на ректум
Екцизија на ректум
Хартманова операција
Ресекција на тенко црево
Јејуностомија за исхрана
Класична холецистектомија
Лапараскопска холецистектомија
Холедохотомија
Белиодигестивни анастомози
Операции на цисти на црн дроб
Лобектомија на лев лобус на црн дроб
Решавање на повреда на црн дроб
Спленектомија
Некректомија на панкреас
Лева хемипанкреатектомија
Дренажа на псеудоциста на панкреас
Екцизија на хемороиди
Решавање на анална фистула
Екцизија на анална фисура

Предвидени колоквиуми
Дигестивна хирургија
Урологија
Гастроентерохепатологија
Васкуларна хирургија

1
1
1

27 месеци
15
5
15
3
2
10
5
3
3
10
5
5
15
5
5
5
1
3
5
2
3
3
3
3
3

5
1
5
/
/
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
/
/
1
/
/
/
1
1
1

Област на специјализација

4. Васкуларна хирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана

Интензивна терапија и реанимација со

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8

анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус
Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

2 месеци
10

5

10
5
3
3
3
10
5

10
5
1
5
5
5
2

Неврохирургија
1

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

2

3
4

1,5 месеци
10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба


Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15

а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија

2 месеци

1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

10
5
10
5
5
Урологија

1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

1 месец
5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на

/
/
5
/
/

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

8

остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

5

0

5

2

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

Турнус

1
2

Специјален дел на хируршка специјализација
Васкуларна хирурrиЈа
(за овој турнус, специјализантот има право да го обавува
како едукација во странство во период од 6 месеци)
Кардиохирургија
Градна хирургија
Кардиологија
Хематологија
Радиодијагностика
Неврологија
Нефрологија
Ендокринологија
Анестезиологија со интензивно лекување
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Траење
(месеци)
48 месеци
29 месеци
6 месеци
1 месец
2 месеци
1 месец
2 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
3 месеци
1 месеци
48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Васкуларна хирургија

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
23 месеци

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Емболектомии на горни и долни екстремитети
Проксимални амастомози на артерии на долни
екстремитети
Дистални анастомози на артерии на долни
екстремитети
Каротидна артерии/ТЕА
Аорто бифеморален бајпас
Илиакофеморален бајпас
ТЕА на илијачни крвни садови
Медијана лапаратомија
Ретроперитонеален пристап
Феморополитеален бај-пас
Пристап до феморална артерија
Пристап до поплитеална артерија
Аневризми на инфраренална аорта/аневризмектомија
Периферни аневризми/аневризмектомија
Симпатектомија абдоминална
Симпатектомија торакална (видеоасистирана
торакоскопска хирургија)
Хирушка обработка на инфицирана васкуларна рана
Стрипинг – v.safena magna/ v.safena parva
Илиофеморална тромбектомиа

10
50

2
5

50

5

10
10
10
5
30
30
10
10
10
5
5
5
5

/
/
/
/
10
10
1
/
/
/
/
1
1

20
20
1

5
5
/

Кардио хирургија
1
2
3
4

Стернотоми
Затварање на стернум
Асистирање при операција со ЕКС
Екстирпирање на v.safena magna

6 месеци
20
20
20
20

Градна хируригја
1
2

Торакотомии
Пертес дренажи
Анестезија со интензивно лекување

1
2
3
4
6

Интубации
Учествува во водење анестезија кај васкуларни болни
Постваување на централен венски катетер
Учествува во реанимација
Подесува тип на механичка вентилација

Предвидени колоквиуми
Васкуларна хирургија
Кардиохирургија
Анестезиологија со интензивно лекување

10
10
/
10
1 месеци

10
/

5
10
3 месеци
20
15
10
3
10

Област на специјализацијата

Гастроентерохепатологија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Специјалист гастроентерохепатолог

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

Кардиологија со
коронарна единица

100 часа + задолжителната теоретска настава предвидена за сите
специјализанти
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здравство
 Промоција на здравјето
 Способност за стекнување и пренесување на знаење
 Медицинска етика и прописи
 Научно истражувачка работа
 Донесување на клиничка одлука
 Комуникациски вештини
 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на пациенти со
акутен коронарен синдром за време на транспортот, ран трeтман
на придружните малигни пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во кардиоваскуларната
медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките можности за
проценка на патоморфологијата на кардиоваскуларните
заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај здрава
популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката на
кардиоваскуларната патологија
 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата

Пулмологија со
алергологија

Хематологија

Гастроентерохепатологија

Нефрологија

 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и одржување во
живот на тежок пациент, правила за кардиопулмонална
ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици
 анатомија на граден кош и физиологија на респираторен
систем
 епидемиолошки концепти во пулмологијата и генетски и
равојни нарушувања на респираторниот систем
 евалуација,знаци и симптоми на респираторните
заболувања
 неинвазивни техники и процедури во пулмологијата
 инвазивни техники и процедури
 принципи на пулмонална рехабилитација
 Хематопоетски систем
 Пристап кон болен со хематолошко заболување
 Симптоми и знаци на хематолошките заболувања
 Дијагностицки алгоритам за диференцирање на
хематолошките заболувања
 Современи дијагностички постапки за дијагмоза и
диеференцирање на хематолошките заболувања
 Принципи на терапија на хематолошките заболувања
 Клиничка слика, препознавањена компликации,
диференцијалчна диајгноза и современ тераписки пристап,
следење на пациентите со ј хематолошки болести (Анемии,
Лимфоми, Хеморагичен синдром, Мултипен миелом, Акутни
леукемии, Миелопролиферативни заболувања,
Антикоагулантна терапија, Трансплантација на
хематопоетски матични клетки, Принципи на лекување на
малигни хемопатии
 Анатомија и физиологија на дигестивната туба и панкреаот
 Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот систем
 Симптоми и знаци на болести на храноводот и дигестивната туба
 Симптоми и знаци на болести на црниот дроб, билијарниот
систем и панкреасот
 Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
 Хронична дијареа
 Констипација
 Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни, панкреасни и
цревни тестови)
 Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
 Диференцирање на иктеричен синдром
 Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
 Дијагностички методи во гастроентерологијата и хепатологијата
 Анатомофизиологија на бубрезите и мочните патишта
 Болест на бубрезите поради шеќерна болест (дијабетична
нефропатија)









Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот












Ревматологија

Клиничка токсикологија и
и Ургентна интерна
медицина

Акутно бубрежно оштетување и интензивна нефрологија
Хронична бубрежна болест и терминална состојба на
хронична бубрежна болест
Ацидобазна рамнотежа
Водноелектролитна дисрегулација
Вродени и стекнати бубрежни болести
Тестирање на бубрежната функција
Фармакокинетика и фармакодинамика на лековите при
болести на бубрезите и бубрежна слабост
Инфекции на бубрезите и мочните патишта
рационална обработка на ендокринолошки болен и
донесување на дијагностичко / терапевтски заклучоци под
надзор на ментор / едукатор
Принципи на водење на пациенти со ургентни состојби во
ендокринологија ( во единицата за ендокринолошка
интензивна нега)
Интерпретација на лабораториски наоди и наоди од
функционални
тестови
и
динамски
тестови
во
ендокринологија
Интерпретација на имиџинг техники ( ехо, КТ, НМР, скен)
Нутриција / Едукација на пациенти со дијабетес и дебелина
Индикации за поставување и контрола на инсулинска
терапија и инсулински пумпи
Дијагноза и процена на густина на коски – ДЕХА
Присуство на конзилијарни прегледи со ментор / едукатор
 Мускулоскелетен систем, физиологија и биомеханика на
зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на ревматските
заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и серолошки
испитувања, цитологија
 Ренгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна дијагностика, и
дензитометрија во проценка на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски процедури и техники
и во третман на ревматските заболувања.









Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
Акутни труења со отровни печурки
Акутни труења со јаглероден моноксид
Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
Антидоти
Труења со органофосфорни соединенија
Труења со корозивни средства
Труења со медикаменти


Трета година

Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен

50 часа
Општ дел:
Анатомија, физиологија и патофизиологија на храноводот,
желудникот и дуоденумот,
Механизми на гастричната секреција (желудечна киселина,
гастрин) и нејзиното испитување
Функционални нарушувања на тенко и дебело црево
 Физиологија и патофизиологија на секреција на хормоните и
на регулаторните гастроинтестинални пептиди
 Препознавање, дијагноза и диференцијална дијагноза на
синдромите на хормонална хиперсекреција - гастрином,
випом, соматостатином, инсулином, глукагоном, карциноид
 Анатомија, физиологија и метаболични реакции во црниот
дроб
 Биохемиски црнодробни тестови
 Патофизиологија на црн дроб
 Анатомија на жолчното кесе и жолчните канали, развојни
абнормалности
 Физиологија на жолчна секреција и фактори кои го
регулираат протокот на жолчката, физиолошкото дејство на
жолчката и нејзини компоненти , функција на жолчното кесе,
жолчна концентрација, механизми кои ја регулираат
контракцијата на жолчната кеса, регулирање на функцијата
на Оддиев сфинктер,
 Патофизиологијата на холестаза и механизмите кои
предизвикуваат пореметување на жолчниот проток
 Механизми на формирање на жолчни калкули, нарушување
на мотилитетот на жолчните канали
 Анатомија и ембриологија на панкреасот и панкреасните
канали,
 Физиологија и патофизиологија на егзокрината панкреасна
секреција
 Пристап кон пациент со симптоми и знаци од ГИТ
 Нутриција во гастроентерологијата
 Основни потреби кај здрав и болен организам , интеракција
помеѓу компонентите на храна и лекови во
гастроинтестиналниот тракт
50 часа
Болести на дигестивниот систем:
Пристап кон пациент со гастроинтестинална болест
Болести на хранопроводникот
Ацидопептични болести - ХП
Улкусна болест
природен тек, епидемиологија, симптоматологија, дијагноза и


Четврта година










компликации кај ацидопептични нарушувања, препознавање на
премалигните состојби (на пример, Barrett -ов езофагит) со
посебен осврт на улогата на ХП во ацидопептичните болести
Малабсорпција и дијареа
Хронични инфламаторни цревни заболувања (IBD – inflammatory
bowel diseases)
Механизми на хронична инфламација на цревото,
 имунологија на IBD
 патологија на IBD
 природен тек, дијагностика и третман на IBD кај
возрасни пациенти
 природен тек, дијагностика и третман на IBD кај деца
 фармакологија на терапевтските агенси кај IBD
 компликации на болеста
 екстраинтестинални форми на IBD
 нутритивен дефицит кај IBD
 бременост и IBD
 превенција од рак
 можности, индикации и контраиндикации за
хируршки третман на IBD
 Малигни тумори на гастроинтестиналниот тракт
 Упатства за рано откривање и контрола на премалигни лезии
и состојби во гастроентерологијата
 епидемиологија на туморите на гастроинтестиналниот
тракт
 рационална дијагностика на туморите на ГИТ
 молекуларна биологија на канцерогенезата
 новитети во раното откривање на малигномите на ГИТ –
генетски скрининг и можности на
молекуларнобиолошките испитувања во раното
откривање на рак на ГИТ
 новини во дијагностиката на туморите на ГИТ –
ендоскопија, RTG, EUS, нуклеарномедицински
истражувања
 определување на стадиумот на туморот на ГИТ
 рационална употреба на туморските маркери
 хируршки третман на туморите на ГИТ
 индикации за специфичен онколошки третман –
хемотерапија, радиотерапија
 следење на онколошки болен
 симптоматска терапија, генска терапија, палијативен и
ендоскопски третман
 хемопревенција на рак на ГИТ
 наследни облици на рак и рационален скрининг на
семејството,
 генетско советувалиште

Петта година

Шеста година

50 часа
Болести на жолчно ќесе, жолчни канали и панкреас
 Епидемиологија, клинички симптоми, диференцијална
дијагноза и природниот тек на најчестите болести на
жолчното кесе и жолчните канали, вклучувајќи ги и
педијатриските
 Бенигни и малигни билијарни стриктури,
 Бенигни и малигни тумори на жолчното кесе и жолчните
канали,
 холедохолитијаза, холециститис и калкулоза во жолчното
кесе
 Примарен склерозантен холангитис,
 Вродени аномалии (билијарна атрезија, холедохални цисти)
 Функционални нарушувања на жолчното кесе и жолчните
канали,
 Пост-оперативни компликации на жолчните канали,
 Посттрансплантациски компликации на билијарниот систем,
 Изведување на точно насочена анамнеза и физикален
преглед, способност за поставување на диференцијална
дијагноза, поставување рационална, специфична и целна
дијагностика, третман и следење на пациентите
 Третман на акутен и хроничен панкреатитис
 Третман на панкреасна псевдоциста или други компликации
на панкреатитис,
 Познавање на индикации, контраиндикации и решавање на
компликации при ендоскопско решавање на билијарна
опструкција
 Познавање на индикации, контраиндикации и компликации
од дијагностичка и терапевтска ендоскопија
 Функционално тестирање и третман на панкреасна егзокрина
и ендокрина инсуфициенциј
 Третман на болката кај пациенти со рак на панкреасот, храна
и нега.
 Исхрана:
 специфични исхрана кај одредени гастроинтестинални
болести
 ентерална исхрана,
 парентерална исхрана,
 алергија на храна;
 нутритивна нетолеранција,
 диета.
50 часа
Болести на црниот дроб:
 Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
 Проценка на функцијата на црниот дроб
 Вирусни хепатитиси






















Автоимуни заболувања на црниот дроб
Метаболни и генетски заболувања на црниот дроб
Алкохолна болест на црниот дроб
Токсичен хепатитис
НФЛД/НАСХ
Фулминантна црнодробна инсуфициенција
Црнодробна цироза со компликации – асцит, хепаторенален
синдром, хепатична енцефалопатија, спонтан бактериски
перитонитис, портална хипертензија, превенција и третман
на варикозитетно крварење од храноводот
Ехинокок, воспалителни болести на црн дроб
Тумори на црниот дроб
Хепатобилијарни заболувања во бременост
Хепатотоксичност на лекови и интеракција на лековите во
црниот дроб
Специфични лекови за терапија на на црнодробните
заболувања, вклучително и антивирусни и имуносупресивни
медикаменти
Основни принципи на трансплантацијата на црниот дроб
Избор и долгорочна нега на пациент со трансплантиран црн
дроб
Исхрана и малнутриција кај црнодробните заболувања
Црниот дроб при системски болести
Педијатриски и конгенитални хепатобилијарни заболувања
Хистопатологија на црн дроб со специјални техники и
хистолошка интерпретеација

Општ дел – Специјализација по Гастроентерохепатологија
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Турнус
Кардиолошки третман во амбулантско - поликлинички
услови
Клиничка кардиологија
Пулмоалергологија - амбулантски дел
Пулмологија хоспитален дел
Гастроентерохепатологија во хоспитални услови
Амбулантно-поликлиничка гастроентерохепатологија
Нефрологија - хоспитален дел
Нефрологија-амбулантски дел
Хоспитална ендокринологија

Траење (месеци)
1
1.5
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Амбулантска ендокринологија
Хематологија- амбулантски дел
Хематологија- хоспитален дел
Ревматологија хоспитален дел
Ревматологија амбулантски дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – хоспитален
дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – поликлиника
Инфективно
Дерматологија
Рентгенологија
Неврологија
Трансфузиологија
Нуклеарна медицина
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години

1
1.5
1
1,5
1
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

Практични вештини во општиот дел по Гастроентерохепатологија со дефиниран број на
постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
2.5 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
1

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија

30
30
20
10
20
20
5
10
10
10
5
5
5

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2

 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции – стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија







3










Интерпретација на лабораториски наоди за
црнодробна оштета
Поставување на венска линија
Првичен пристап кон пациент со опструктивен
иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со горнодигестивно
крвавење
Интерпретација и предлог третман за инфекција со Х.
пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ (гастроезофагеална
рефлуксна болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно крвавење)

20

20

20

10

20

5

100

100

30

20

30
30

10
10

40

10

40

20

30
50
10

10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

10

5

Нефрологија

-Учество во донесување на одлука за дијагноза и
терапија на нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна урографија
5

0
0
0

Гастроентерохепатологија



4

Запознавање
со
детален
преглед
на
пулмоалерголошки болен и донесување на
дијагностички/терапевстки
заклучоци
Совладување на функционални белодробни
тестирања (спирометрија, бронхопровокативен
тест, одредување на TLCO,
гасни анализи,
алерголошки тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични простапи во пулмологијта:
сите техники набронхослкопија, трансторакална
пункција
и
биопсија,
плеврална
пункција(дијагностичка, терапевтска и слепа
биопсија на плевра, ЕХО на плевра, како и
пункција и биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ.

20
10
5

Ендокринологија
Преглед на очно дно

o
o

6

Доплер на долни акстремитети
Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ,
МРИ на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
Интерпретација на ДЕХА скен
Хематологија
Обработка на болен со хематолошо заболувања
-Избор на соодветни дијагностички процедури и соодветна
интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
- Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска терапија,
-Начини на аплицирање и индикации за трансфузија,
-Избор на крвни компоненети,
-Препознавање на посттрансфузиските реакции
Диференцијална дијагноза на малигно хематолошко
заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен синдром и
нарушена хемостаза,
-Диференцијална дијагноза на анемии,
-Автоимуна цитопенија,
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8

Ревматологија
- Ревматолошки преглед, одредување на артикуларни
индекси
- Интерпретација на имунолошки тестови, цитолошки
наоди, детекција на кристали, анализа на синовијална
течност
- Пункција на зглоб , епидурална инстилација на
кортикостероиди, слепа или водена со УЗ
- УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
- УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
- Капилароскопски преглед
- Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ на зглобови
Токсикологија и ургентна интерна медицина
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10
10
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30

5
5
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20

Ургентен пристап кон акутно интоксициран болен со
медикаменти, корозиви, пестициди, габи, алкохоли
Пристап кон пациенти зависни од психоактивни супстанции
Ургентен пристап кон интернистички болен
Реанимација на акутно интоксициран и ургентен
интернистички болен

15

05

10

05

10

05

05

Методи на примарна елиминација кај акутно интоксициран
болен

05

Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати
Горнодигестивна ендоскопија кај труење со корозиви,
иританси и медикаменти и интерпретација-класификација на
ендоскопските промени
Ултрасонографски преглед на абдомен кај акутно
интоксицирани болни и зависници од психоактивни
супстанции

40

Дијагностички пристап кон ургентен интернистички болен
Протоколи за ординирање на антидотска терапија
Изработка на протокол за тотална парентерална исхрана
Изработка на протокол за тотална парентерална – ентерална
исхрана
Регистрирање на добиените повици и давање на совети во
токсиколошкиот информативен центар
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15

20
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20
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30

10

Напреднат дел од специјализацијата по гастроентерохепатологија
Распоред на турнуси
Турнус
Турнуси по гастроентерохепатологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гастроентерохепатолошка интензивна нега
Постинтензивна гастроентерохепатолошка нега
Клиничка гастроентерохепатологија
Гастроентерохепатолошка амбуланта
Горнодигестивна ендоскопија
Долнодигестивна ендоскопија

Траење
(месеци)
6
4
10
6
4
4

7.
8.
9.

Базична ултрасонографија
Интервентна ултрасонографија
Токсикологија (втора и трета смена)

4
2
1

10.

Лекување на пациент – болница или здравствен дом

3

11.

Обука во симулациски центар

1

12.
13.
14.
15.
16.

Абдоминална хирургија
Рендгенологија (КТ, МРИ, МРЦП)
Гастроентерохепатолошка онкологија
Педијатриска гастроентерохепатологија
Присуство на најмалку 5 обдукции годишно

1
1
0.5
0.5

Вкупно:

48

Практични вештини во напреднатиот дел од специјализацијата по
гастроентерохепатологија со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Турнус
Постапка/интервенција

Гастроентеролошка интензивна и постинтензивна
нега
Работа со хоспитализирани болни:
 Да изведува точно насочени анамнеза и физикален
преглед
 Водење на медицинска документација
 Обработка на најмалку 100 пациенти годишно. На
одделот е задолжен за следење на 5 пациенти
 Водење на пациент со варикозно крвавење
 Водење на пациент со акутен некротичен панкреатитис
 Водење на пациент со масивна
ентерорагија/хематохезија
 Водење на пациент со црнодробна инсуфициенција
 Водење на пациент со акутно црнодробно попуштање
 Водење на пациент со хепаторенален синдром

Траење/
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

10 месеци

Водење на пациент со портална енцефалопатија/кома
Водење на пациент со септичен холангитис
Водење на пациент со синдром на тенко црево
Процедури што треба специјализантот да ги совлада
под контрола на менторот
Поставување Sangstaken-Blackmoor сонда
Поставување назогастрична сонда
Интерпретација на лабораториски наоди кај ХРС
Интерпретација на лабораториски наоди за црнодробна
инсуфициенција
Правење на шема за парентерална исхрана
Поставување уринарен катетер
Абдоминална парацентеза
Ректален дигитален преглед













Клиничка гастроентерохепатологија
Гастроентерохепатолошка амбуланта
Првични и контролни прегледи на пациенти со
гастроентеролошки и хепатолошки проблеми во
амбулантски услови
 Запознавање со принципите на системот Мој термин
 Препишување терапија за најчести
гастроентеролхепатолошки болести
 Ректален дигитален преглед
Работа со хоспитални болни:
 Обработка на најмалку 300 хоспитализирани пациенти
годишно. На одделот е одговорен за 10 пациенти.
 Оспособување за индикациите и контраиндикациите за
имиџинг испитувања, техниките на нивното изведување и
толкување на резултатите.
 Водење на пациенти со ацидопептични заболувања, улкусна
болест и инфекција со Х. Пилори
 Водење на пациенти со гастроезофагеална рефлуксна болест
и Баретов езофагус
 Водење на пациенти со хронични инфламаторни болести
 Водење на пациенти со малапсорпција
 Водење на пациенти со хронични инфламаторни болести на
цревото
 Водење на пациенти со неуроендокрини тумори
 Водење на пациенти со бенигни и малигни билијарни
стриктури
 Водење на пациенти со холецисто- холедохолитијаза
 Водење на пациенти со акутен и хроничен панкреатитис,
панкреатична псеудоциста и панкреатична инсуфициенција
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Водење на пациенти со хроничен вирусен хепатитис,
Водење на пациенти со автоимуни, метаболни, генетски,
болести на црниот дроб и жолчните канали
Водење на пациенти со црнодробна цироза и компликации
Водење на пациенти со црнодробна трансплантација
Дијагноза на малигни болести на дигестивна туба
Дијагноза на малигни болести на панкреас и
хепатобилијарно стебло
Дијагноза на малигни болести на црн дроб
Водење на пациент по ендоскопска ретроградна
холангиографија со папилотомија
Водење на пациент по црнодробна биопсија
Водење на пациент по дренажа на апсцес на црниот дроб
Водење на пациент по билијарна дренажа
Водење на пациент по цистогастростома
Водење на пациент по лигација на езофагеални варикозитети
Водење на пациент по лигација на крвавечки хемороиди
Подготовка на пациент за колоноскопија и колоноскопска
полипектомија
Водење на пациент по аргон плазма коагулација на
крвавечки ангиодисплазии на дигестивната тубаСтекнување
знаења за дијагностички и терапевтски горногастроинтестинални ендоскопии, запирање на дигестивни
крварења, ендоскопски интервенции
Оспособување за интерпретација на наодите од следните
дијагностички и терапевтски постапки:
 дијагностичка и тераписка ERC (ендоскопска ретроградна
холангиографија)
 рентгенски прикази на хепатобилијарниот систем
 контрастни прикази на тенкото и дебелото црево
(ентероклиза, јејуноилеографија, иригографија)
 контрастни прикази на горниот гастроинтестинален тракт
 капсулна ендоскопија, ендосонографија
 радиоизотопни и други техники за визуализација
 рентгенски ангиолошки процедури – хепатична
ангиографија, хепатични хемодинамски мерки, TIPS
 PTC (перкутана трансхепатична холангиографија)
 интервентни радиолошки техники (RFA, TACE)
 ултразвук (US), CT (компјутеризирана томографија), и MRI
(магнетна резонанца)
 трансјугуларна хепатална биопсија
 лапароскопии и лапароскопски холецистектомии
 аспирациски техники за цитолошка анализа, дренажа и
други постапки

Процедури што треба специјализантот да ги совлада под
контрола на менторот и правилно да ги интерпретира:
 Интерпретација на лабораториски наоди за холестаза,
хепатоцитолиза, акутен панкреатитис, опструктивен
иктерус, холангитис
 Вирусолошки маркери за ХБВ, ХЦВ инфекција
 Туморски маркери
 Профил на автоантитела за АИХ, ПБЦ, ПСЦ
 Ректален дигитален преглед
 Абдоминална пункција
 Нативна рентгенграфија на абдомен
 Издивен уреаза тест
 Интерпретација на Ртг. наоди на гастродуоденум
 Интерпретација на иригографски наоди
 Интерпретација на ЕРЦП /ПТЦ
 Интерпретација и предлог третман за ХП тестови
 Интерпретација на УЗ наоди на абдомен
 Интерпретација на КТ/МР наоди на абдомен
 Интерпретација на ендоскопски наоди на
гастродуоденум
 Интерпретација на ендоскопски наоди на колон/илеум
 Класификација по Child-Pugh
 Интерпретација на MELD скор
 Интерпретација од анализа на пунктат од асцитна течност
 Интерпретација на Рансомови критериуми
Водење на медицинска документација на хоспитални пациенти
и пациенти во дневна болница

100

100

100
100
50
100
100
15
20
15

100
100
50
100
50
15
10
15

15
20
100
15
40

15
20
100
15
40

20
20
10
20
10

20
20
10
20
10

15

5

Оддел за горнодигестивна ендоскопија
Обука за ендоскопија се изведува така што специјализантот
најпрво ги набљудува ендоскопските прегледи извршени од
страна на менторот-ендоскопист или други обучени специјалисти
за да се запознае со:
 Индикации, контраиндикации и компликации на
ендоскопски прегледи,
 Интерпретација на ендоскопските наоди
 Подготовка и нега на пациентите пред, за време и по
ендоскопијата
 Начела за ракување со ендоскопот, начинот на употребата,
чистењето и соодветното одржување на ендоскопската
опрема
 Принципите на ендоскопски третман на акутни и хронични
крвавење од горните партии на гастроинтестиналниот тракт

4 месеци
100

/










Принципи на хемостаза при езофагеални вариксни крварења
и крваречки гастрични варикозитети
Начин на земање на биопсии и интервентни ендоскопски
методи (полипектомии, клипсирање, АПК)
Принципи на ендосонографија
Самостојно поставување на индикација за ендоскопски
преглед
Самостојна, безбедна изведба на ендоскопијата под
контрола на менторот
Самостојна и правилна интерпретација на ендоскопскиот
наод
Интеграција на ендоскопскиот наод во понатамошниот план
за лекување на пациентот
Самостојна изведба на горнодигестивна ендоскопија,
(консултација со менторот само за особено сложени случаи)

100
30

30

30
30

Оддел за долнодигестивна ендоскопија









Обука за ендоскопија се изведува така што специјализантот
најпрво ги набљудува ендоскопските прегледи извршени од
страна на менторот-ендоскопист или други обучени
специјалисти за да се запознае со:
 Ендоскопски индикации, контраиндикации, компликации
и нивно решавање, и интерпретација на ендоскопските
наоди
 Подготовка и нега на пациентите пред, за време и по
ендоскопијата
 Основните начела за ракување со ендоскопот, начинот на
употребата, чистењето и соодветното одржување на
ендоскопската опрема
 Принципите на ректосигмоидоскопија и колоноскопија
 Начин на земање биопсии, полипектомии и ендоскопска
хемостаза
 Давање на премедикација
Самостојно поставување на индикација за ендоскопски
преглед
Самостојна, безбедна изведба на ректосигмоидоскопија под
контрола на менторот
Самостојна и правилна интерпретација на ендоскопскиот
наод
Интеграција на ендоскопскиот наод во понатамошниот план
за лекување на пациентот
Самостојна изведба на ректосигмоидоскопија
Самостојна изведба на колоноскопија
Лигација на хеморидални јазли

30

4 месеци
50

/
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Оддел за базична абдоминална ултрасонографија
Прва фаза на обуката:
Специјализантот ги набљудува ултрасонографските прегледи
извршени од страна на менторот обучен за ултрасонографија:
 Се запознава со индикациите за базична абдоминална
ултрасонографија, колор доплер на абдоминалните крвни
садови и интерпретација на ултрасонографските наоди
 Се запознава со индикации за хепатална биопсија и
абдоминална пункција, контраиндикации, компликации и
нивно решавање и интерпретација на наодите од
интервентни процедури
 Ракување со ултрасонографскиот апарат и запознавање на
техниката на хепатална биопсија и абдоминална пункција

4 месеци
200

Оддел за интервентна ултрасонографија
Самостојно поставува индикација за абдоминален
ултрасонографски преглед, колор доплер или интервентна
процедура
 Самостојна изведба на базична и колор доплер
ултрасонографија на абдоминалните органи и крвни садови
под надзор на менторот
 Самостојна и правилна интерпретација на
ултрасонографскиот наод
 Интеграција на ултрасонографскиот наод во понатамошниот
план за лекување на пациентот,
 Асистира при изведба на интервентни методи: биопсија на
дифузни и фокалнилезии, дренажа
 Извршува самостојна изведба на абдоминална пункција на
асцитес

Турнус по Дигестивна хирургија

2 месеци
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Специјализантот се запознава со:
 Акутен абдомен,
 Најчестите хируршки процедури во гастроентерологијата
 Индикации и контраиндикации за операција
 Можности на минимално инвазивната хирургија
 Трансплантација на органи
 Предоперативна подготовка на пациентот
 Постоперативна краткорочна и долгорочна нега

Турнус по Рендгенологија


Специјализантот се запознава со:
Неконтрастни и контрастни гастроинтестинални испитувања

/

1 месец






КТ, МР и МРЦП
Рентгенска дијагностика на гастроинтестинални заболувања
Толкување на рентгенските наоди
Соодветен избор на рентгенско снимање за решавање на
клинички проблем

Турнус по Онкологија





0.5 месец

Специјализантот се запознава со:
Важноста на макроскопска, хируршка, хистолошка и
цитолошка дијагноза во гастроентерологија
Нормална хистологија на органите за варење
Актуелни протоколи за лекување на ГИТ тумори
Компликации и исход од зрачна и хемотерапија во клиничка
пракса

Турнус по Педијатрија

0.5 месеци

Специјализантот се запознава со:
 Физиолошки и психолошки разлики помеѓу возрасни и
деца
 ГИ специфични детски болести
 Клинички симптоми и знаци од најчестите педијатриски
гастроинтестинални нарушувања.

Предвидени колоквиуми
Гастроентерохепатолошкаа интензивна нега
Постинтензивна гастроентерохепатолошка нега
Клиничка гастроентерохепатологија
Гастроентерохепатолошка амбуланта
Горнодигестивна ендоскопија
Долнодигестивна ендоскопија
Базична ултрасонографија
За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењетo треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Област на специјализација

8. Градна хирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана

Интензивна терапија и реанимација со

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8

анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус
Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

2 месеци
10

5

10
5
3
3
3
10
5

10
5
1
5
5
5
2

Неврохирургија
1

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

2

3
4

1,5 месеци
10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба


Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15

а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија

2 месеци

1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

10
5
10
5
5
Урологија

1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

1 месец
5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на

/
/
5
/
/

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

8

остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

5

0

5

2

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Турнус
Специјален дел на хируршка специјализација
градна хирургија
(за овој турнус, специјализантот има право да го обавува
како едукација во странство во период од 6 месеци)
кардиохирургија
васкуларна хирургија
оториноларингологија
пулмологија
онкологија
анестезиологија со интензивно лекување
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

Траење
(месеци)
48 месеци
32 месеци
3 месеци
1 месец
2 месеци
4 месеци
3 месеци
2 месеци
1 месеци

Вкупно: 48
Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Градна хирургија
2
3
4

Хирургија на врат
тироидектомија
струмектомии

32 месеци

10
20

1
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27

паратиреодектомии
Граден кош
Бел дроб
Лобектомии, билобектомии
пулмектомии
Сегментектомии, wedge екцизии
метастазектомии
Бронхопластични операции
Видеоторакоскопски интервенции
Граден ѕид
Торакопластики
Операции на вдлабнати гради
Плевра
декортикација
тимектомии
Одстранување на медијастинални тумори
Дијафрагма
Хирургија на дијафрагма (руптура или релаксација)
Хранопровод
Ресекција на хранопровод поради малигном
Антирефлуксни операции
Хирургија на дивертикулум
Атрезија на хранопровод
Пласирање на ендопротези во хранопровод
Инструментални дијагностички и тераписки
постапки
бронхоскопија
езофагоскопија
медиастиноскопија
Торакална дренажа
Торакална пункција
Пласирање стент во хранопровод
Пласирање стент во трахеја
Дојка
Радикални операции на дојка

10

2

10
8
10
7
4
15

5
2
4
3
1
5

5
5

2
2

5
10
5

2
1
2

3

2

10
5
5
3
10

2
2
2
1
4

10
10
10
20
10
3
3

5
5
5
30
20
2
2

50

30

Кардиохирургија
1
2
3

стернотомии
Затварање на стернум
Асистирање при оперции на ЕКС

1
2

Васкуларна хирургија
Анастомози на големи крвни садови
Бај – пас процедури
Анестезија и интензивно лекување

3 месеци
20
20
20

10
5

10
10
/
1 месеци
5
1
2 месеци

5
6
7
8
9
10
11

Оценува белодробна функција предоперативно
Интубации
Учествува во водење на анестезија кај торакално
болни
Поставување на централен венски катетер
Учествува во реанимација
Подесува тип на механичка вентилација
Подесува катетар во артерија

1
2
3
4
5
6
7

Оториноларингологија
Трахеостомии
Директоскопии
Асистира на операција на ларинкс
Гастроентерологија
Езофагогастроскопии
Трансезофагеални ултрасонографии
pH метрии на хранопровод

Предвидени колоквиуми
Кардиохиругија
Градна хирургија
Пулмологија
Онкологија

10
20
15
10
3
10
2

5
5
15

2 месеци
5
/
/

Учествува при изведување

100
25
25

Област на специјализација

Интерна медицина

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

интернист

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари,
работа во мали групи
ПРВА и ВТОРА ГОДИНА

Кардиологија со
коронарна единица

100 часа + задолжителната теоретска настава предвидена за сите
специјализанти
задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здравство
 Промоција на здравјето
 Способност за стекнување и пренесување на знаење
 Медицинска етика и прописи
 Научно истражувачка работа
 Донесување на клиничка одлука
 Комуникациски вештини
 Градна болка, дијагностички алгоритам и третман на пациенти со
акутен коронарен синдром за време на транспортот, ран трeтман
на придружните малигни пореметувања на ритамот
 Пристап кон пациент со диспнеа
 Палпитации
 Синкопа
 Кардинални срцеви симптоми и знаци
 Пристап кон пациент со срцеви шумови
 Периферни едеми и цијаноза и нивна диференцијална дијагноза
 Епидемиологија и фактори на ризик во кардиоваскуларната
медицина
 Клинички испитувања и дијагностичките можности за
проценка на патоморфологијата на кардиоваскуларните
заболувања
 Проценка на кардиопулмоналниот капацитет кај здрава
популација и проценка за спортување
 Патофизиолошки принципи на циркулаторните нарушувања
 Основи на електрокардиографијата
 Неинвазивни техники на визуелизација во проценката на
кардиоваскуларната патологија
 Инвазивни дијагностички методи во кардиологијата
 Шок и кардиак арест - Принципи на водење и одржување во
живот на тежок пациент, правила за кардиопулмонална
ресусцитација
 Кардиоваскуларни фармакотерапевтици

Пулмологија со
алергологија








Хематологија









Гастроентерохепатологија














Нефрологија

анатомија на граден кош и физиологија на респираторен
систем
епидемиолошки концепти во пулмологијата и генетски и
равојни нарушувања на респираторниот систем
евалуација,знаци и симптоми на респираторните заболувања
неинвазивни техники и процедури во пулмологијата
инвазивни техники и процедури
принципи на пулмонална рехабилитација

Хематопоетски систем
Пристап кон болен со хематолошко заболување
Симптоми и знаци на хематолошките заболувања
Дијагностицки алгоритам за диференцирање на
хематолошките заболувања
Современи дијагностички постапки за дијагмоза и
диеференцирање на хематолошките заболувања
Принципи на терапија на хематолошките заболувања
Клиничка слика, препознавањена компликации,
диференцијалчна диајгноза и современ тераписки пристап,
следење на пациентите со ј хематолошки болести (Анемии,
Лимфоми, Хеморагичен синдром, Мултипен миелом, Акутни
леукемии, Миелопролиферативни заболувања,
Антикоагулантна терапија, Трансплантација на хематопоетски
матични клетки, Принципи на лекување на малигни
хемопатии)

Анатомија и физиологија на дигестивната туба и панкреаот
Анатомија и физиологија на црниот дроб и билијарниот систем
Симптоми и знаци на болести на храноводот и дигестивната туба
Симптоми и знаци на болести на црниот дроб, билијарниот
систем и панкреасот
Пристап кон пациент со горнодигестивно крвавење
Хронична дијареа
Констипација
Функционално тестирање на ГИТ (црнодробни, панкреасни и
цревни тестови)
Пристап кон пациент со заболување на црниот дроб
Диференцирање на иктеричен синдром
Пристап кон пациенти со акутна абдоминална болка
Дијагностички методи во гастроентерологијата и хепатологијата
 Anatomofiziologija na bubrezite i moчnite pati{ta
 Bolest na bubrezite poradi {e}erna bolest (dijabeti~na
nefropatija)
 Akutno bubre`no o{tetuvawe i intenzivna nefrologija
 Hroni~na bubre`na bolest i terminalna sostojba na
hroni~na bubre`na bolest
 Acidobazna ramnote`a
 Vodnoelektrolitna disregulacija
 Vrodeni i steknati bubre`ni bolesti






Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот









Ревматологија

Клиничка токсикологија и
и Ургентна интерна
медицина

Testirawe na bubre`nata funkcija
Farmakokinetika i farmakodinamika na lekovite pri
bolesti na bubrezite i bubre`na slabost
Infekcii na bubrezite i mo~nite pati{ta
рационална обработка на ендокринолошки болен и
донесување на дијагностичко / терапевтски заклучоци под
надзор на ментор / едукатор
Принципи на водење на пациенти со ургентни состојби во
ендокринологија ( во единицата за ендокринолошка
интензивна нега)
Интерпретација на лабораториски наоди и наоди од
функционални
тестови
и
динамски
тестови
во
ендокринологија
Интерпретација на имиџинг техники ( ехо, КТ, НМР, скен)
Нутриција / Едукација на пациенти со дијабетес и дебелина
Индикации за поставување
и контрола на инсулинска
терапија и инсулински пумпи
Дијагноза и процена на густина на коски – ДЕХА
Присуство на конзилијарни прегледи со ментор / едукатор
 Мускулоскелетен систем, физиологија и биомеханика на
зглоб и рбетен столб
 Преглед на ревматолошки болен
 Евалуација на знаци и симптоми на ревматските
заболувања
 Лабораторијски тестови, имунолошки и серолошки
испитувања, цитологија
 Ренгенграфија, КТ и МРИ, ултразвучна дијагностика, и
дензитометрија во проценка на ревматски заболувања
 Други дијагностички и терапевтски процедури и техники и
во третман на ревматските заболувања.










Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
Акутни труења со отровни растенија
Акутни труења со гасови и јаглероден моноксид
Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
Антидоти
Труења со органофосфорни соединенија
Труења со корозивни средства
Труења со медикаменти
Дијагностички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен

Теоретска настава од интерна медицина – напреднат дел од специјализацијата
Трета година-шеста
година

Методски единици

Кардиологија со
коронарна единица




Коронарна артериска болест
Тераписки пристап на пациент со акутен коронарен

синдром
Тераписки пристап на пациент со акутна срцева слабост во
зависност од механизмот на настанување
 Третман на пациент со малигни пореметувања на
ритамот и спроведувањето (вентрикуларна тахикардија,
вентрикуларна фибрилација, тотален блок)
 Изведување на кардио-пулмонална ресусцитација
 Водење на пациент по дијагностичка/терапевтска
интервентна процедура со ПКИ при:
o По акутен коронарен синдром
o По елективна интервенција
o По каротидно стентирање
o По процедура на останатите васкуларни базени
 Водење на пациент со пореметување на ритам
 Вродени срцеви мани
 Стекнати срцеви мани
 Тераписки пристап на пациенти со воспалителни болести на
срцето, акутни и хронични со акутно влошување
(перикардитиси, миокардитиси,
 Болести на ендокардот
 Запознавање со карактеристиките на водење на опериран
пациент по бај-пас хирургија, имплантација на протези,
 Дијагностички и терапевтски пристап кон различните типови
на кардиопатии (медикаментозен/нефармаколошки)
 Артериска хипертензија
 Болести на аортата
 Периферна артериска болест
 Длабока венска тромбоза и белодробна тромбемболија
 Специфични кардиоваскуларни заболувања


Пулмологија со
алергологија



астма (дијагноза, терапија, контрола)



хронична опструктивна белодробна болест (дијагноза,
терапија, контрола)



акутна и хронична респираторна инсуфициенција со хронично
пулмонално срце
респираторни инфекции
болести на плеврата
болести на медијастинум
примарни и секундарни тумори на торакалниот ѕид и на
белите дробови
респираторни инфекции (со исклучок на туберкулозни и нетуберкулозни микобактериски болести)
туберкулоза, вклучувајќи и екстра пулмонална туберкулоза и
не-туберкулозни опортунистички микобактериски болести
sleep apnea (нарушување на дишењето поврзано со спиење)








Гастроентерохепатологија 

Болести на хранопроводникот


























Хематологија

Нефрологија

Ацидопептични болести – Хеликобактер пилори
o Улкусна болест и компликации
Синдром на малапсорпција и спру
Хронични инфламаторни цревни заболувања
Малигни тумори на гастроинтестиналниот тракт
o Рано откривање и контрола на премалигни лезии и
состојби во гастроентерологијата
Болести на жолчно ќесе и жолчни канали
o Холедохолитијаза, холециститис и калкулоза во жолчното
кесе
Болести на панкреасот
o Акутен и хроничен панкреатитис
o Третман на панкреасна псевдоциста и други компликации
на панкреатитис
Тумори на панкреасот и ампуларната регија
Опструктивен иктерус: дијагноза, третман и интервентни
тераписки методи
Принципи на исхрана, основи на ентерална и парентерална
исхрана, специфична диета кај одредени гастроинтестинални
болести , нутритивна нетолеранција.
Хронични вирусни хепатитиси
Автоимуни и холестатски заболувања на црниот дроб
Метаболни и генетски заболувања на црниот дроб
Алкохолна болест на црниот дроб, токсична и медикаментозна
црнодробна оштета
Неалкохолно замастување на црниот дроб и неалкохолен
стеатохепатитис
Фулминантна црнодробна инсуфициенција
Црнодробна цироза со компликации
Асцитес
Ехинокок, апсцес и грануломатозни процеси на црниот дроб
Тумори на црниот дроб
Болести на перитонеумот
Основни принципи на трансплантацијата на црниот дроб
 Анемии
 Мијелодипсластичен синдром
 Лимфоми
 Хеморагичен синдром,
 Мултипен миелом,
 Акутни леукемии
 Лимфопролиферативни заболувања
 Миелопролиферативни заболувања
 Тромботични заболувања на венскиот систем ,
Антикоагулантна терапија
 Трансплантација на хематопоетски матични клетки
 Принципи на лекување на малигни хемопатии




Glomerulski bolesti
Hipertenzija
Dijaliza, hemodijaliza, хemofiltracija, peritonealna








Ендокринологија со
дијабетологија и болести
на метаболизмот

dijaliza
Biofiltracija i drugi tehniki na zamestitelno
lekuvawe,
Poznavawe na indikaciite, tehnikata i komplikaciite
na pristapite za akutno i hroni~no dijalizno lekuvawe
Naru{uvawa na mineralniot metabolizam i bubre`ni
kam~iwa
Tubulointersticiski bolesti i infekcii na bubrezite
Bubre`ni zasegawa vo bremenost
Transplantacija na bubrezi
Васкуларни пристапи за хемодијализа

Болести на хипоталамо-хипофизна регија
- Питуитарни тумори-несекретирачки/секретирачки
- Acromegalia основи на дијагностика и терапија
- Низок раст
- Пролактиноми
- Хупопитуитаризам
- Инсипиден диабетес и осмоларноста
Болести на тироидеа и паратироидни жлезди
 Имунолошка основа на тироидните болести
 Хиперфункции на тироидеата
 Хипофункции на шитната жлезда
 Воспаленија на штитната жлезда
 Тироидни тумори
 Струми
 Принципи на лекување на тироидните болести
 Паратироидна функција и елаборација
 Примарен хуперпаратироидизам
 Метаболизам на калциумот и фосфатите
 Хипопаратироидизми
 Тумори на паратироидеата
 Остеопороза и болести на дефицит на витамин Д
Болести на кората на надбубрежните жлезди
 Morbus Addisoni, адренална криза
 Основи не лекувањети со минерало и гликокортикоиди
 Болеста на Cushing
 Секундарна ендокрина хипертензија
 Примарен хипералдостеронизам
 Нодуларна хиперлпазија и адренални тумори
 Медула на адреналните жлезди и феохромоцитом
Репродуктивна ендокринологија
 Дисфункции на овариумите и PCO
 Генетски аномалии на женскиот полов развој
 Проблеми со диференцијација на полот
Основи на андрологијата и поделба на хипогонадизмите
 Генетски ( стекнати) анолмалии на половиот систем кај
мажите
 Хормонска терапија на хипогонадизмите





Ревматологија

Мултипли ендокринопатии
Синдроми во ендокринологијата
Нарушувања на липидниот метаболизам
Третман на хиперлипопротеиниемиите

Воспалителни ревматизми:


Рематоиден артритис, идиопатски јувенилен артритис
Серонегативни артопатии: анкилозантен спондилитис,
реактивен артритис, псориатичен артритис и ентеропатски
артропатии

Системски болести на сврзното ткиво:









Системски лупус еритематосус, системска склероза,
полимиозитис/дерматомиозитис, мешана сврзно-ткивна
болест, антифосфолипиден синдром
Васкулитиси: нодозен полиартеритис, полимиалгиа ревматика
и гигантоцелуларен артеритис, Вегенерова грануломатоза,
Takayasu артеритис, Behcet синдром, Henosh-Shonlein
пурпура, паникулитис
Сјогренов синдром
Ревматска треска
Еритема нодозум, саркоидоза
Полихондритис

Дегенеративни ревматизми, метаболни артропати и ревматски
манифестации кај неревматски заболувања:










Клиничка токсикологија и
Ургентна интерна
медицина









Остеоартритис, дегенеративни промени на рбетот
Уричен артритис и останати кристалопатии
Остеопороза и остеомалација
Алгодистрофиjа , остеонекроза
Пеџетова болест
Хипертрофична остеоартропатија
Малигни артопатии, синовијални тумори
Инфективни ревматски заболувања, септичен артритис,
остеомиелитис
Артропатии во скплоп на заболувања на други системи и
органи
Принципи на основен пристап кај интоксицирани
пациенти
Индикации за активен третман кај акутно интоксицирани
болни
Антидоти
Клиничко токсиколошки анализи
Акутни труења со отровни печурки и други растенија
Акутни труења со јаглероден моноксид и други отровни
гасови
Труења со пестициди








Труења со корозивни средства
Труења со медикаменти
Зависност и злоупотреба на алкохол и психоактивни
супстанции
Методи на детоксикација од психоактивни супстанции
Специјални теми во клиничка токсикологија
Дијагнстички и тераписки пристап кај ургентен
интернистички болен

Општ дел од интерна специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Турнус

Траење (месеци)

Кардиолошки третман во амбулантско -поликлинички услов
Клиничка кардиологија
Пулмоалетгологија амбулантски дел
Пулмологија хоспитален дел
Гастроентерохепатологија во хоспитални услови
Амбулантна гастроентерохепатологија
Нефрологија хоспитален дел
Нефрологија-амбулнатски дел
Хоспитална ендокринологија
Амбулантска ендокринологија
Хематологија амбулантски дел
Хематологија хоспитален дел
Ревматологија хоспитален дел
Ревматологија амбулантски дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – хоспитален дел
Токсикологија и Ургентна интерна медицина – поликлиника
Инфективно
Дерматологија
Рентгенологија
Неврологија
Трансфузиологија
Нуклеарна медицина
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Вкупно

1
1.5
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1.5
1
1,5
1
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

24

Практични вештини во општиот дел од интерна специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнус

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно
2.5 месеци

Основни интерни постапки/интервенции
1

2

Кардиологија
 Правење на Електрокардиограм на терен
 Воспоставување на венска линија
 Коронарен стрес тест
 Холтер ЕКГ
 Ехокардиографија
o Базична ехокардиографија
 Динамично мониторирање на крвен притисок
 Васкуларна Доплер сонографија
 Миокардна перфузиона сцинтиграфија
 Програмирање на траен електростимулатор
 Поставување на привремен електростимулатор
 Кардио-пулмонална ресусцитација
 Интубација, дефибрилација, кардиоверзија
 Коронарна ангиографија
 Пекутани коронарни интервенции – стентирање
 Имплантација на траен електростимулатор
Пулмоалергологија







Запознавање
со
детален
преглед
на
пулмоалерголошки болен и донесување на
дијагностички/терапевстки
заклучоци
Совладување на функционални белодробни
тестирања (спирометрија, бронхопровокативен
тест, одредување на TLCO, гасни анализи,
алерголошки тестови),
Запознавање со начелата на инвазивните
дијагностични простапи во пулмологијта:
сите
техники
набронхослкопија,
трансторакална пункција и биопсија, плеврална
пункција(дијагностичка, терапевтска и слепа
биопсија на плевра, ЕХО на плевра, како и
пункција и биопсија под ЕХО и РТГ и под КТ.

30
30
20
10
20
20
5
10
10
10
5
5
5
20
10
5

20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

20

20

20

10

20

5

3

Гастроентерохепатологија

Интерпретација на лабораториски наоди за
црнодробна оштета
Поставување на венска линија
Првичен пристап кон пациент со опструктивен иктерус
Првичен пристап кон пациент со акутен панкреатитис
Првичен пристап кон пациент со горнодигестивно
крвавење
Интерпретација и предлог третман за инфекција со Х.
пилори
Третман на пациенти со ГЕРБ (гастроезофагеална
рефлуксна болест)
Ректален дигитален преглед
Изведување на ФОКТ тест (тест на окултно крвавење)
4

6

100

30
30
30

20
10
10

40

10

40

20

30
50
10

10
50
10

20
15
10
10
10

10
15
5
5
5

10
10
10

5
5
5

20

5

5
10
5
10

10
5
10

20
10
10
20
10
10

10
10
10
20
5
10

20
20

20
20

20
20
30
30

20
20
20
20

Нефрологија

-Учество во донесување на одлука за дијагноза и
терапија на нефролошки болни
-Воспоставување на венска линија
- Кардиопулмонална ресусцитација
- Поставување на уринарен катетер
- Интерпретација на нативна и интравенозна
урографија
5

100

Ендокринологија
Преглед на очно дно
o Доплер на долни акстремитети
o Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ,
МРИ на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
Интерпретација на ДЕХА скен
Хематологија
-Обработка на болен со хематолошо заболувања
-Избор на соодветни дијагностички процедури и соодветна
интерпретација на резултати
-Интерпретација на периферна размаска
- Интерпретација на коскена срцевина
-Принципите на современата цитостатска терапија,
-Начини на аплицирање и индикации за трансфузија,

7

8

-Избор на крвни компоненети,
-Препознавање на посттрансфузиските реакции
Диференцијална дијагноза на малигно хематолошко
заболување
-Диференцијална дијагноза на хеморагичен синдром и
нарушена хемостаза,
-Диференцијална дијагноза на анемии,
-Автоимуна цитопенија,
Ревматологија
- Ревматолошки преглед, одредување на
артикуларни индекси
- Интерпретација на имунолошки тестови, цитолошки
наоди, детекција на кристали, анализа на
синовијална течност
- Пункција на зглоб , епидурална инстилација на
кортикостероиди, слепа или водена со УЗ
- УЗ преглед на зглобови и сврзни структури
- УЗ остеодензитометрија и ДЕXA
- Капилароскопски преглед
- Интерпретација на радиограми, КТ и МРИ на
зглобови
Токсикологија
 Ургентен пристап кон акутно интоксициран болен со
медикаменти, корозиви, пестициди, габи, алкохоли


Пристап кон пациенти зависни од психоактивни
супстанции

10
5
50

10
5
50

10

10

50
5

50
5

20

10

20

10

15

7

10
10
8
30

5
5
4
20

15

05

10
10

05
05



Ургентен пристап кон интернистички болен

05



Реанимација на акутно интоксициран и ургентен
интернистички болен

05
10
40



Методи на примарна елиминација кај акутно
интоксициран болен

10

04



Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати

10

04



Дијагностички пристап кон ургентен интернистички
болен

30

10



Протоколи за ординирање на антидотска терапија



Регистрирање на добиените повици и давање на
совети во токсиколошкиот информативен центар

Напреднат дел од интерна специјализација
Распоред на турнуси

Ред. Бр.

Турнус

1
2

3-та до 6-та година
Општа или Специјализирана болница
Кардиологија со коронарна единица

3

Дијагностички центар
o Лaбoраторија за ехокардиографија
o Ургентна амбуланта
o Тестови на оптоварување (коронарен стрес тест,
миокардна перфузиона сцинтиграфија)
o Васкуларен ултразвук
o Динамично мониторирање на ритам и крвен притисок
 Кардиолошки одделенија
o Единица за интензивна нега
o Одделенијата на Клиниката за кардиологија
 Ангиосала (инвазивна дијагностика)
Пулмологија со алергологија

Траење во месеци
2 месеци
6 месеци






0.5
0.5
1
1,5
0,5
5 месеци

Присуство при изведба на на најмалку 30 ултразвучни
(ехо) прегледи на граден кош.
Интерпретација на ЕХО наоди на плевра



Интерпретација на биохемиски наоди во пунктат од
плеврална пункција



Присуство при изведба на најмалку 10 бронхоскопии, 5
трансторакални пункции, изведување под надзор на 20
плеврални пункции и евакуации.
Интерпретација на макроскопски наоди од
бронхоскпоија,



1
0.5
0.5



Присуство на најмалку 8 трансторакални пункции и
биопсии на бели дробови.



Присуство при изведба на најмалку 8 слепи биопсии, и 4
биопсии под РТГ на плеура.




Присуство при изведба на најмалку 6 полисомнографии.
Интерпретација на полисомнографии



Присуство при вклучување на NIV во најмалку
10 случаи



Интерпретација на пулсоксиметрија, наоди од гасните

2 месеци

1 месец

анализи во мир и од оптеретување кај различни
респираторни заболувања.

4

5



Интерпретација на спирометрија, бронходилататорен,
неспецифичен бронхипровокативен тест, TLCO тестови



Кожни прик алерголошки тестови

Хематологија
 Работа на хоспитален оддел
Работа со хоспитални болни, (хематолошко одделение)
Кандидатот треба да се запознае со работата на
специјализираниот
Оддел за трансплантација на хематопоетски матични
клетки- стерилна единица,
Одделот за индуктивна хемиотерапија и
згрижување на болни во центраот за хемофилија.



Работа во хематолошка амбуланта и дневна болница
Кандидатот во текот на полклиничката работа тренба
да се запознае со детален преглед на хематолошки
болен, планирање на рационална обработка и
донесува дијагностички/терпевтски заклучоци под
надзор на ментороѕт (специјалист)



Работа во хематолошка лабораторија со коагулација
Кандидатот во тек на претстојот треба да ја совлада
интерпретацијата на наодот на крвната слика
(хемограмот) и коагулограмот ( за време на турнусот
по трансфузиологија)

Гастроентерохепатологија

2 месеци

5месеци

3 месеци

1 месец

1 месец

5 месеци

6

 Гастроентерохепатолошка интензивна нега
 Клиничка гастроентерохепатологија
 Горнодигестивна и долнодигестивна ендоскопија
 Абдоминална ултрасонографија
Нефрологија









7

8

9

5 месеци
3
1
0.5

Ревматологија
 Турнус на Одделот на Клиниката за ревматологија
 Турнус во Ревматолошкиот центар
 Совладување на основните техники во:
- Кабинетот за имунологија
- Кабинетот за ултразвучна дијагностика
- Кабинетот за цитологија и кристални артропатии,
Кабинетот за остеодензитометрија и Кабинетот за
капилароскопија

5 месеци
2
1

Клиничка токсикологија и Ургентна интерна медицина

5 месеци



11

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

Ендокринологија со дијабетологија и болести на метаболизмот
- Клиничка ендокринологија
- Едукација за исхрана на дијабетес и дебелина,
инсулинска терапија и инсулински пумпи
- Ендокринолошка интензивна нега
- Дензитометрија









10

Функцио-структурна процена и етио-структурна процена
Оддел за васкуларни пристапи
Оддел за трансплантација
Оддел за интезивна нега
Оддел за хронична хемодијзализа
Оддел за перитонеална дијализа
Оддел за ултрасонографија(ЕХО,ЕХО-доплер, биопсија)
Оддел за надворешни болни(амбуланта)

1
3
0.5
0.5
5 месеци

Ургентна амбуланта
Дијагностички центар
Амбуланта за зависности од психоактивни супстанции
Токсиколошка лабораторија
Одделение за Интензивна нега
Токсиколошко одделение
Одделение за детоксификација од психоактивни
субстанции
Токсиколошки информативен центар

Итна медицинска помош
(Служба за итна медицинска помош)
Лекување на пациент - Болница или здравствен дом
(во Матична институција)

0.5

0,5
0,5

1

1
1.5
1
0.5
1
0,5
0,5
0,5

1

3

12
13

Ургентен центар при клиника (или клиничка болница)
Учество на најмалку 5 обдукции годишно
(во последните две години од специјализацијата)

1

Вкупно:

48

Практични вештини во напреднатиот дел од интерна специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнус

Процедура – ОБЛАСТ
(кои специјализантот треба да ги совлада под контрола на
менторот, и резултатите квалитетно и коректно да ги
изведува и/или интерпретира)
КАРДИОЛОГИЈА СО КОРОНАРНА ЕДИНИЦА
o
o
o
o

Електрокардиограми
Коронарен стрес тест
Холтер ЕКГ
Ехокардиографија
- Базична ехокардиографија
o Динамично мониторирање на крвен притисок
o Васкуларна Доплер сонографија
o Проценка на функционален капацитет кај здрави
o Миокардна перфузиона сцинтиграфија
o КТ и магнет на срце и крвни садови
o Програмирање на траен електростимулатор
o Поставување на привремен електростимулатор
o Инвазивно хемодинамско мониторирање во Интензивна
нега
o Кардио-пулмонална ресусцитација
o Десна срцева катетеризација
o Лева срцева катетеризација со вентрикулографија и
аортиграфија
o Каротидографија
o Електрофизиологија, Аблација
o Имплантација на траен електростимулатор
o Интервентри процедури во срцеви мани
o Спесифични ехокардиографски модалитети и
напредната ехокардиографија
ПУЛМОЛОГИЈА СО АЛЕРГОЛОГИЈА
o Присуство при изведба на на најмалку 30 ултразвучни
(ехо) прегледи на граден кош.
o Присуство при изведба на најмалку 10 бронхоскопии,
o 5 трансторакални пункции,
o изведување под надзор на 20 плеврални пункции и
евакуации.

број/начин на изведување

Асистира
500
100
100
300

Изведува
самостојно
500
50
50
100

50
50
30
50
10
5
5
5
10
5

30
30
30
30
0
0
2
0
5
0

5
10
10
10
5
30

0
0
0
0
0
0

30
10
5
20

20

o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o

Присуство на најмалку 8 трансторакални пункции и
биопсии на бели дробови.
Присуство при изведба на најмалку 8 слепи биопсии, и 4
биопсии под РТГ на плеура.
Присуство при изведба на најмалку 6 полисомнографии.
Присуство при вклучување на NIV во најмалку
10 случаи

8
6
10

Интерпретација на РТГ,КТ со контраст и КТ ангиографии
и лабораториски наоди при разни воспалителни
процеси на белодробието, белодробна саркоидоза,
белодробна тромбоемболија.
Интерпретација на пулсоксиметрија, наоди од гасните
анализи во мир и од оптеретување кај различни
респираторни заболувања.
Интерпретација на спирометрија, бронходилататорен,
неспецифичен бронхипровокативен тест, TLCO тестови
Кожни прик алерголошки тестови
Туморски маркери
Профил на автоантитела кај ситемски болести кои го
зафаќаат респираторниот тракт
Интерпретација на биохемиски наоди во пунктат од
плеврална пункција
Интерпретација на РТГ, КТ и КТ ангиографии во
пулмологијата

o

Интерпретација на макроскопски наоди од
бронхоскпоија,

o
o
o

Интерпретација на полисомнографии
Интерпретација на ЕХО наоди на плевра
Интерпретација на РТГ/КТ наоди кај интерстицијални
болести
Интерпретација на лагараториски тетстови, РТГ и КТ
наоди кај грануломатозни болести на белите дробови

o

8

100

100

100

100

100

100

50
40
10
10

50
40
10
10

30

30

10

10

5
30
10

5
30
10

10

10

o
ХЕМАТОЛОГИЈА

Процедури кои треба специјализантот да ги совлада под
контрола на менторот, и резултатите квалитетно и коректно да
ги интерпретира:
-земање на примероци материјал за микробиолошка анализа
- принципите на современaта цитостатска терапија, начини на
аплицирање
-индикации за трансфузија,
-избор на крвни компоненети,

10
20

10
20

20

20

20

20

5

5

20

20

-препознавање на посттрансфузиоските реакции

-нарушена хемостаза,
-хронични анемии,
-автоимуна цитопенија,
-компликации кај хематолошко-онколошки болни и

20

20

5

5

30

30

15

15

20
5

20
5

20

20

20

10

20

20

5

5

60
60

40
40

30
30
20
30
30
10

30
30
20
30
30
5

20
10
8
5
20
30
40
10
30
10
5
2

10
5
4
2
30
30
10
5
0
0
0
0

-компликации кај пациенти со пресадена коскена срцевина
-интензивна нега во хематологијата
- лекување на хеморагичен шок
-Запознавање со бипосија на коска,
-Совладување на техниката на цитолошка пункција на коскена
срцевина (стернална пункција) и периферен лимфен јазол
-компликации кај хематолошко-онколошки болни
-интратекална примена на цитостатици

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
 Интерпретација на лабораториски наоди за холестаза
 Интерпретација на лабораториски наоди за хепатоцитолиза
 Интерпретација на лабораториски наоди за акутен
панкреатитис (Рансомови критериуми)
 Вирусолошки маркери за ХБВ, ХЦВ инфекција
 Профил на автоантитела за АИХ, ПБЦ, ПСЦ
 Абдоминална парацентеза
 Ректален дигитален преглед
 Назогастрична сонда
 Интерпретација на биохемиски наоди во пунктат од
абдоминална пункција
 Интерпретација на Ртг. наоди на гастродуоденум
 Интерпретација на иригографски наоди
 Интерпретација на ЕРЦП /ПТЦ
 Третман/ретретман на ХП инфекција
 Интерпретација на ехотомографски наоди на абдомен
 Ехотомографски преглед на абдомен
 Интерпретација на КТ/МР наоди на абдомен
 Горнодигестивна ендоскопија
 Долнодигестивна ендоскопија
 Биопсија на црн дроб
 ЕРЦП
 Водење на хоспитализиран пациент (анамнеза, декурзус,

отпусна листа)
НЕФРОЛОГИЈА
o Интерпретација на хистопатолошки наод од ренална
биопсија
Интерпретација на КТ со контратс и без контраст, МРИ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ЕХО преглед на уринарен тракт со интерпретација на ехо
наодот за бубрези и простата
Совладување на техника за изведување на ренална
биопсија
Совладување на техника за поставување и
инертпретација на холтер 24ч
Пункција на централна вена како привремен пристап за
хемодијализа
Одржување и отсранување на привремен васкуларен
пристап
Обезбедување на траен васкуларен пристап за АВФ,
тунелизиран васкуларен пристап
Постапка за поставување на Нефростома
Биопсија на простата
Пункција на циста
Хронична замастителна терапија кај бубрежно болни

ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СО ДИЈАБЕТОЛОГИЈА И БОЛЕСТИ НА
МЕТАБОЛИЗМОТ
o Преглед на очно дно
o Доплер на долни акстремитети
o Поставување на Холтер за гликемија, инсулинска
пумпа,сензори
o Ехотомографски преглед на тироидна жлезда и
интерпретација
o Биопсија на тироидеа
o Едукација на пациент со дијабетес
o Интерпретација на сперматограм
o Интерпретација на наоди од ехотомографија, КТ, МРИ
на хипофиза, надбубрежни жл. И др
 Водење на ендокринолошки болен (упис/испис)
 Интерпретација на хормонски тестирања
- Групна/индивидуална едукација за дијабетес
- Интерпретација на лаб. наоди и тестови
- Третман на дијабетична кетоацидоза
- Интерпретација на ДЕХА скен
РЕВМАТОЛОГИЈА
o Ревматолошки преглед, учество во донесување на
одлука за дијагноза и терапија на ревматолошки болни
o Имунолошки тестови - техника на изведување и
интерпретација ( RF, CRP, AST Anti CCP, аSSA, аSSB, Anti
DNA, ACL aнти Scl 70, ANKA, ACLA)
o Употреба, специфичност и сензитивност на тестови во
цитолошка лабораторија
- Имунофлуоресцентна микроскопија (ANA),

40
10

/

20

/

100

40

15

/

100

50

30

/

30

10

10
5
20
5
50

/
/
/
/
10

30
30
10

10
15
20

50

30

30
30
10

30
10

30
30
30
10
30
30

50
30
30
10
30
30

40

20

30

15

20
15
10

10
8
5

- LE клеткиi,
- Детекција на кристали,
- Анализа на синовијална течност
Интерпретација на ренгенграфии, КТ и МРИ на
периферни зглобови, рбетен столб и сврзни структури
УЗ прегледи на зглобови
DEXA и УЗ дензитометрија
Слепи пункции на периферни зглобови со или без
инстилации на кортикостероиди или вискосуплементи,
евакуација на синовијална течност
Испирање на зглоб
Пункции на тетивни овојници, мекоткивни промени
(бурзитиси, тендинитиси)
Епидурални инстилации на кортикостероиди
УЗ водени пункции на периферни зглобови, тетивни
овојници, мекоткивни промени (бурзитиси,
тендинитиси)
Одредувања на артикуларни индекси (ДАС28),
одредувања на индекси за одговор од терапијата
(ACR 20..ACR 50...ACR75)
Капилароскопија
кожни и мускулни биопсии
биопсија на темпорални артерии
Биопсија на плунковни жлезди

3
4

2
2

50
20
10

25
10
5

15
1
6
3

8
/
3
1

6

2

20

10

6
1
1
1

3
/
/
/

КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА и УРГЕНТНА ИНТЕРНА
МЕДИЦИНА
Клинички турнус - вештини
 Ургентен пристап кон акутно интоксициран боленсо
медикаменти, корозиви, пестициди, габи и дриги
растенија, тешки метали, алкохоли
 Ургентен пристап кон болен со болест на зависност

50

15

15

05

Ургентен пристап кон интернистички болен

30
05

10

20

01

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o



Третман на пациенти со болест на зависност со соматски
компликации
 Водење на индукциона фаза, фаза на стабилизација и
фаза на одржување со Бупренорфин кај пациенти
зависни од опиоиди
 Третман на пациенти со абстиненцијален синдром
 Методи на детоксикација од други психоактивни
супстанции
 Поставување на индикации и изработка на протоколи за
антидотска детоксикациона терапија
 Поставување на индикации за активен третман кај
акутно интоксицирани болни
 Реанимација на акутно интоксицирани болни




Реанимација на ургентни интернистички болни



Методи на примарна елиминација кај акутно

05
03
25
03
03
10
15
50
30

10

интоксициран болен


Земање на примероци за токсиколошки анализи и
интерпретација на добиените резултати



Дијагностички пристап кај ургентен интернистички
болен



Регистрирање на добиените повици и давање на совети
во токсиколошкиот информативен центар

02
50

05
05

Предвидени колоквиуми
Кардиологија со коронарна единица
Пулмоалетгологија со алергологија
Хематологија
Гастроентерохепатологија
Нефрологија
Ревматологија
Ендокринологија
Токсикологија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до
завршување на наредниот турнус.

Област на специјализација

16. Кардиохируригја

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
2
3
4

1
2
3

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата
Пластична хирургија
Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника
Ургентни хируршки состојби
Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана
Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40

50
30
40
40
50
10
30
50

40
2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

2
2
2
30
30
5
5
1

5
5
10
10
20

2 месеци
50
5
10
10
10
2 месеци

10

5

10
5

10
5

4
5
6
7
8

Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

3
3
3
10
5

Неврохирургија
1

2

3
4

1,5 месеци

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

1
5
5
5
2

10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба


Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15

а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија
1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

2 месеци
10
5
10
5
5

/
/
5
/
/

Урологија
1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

1 месец
5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7
8

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

5

0

5

2

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

1

Турнус
Специјален дел на хируршка специјализација
Кардиохирургија


2
3
4
5
8
10

Траење
(месеци)
48 месеци
30 месеци

Возрасна и детска кардиохирургија (TAVI,
TEVAR, Open hybrid)

(за овој турнус, специјализантот има право да го обавува
како едукација во странство во период од 6 месеци)
Градна хирургија
Васкуларна хирургија
Интензивно кардиохируршко лекување и нега
Кардиологија со интервентна кардиологија
Ангиологија со ангиорадиологија
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно:

3 месеци
3 месеци
6 месеци
4 месеци
1 месеци
1 месец
48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка
специјализација со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно

Градна хирургија
1
2
3
4
5
6
7

Граден кош
Бел дроб
Лобектомии, билобектомии
Пулмектомии
Сегментектомии, клинести екцизии
Метастазектомии
Бронхопластични операции

3 месеци

20
10
5
3

5
1
2
1
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Видеоторакоскопски интервенции
ВАТС
Граден ѕид
Пектус
Плевра
Декортикација
Медијастимум
Тимектомии
Отстранување на медијастинални тумори
Дијафрагма
Хирургија на дијафрагма ( руптура или релаксација
)
Хранопровод
Ресекција на хранопровод поради малигно
Инструментални дијагностички и тераписки
постапки
Бронкоскопија
Езофагоскопија
Медијастиноскопија
Торакална дренажа
Торакална пункција
Пласирање стенд во хранопровод
Пласирање стенд во трахеја

10
25

3
5

3

/

3

1

5
5

1
1

5

1

5

/

5
5
5

3
1
3
50
50
/
/

3
3

Васкуларна хирургија
1
2

Анастомози на големи крвни садови
Ендартеректомија на каротида

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кардиохирургија
Аортокоронарни премостувања
Замена на аортална валвула
Пластика на аортна валвула
Замена на митрална валвула
Пластика на митрална валвула
Операција на корктација на аортата
Подврзување на перзистентен дуктус артериозус
Трикуспидна анулопластика
Операција на атријален септален дефект
Операција на вентрикуларен септален дефект
Операција на тетралогија Фалот
Операција на траспозиција на гол.крвни садови
Операција на A-V канал
Oперации на дисекција ТИП А
Операции на аневризми на асцендентна аорта и лак
Интензивно кардиолошко леккување и нега

3 месеци
70
30

100
30
10
30
30
1
3
3
10
5
5
3
5
20
20

10
5
30 месеци
50
10
/
10
2
/
1
5
3
1
/
/
/
/
/
6 месеци

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7

Интубација
Пласирање на артериска линија
Пласирање на венска линија
Поставување на уринарен катетар
Пласирање на назогастирчна сонда
Оценува белодробна функција предоперативно
Учествува во водење на анестезија кај торакално
болни
Поставување централен венски катетер
Учество во реанимација
Подесува тип на механичка вентилација
Поставува катетар во артерија
Кардиологија со интервентна кардиологија
Трансторакална ехокардиографија
Трансезофагеална ехокардиографија
Коронарографија
Пункција/васкуларен аксцес за ендоваскуларна
процедура
TAVI
TEVAR
Ангиологија со ангиорадиологија
Инвазивни дијагностички и терапевтски методи
Неинвазивни дијагностички медоти
Трансторакална ехокардиографија
Трансесофагијална ехокардиографија
Доплер на периферни крвни садови
(ЦТ) ангиографии
Флебографии

20
20
30
30
30

20
20
30
30
30
50
15

30
30
10
2

30
20
10
2
4 месеци
50
50
10
50

100
100

30
30

30

50

4 месеци
10
50
20
50
30
10

Предвидени колоквиуми
Градна хирургија
Васкуларна хирургија
Kардиологија со интервентна кардиологија
Припрема за операција на кардиохируршки пациент, терапија
Екстракорпорална циркулација и миокардна протекција
Трансфузија на крв и деривати, хемостаза, антикоагулантна терапија
Ендоваскуларна хирургија – општ дел
Торакална аорта, аортен лак
Аортен корен, аортна валвула
Митрална и трикуспидна валвула
Коронарна хирургија
Срцева слабост, асист дивајси, трансплантација
Вродени срцеви мани кај возрасни – adult congenital
Менаџмент на кардиохируршки пациенти во единицата за интензивна нега

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје
Медицински факултет –Скопје
Катедра по биохемија и клиничка биохемија

ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО МЕДИЦИНСКА
БИОХЕМИЈА

1

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА ЗА
ДОКТОРИ ПО МЕДИЦИНА И МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА
Времетрање на специјализацијата: 48 месеци = 42 месеци стаж + 6 месеци научноистражувачка и практична работа.
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува во форма на предавања,
семинари и работа во мали групи.
Јазик на изведување на програмата: македонски и англиски.
Предмет
Теоретска
Практична Катедра/ Институција каде што ќе се
настава
настава
обавува теоретската настава
часови
часови
Медицинска хемија,
биохемија, клиничка
биохемија
Иимунологија и работа со
радиоизотопи
Хематологија

240

15

Медицинска микробиологија
Генетика

15
8

Биохемиски аспекти на
патологија и онкологија
Фармакологија
/фармакотоксикологија
Менаџмент и осигурување на
квалитет во работата во
лабораторија
Вкупно
часови

стаж

15
8
16
340

240

31

Трансфузиологија
Медицинска микробиологија

2
2
2

Генетика
1
Биохемиски аспекти на
патологија и онкологија
Фармакологија
/фармакотоксијкологија
Менаџмент и осигурување на

Катедра по биохемија и клиничка биохемија,
Медицински факултет Скопје

Месеци

Медицинска биохемија со
специјализирани
лаборатории

Хематологија

Катедра по биохемија и клиничка биохемија,
Медицински факултет Скопје
Катедра по хумана генетика и имунобиологија,
Катедра по нуклеарна медицина
Медицински факултет Скопје
Катедра по интерна медицина
Медицински факултет Скопје
Катедра по трансфузиологија
Медицински факултет Скопје
Катедра по микробиологија
Медицински факултет Скопје
Катедра по генетика
Медицински факултет Скопје
Катедра по патологија
Медицински факултет Скопје
Катедра по фармакологија
Медицински факултет Скопје
Катедра по биохемија и клиничка биохемија,
Медицински факултет Скопје

12
15

Трансфузиологија

Специјалистички

236

1
1
2

Институт за МЕ биохемија; Институт за
имунобиологија и хумана генетика; Институт
за патофизиологија и нуклерана медицина; ЈЗУ
Институт за клиничка биохемија; Лаборатории
при
ЈЗУ
Унивeрзитетска
клиника
за
инфективни болест и фебрилни состојби, ЈЗУ
Унивeрзитетска клиника за гинекологија и
акушерство, ЈЗУ Универитетска клиника за
детски болести, ЈЗУ геронтолошки завод „13
ноември“ Скопје
ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија
ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија
Институт за микробиологија и паразитологија
Лабораторија
за
генетика
при
ЈЗУ
Универзитетска клиника за детски болести и
Институт за имунобиологија и хумана генетика
Институт за патологија
Институт за претклиничка фармакологија ,
клиничка фармакологија и токсикологија
Институт за МЕ биохемија

2

квалитет во работата во
лабораторија
Вкупно

42 месеци

Научно-истражувачка и
практична работа

6 месеци

Институт за МЕ
факултет Скопје

биохемија

Медицински

ПЛАН ПО ГОДИНИ
ПРВА ПРВА ГОДИНА

Стаж,
месеци

Институција каде што ќе се обавува стажот

Медицинска биохемија

12

Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет Скопје

ВТОРА ГОДИНА
Медицинска
биохемијаКлиничка
биохемија

6
6

Институт за МЕ биохемија; Медицински факултет Скопје
ЈЗУ Институт за клиничка биохемија; Лабораторија
при ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки
болести „Св.Наум Охридски“ -Скопје

2,5

Институт за МЕ биохемија; Медицински факултет Скопје
ЈЗУ Институт за клиничка биохемија; Лабораторија
при ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки
болести „Св.Наум Охридски“ -Скопје

1 месец

Институт за хумана генетика и имунобиологија,

15 дена

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести
(биохемиска лабораторија)
ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни
заболувања и фебрилни состојби ( лабораторија)
ЈЗУ Геронтолошки завод „13 ноември“ Скопје
(лабораторија)
ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и
акушерство ( лабораторија)
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина

ТРЕТА ГОДИНА
Медицинска биохемија
/клиничка биохемија

Медицинска биохемија –
специјализирани
лаборатории:
Биохемија на имуниот
систем
Педијатриска биохемија
Биохемија на инфективни
заболувања
Биохемија во геријатрија
Биохемија во гинекологија и
акушерство
Работа со радиоизотопи
Трансфузиологија
Фармакологија
/фармакотоксикологија

Медицински факултет Скопје

1 месец
15 дена
1 месец
15 дена
2
1

ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија
Институт за претклиничка биохемија и клиничка
фармакологија и токсикологија
Медицински факултет Скопје

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Генетика

1

Биохемиски аспекти на
патологија и онкологија
Хематологија

1
2
2

Медицинска

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести
Институт за патологија
ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија
Институт за микробиологија и паразитологија
Медицински факултет Скопје

3

микробиологија
Менаџмент и осигурување
на квалитет во работата во
лабораторија
Научно-истражувачка и
практична работа

2
Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет Скопје
6 месеци

Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет Скопје

2. Програма
2.1. Теоретска настава со број на часови
Хемија и биохемија и клиничка биохемија






























Состав и структура на атом; периоден систем на елементите;
Хемиски врски;
Вода и раствори;
Пуфери;
Термодинамика;
Хемиска кинетика; хемиска рамнотежа;
Редокс реакции;
Хемија на јаглерод;
Алифатични јаглеводороди; незаситени јаглеводороди;органски соединенија со
кислород;
Карбонилни соединенија; карбоксилни киселини;
Органски соединенија со азот;
Хетероциклични соединенија;
Структура и функција на протеините, аминокиселини, миоглобин,
хемоглобин, метаболизам на протеини и аминокиселини; биосинтеза на
неесенциелни аминокиселини, катаболизам на протеини и азот во аминокиселини,
катаболизам на јаглеродниот 'рбет на аминокиселините, претворба на
аминокиселините во специфични производи;
Ензими, механизам на дејство, ензимска кинетика, регулација на ензимска
активност;
Биоенергетика-улога на АТП, биолошка оксидација, респираторен синџир
и оксидативна фосфорилација;
Општ преглед на метаболизмот;
Јаглехидрати - гликолиза и оксидација на пируват, метаболизам на
гликоген, гликонеогенеза и контрола на гликолизата во крвта, пентозофосфатен пат,
метаболизам на други хексози;
Липиди - биосинтеза на масни киселини и еикозаноиди, разградба на
масни киселини и кетогенеза, метаболизам на ацилглицероли и сфинголипиди,
транспорт и складирање на липиди, синтеза, транспорт и екскреција на
холестеролот;
Структура, функција и репликација на информациски макромолекулинуклеотиди и метаболизам на нуклеотидите, нуклеински киселини - структура
функција, организација и репликација на ДНК,
синтеза модификација и
процесирање на РНК, синтеза на протеини и генетски код, регулација на генска
експресија, молекуларна генетика и технологија на рекомбинантна ДНК;
Структура и функција на биомембрани;
Ендокрин систем; дејство на хормоните и сигнална трансдукција;
Исхрана варење и апсорпција;
Витамини и минерали;
Слободни радикали и антиоксидатвни хранливи материи;
Интраклеткино движење и распоредување на протеините;

Број на
часови
213 часови
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Гликопротеини;
Екстраклеткин матрикс;
Мускули и цитоскелетон;
Протеини на плазма и имуноглобулин - албумин, алфа – бета глобулини
имуноглобулини, хаптоглобин, трансферин, C-реактивен протеин (CRP) идр.
Хемостаза и тромбоза;
Црвени и бели крвни клетки;
Цереброспинална течност (ликвор): создавање на ликвор и циркулација;
состав на ликвор и споредба со составот на серумот; наследени и стекнати
пореметувања на хомеостазата на ликворот;

Биохемиски резултати - значењето на резултатите во медицината, фактори кои
влијаат врз биохемискуите резултати; лабораториски испитувања од земање на
примерок до издавање на резултат; референтни вредности и фактори кои влијаат врз
референтните вредности;
Автоматизација и информација во лабораторија;
Испитувања покрај креветот на болниот (point of care testing-POCT);
Вода и електолити -нарушувања во метаболизмот на водата и минералите-калиум и
натриум; нарушувања во метаболзмот на калциумот, фосфорот и магнезиумот;
Ацидобазна рамнотежа- нарушување на хомеостазата на водородниот јон, проценка
на ацидобазниот статус, нарушувања во оксигенацијата на ткивата;
Шеќерна болест - биохемиско иследување и клинички менаџмент;
Хипер-и хиполипидемија, типизација по Fredrickson;
Протеини во плазма; хипо – и хиперпротеинемија, дијагностичко значење на
плазмапротеини: албумини, фибриноген, ЦРП, трансферин, церулоплазмин, алфа-1
антитрипсин и др.
Деградативни производи, хипо- и хиперсостојби, гихт;
Порфирии- вродени нарушувања во синтезата на хемот;
Клиничко значење на ензимите и изоензимите;
Нарушувања во ендокриниот систем- заболувања на хипоталамус, хипофиза и
надбубрежна жлезда, нарушување на тироидна жлезда, нарушувања во половиот
развој, хормонален аспект на неендокрини заболувања;
Клиничка биохемија на женската репродуктивна функција, бременост,
контрацепција и хормон заместувачка терапија;
Репродуктивните функции кај мажите;
Клиничка биохемија на нутриција, хипо-и хипервитаминоза и нарушување во
нутриција и менаџирање на состојбите на нутриција;
Клиничко биохемиско значење на есенциелните микроелементи;Клиничка
биохемија на кардиоваскуларниот систем; инфаркт на миокард и шок; ензимски
профил и протеински маркери на КВС; хипертензија;Клиничка биохемија на
гастроинтестинален тракт- ензими во различни делови на дигестивен тракт со
егзокрините функции на црниот дроб и панкреасот; излачување на хлороводородна
киселина, бикарбонати и жолчка; излачување на течности и електролити;
апсорпција во ГИТ; гастроинтестинални хормони; наследени и стекнати
пореметувања на дигестивниот тракт; малапсорпција и малапсорпција на
витамини;Егзокрина функција на панкреасот: акутен и хроничен панкреатитис;Црн
дроб и и билиарен систем: метаболизам и физиологија на црниот дроб,
биотрансформација; екскреција; ентерохепатална циркулација; метаболизам на
билирубин и жолчни бои; метаболизам на жолчни киселини, нарушена фунција на
црниот дроб; акутно и хронично црнодробнозаболување, жолтица, хепатитис,
цироза, холестаза, некроза;
Бубрези и уринарен тракт: физиологија; нормална функција на бубрезите,
излачување на супстанции во плазма и урина; брзина на гломеруларна филтрација и
клиренс; преглед на урина, активност и ефект на диуретиците; клиренс на
слободната вода; пореметена бубрежна функција, протеинурија; акутна и хронична
бубрежна инсуфициенција, нефритис, нефротски синдром;
5










Биохемија на локомоторен систем: коски- заболувања на коскениот матрикс,
коскени маркери за ресорпција и градба на коските, метаболни заболувања на
коските,
Заболувања на мускули и на зглобовите;
Вродени метаболни заболувања;
Педијатриска клиничка биохемија;
Испитување на цереброспинлна течност; биохемиски аспекти на невролошките
заболувања;
Биохемија и дијгностика на тумори, тумор маркери;
Слободни радикалии оксидативен стрес.

 Запознавање со принципте на техниките кои се применуваат во медицинскобиохемиските
лаборатории:
спектрофотометриски,
фотометриски,
нефелометриски; електрофоретски техники (celogell, SDS-PAGE, градиентна
недатурирачка PAGE; хроматографија, гел филтрација; принцип на јонселективни
анлизатори; ELISA; хемилуменисценција, флуоцитометрија.
МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Предавања/теоретска настава;
- Нагледна практична работа/стекнување на вештини;
- Самостојно учење.
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ: Проверка на знаењето:
- преку 3 усни колоквиуми и
- евалуација на стекнатите вештини,
- практична активност.
УСЛОВУВ ЗА ПОТПИС И ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИ:
- Редовност.
Биохемија на имуниот систем










8 часови

Противгени и противтела: Имуногеност наспроти противгеност, епитопи, основна
структура на противтела, противтелни врзни места, противтелно остварени
противтелни функции, противтелни класи и биолошка активност, противгени
одредници врз имуноглобулините, Б-клеточен рецептор, имуноглобулинска супер
фамилија, моноклонски противтела
Организација и прикажување имуноглобулински гени: Создавање и генетски
модел соодветен за Иг структурата, мултигена организација на Иг гените,
преуредување гени во варијабилното подрачје, механизми за генско преуредување
во варијабилното подрачје, создавање противтелно различие, превклучување класи
во гените од константното подрачје, приказување Иг гени, синтеза склопување и
лачење Иг, регулација на Иг генско препишување, противтелни гени и противтелен
инженеринг.
Противген противтелни меѓудејства: принципи и примени: Јакост на противген
противталните меѓудејства, вкрстена реактивност, површна плазмонска резонанција
(ППР), таложни реакции, аглутинациски реакции, радиоимуно одредување,
ензимско врзано имуносорбентно одредување, Вестерново дамкосување, имуно
таложење, имунофлуоресценција, проточна цитометрија и флуоресценција,
алтернативи на противтелно противгените реакции, имуноелектронска
микроскопија.
Систем на комплемент: Функција на комплемент, Компоненти на комплементот;
Активација на комплементот; Регулација на комплементот; Биолошки последици од
активација на комплементот; Недостатоци во системот на комплемнет.
Главен комплекс на ткивната совпадливост (ГТК=MHC) и презентација на
противгените: Општа организација и наследување на ГТК, Молекули и гени на
ГТК; Детална геномска карта на ГТК гените; Клеточно прикажување на ГТК
молекулите; Регулација на прикажувањето на ГТК молекулите; ГТК и подложност
на болест; ГТК и имун одговор; ГТК рестрикција на Т клетките; Улога на противген
прикажувачките клетки; Докази за различни патишта за процесирање и
презентирање на противгени; ендогени противгени: цитосол – пат; егзогени
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противгени: ендоцитен пат; Вкрстено прикажување на надворешни противгени;
Прикажување на непротеински противгени.
Реакции на преосетливост: Класификација на Гел и Кумбс; ИгЕ-остварена
преосетливост (Тип-1); Антитело-остварена цитотоксична преосетливост (Тип-2);
Имун комплекс-остварена преосетливост (Тип-3); и одложен тип на преосетливост
(Тип-4).
Имуна толеранција и автоимунитет: Воспоставување и одржување на имуната
толеранција; Орган-специфични автоимуни заболувања; Системски автоимуни
заболувања; Механизам за индукција на автоимуност; Третман на автоимуните
заболувања.
Трансплантациона имунологија: Имунолошка основа за отфрлање трансплантат;
Клинички манифестации на отфрлање трансплантат; Општа имуносупресивна
терапија; Специфична имуносупресивна терапија; Имуна толеранција на
алотрансплантат; Клиничка трансплантација.
Имун одговор кон заразни заболувања: Вирусни инфекции, бактериски
инфекции, паразитни болести, габични болести, појавување заразни заболувања.
Вакцини. Активна и пасивна имунизација, создавање вакцини со активна
имунизација, живи, атенуирани вакцини, деактивирани или "убиени" вакцини,
подединечни вакцини, коњугатни вакцини, ДНК вакцини, рекомбинатни векторски
вакцини.
Имуни недостатоци: Првични имуни недостатоци, СИДА и други стекнати или
вторични имунонедостатоци.

Работа со радиоизотиопи







Вовед во работа со радиоактивни изотопи;
Инструменти за детекција и мерење на радиоактивноста (принципи на детекција,
јонизациски и сцинтилациски детектори);
Тестови со користење на радиоактивни изотопи ( тест за детекција на инфекција со
Helicobacter pylori; одредување на ниво на витамин B12, одредување на Holo-TC-II(
холо-трнскобаламин-II), Schilling-ов тест, деоксиуридин супресиски тест);
Радиоимуноесеј (принцип, методологија, сензитивност, специфичност, апликација);
Правила и упатства за ракување, чување и складирање на радиоактивен материјал.

ФАРАМАКОЛОГИЈА/ФАРМАКОТОКСИКОЛОГИЈА








4 часови

8 часови

Основни
поми
за
фармакокинетика.
Апсорбција,
дистрибуција,
биотрансформација и елиминација на лекови. Основни фармакокинетски параметри,
начин на нивно пресметување и нивна интерпретација.
Клинички испитувања на лекови. Клинички развој на лековите, планирање и
подготовка на клиничко испитување, регрутирање и вклучување на испитаници во
клиничко испитување, дефинирањето на биохемиските маркери во спроведувањето
на клиничкото испитување и нивното значење.
Биолошка расположивост и биоеквивалентност на лекови. Основни поими за
биолошка расположивост и биоеквивалентност на лековите, значењето на
биоеквивалентните студии во развојот на генеричките лекови, планирање и
изведување на биоеквивалентни студии, дефинирање и интерпретација на
биохемиските маркери при селекција на испитаници за спроведување на
биоеквивалентни студии, биоаналитички методи за одредување на концентрации на
лекови во биолошки материјал, валидација на методи, стандардни оперативни
процедури.
Мониторирање на концентрации на лекови во биолошки материјал. Значењето
на одредувањето на концентрациите на лековите во биолошки материјал и
индивидуализација на режимот на дозирање во однос концентрациите на лековите
во биолошки материјал, методи за одредување на концентрации на лекови во
биолошки материјал, течно-течни и течно/цврсти екстракциони техники.
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ГЕНЕТИКА

8 часови

Основи на генетика
 Структура и функција на ДНК;
 Структура и функција на хромозомите;
 Структура и функција на човечкиот геном;
Молекулска генетика
 Пристапи во молекуларна дијагностика;
 Методи за анализа на нуклеински киселини (изолација на нуклеински киселини,
PCR методи (PCR, RT-PCR, qfPCR), електрофореза на нукелински киселини
(агароза гел, PAGE, капиларна електрофореза), Southern Blot, Northern Blot, ДНК
секвенционирање;
 Асоцијација на полиморфизми со болести;
Биохемиска генетика
 Таксономија на наследните метаболички нарушувања (НМН);
 Скрининг на популацијата и селективен скрининг за НМН;
 основни клинички и дијагностички карактеристики на лизозомните,
пероксизомните и митохондријалните нарушувања и нарушувања на
аминокиселинскиот и метаболизмот на сахаридите;
 Диференцијална дијагноза и третман на перакутни и интермитентни; НМН,
откривање на хетерозиготи.
Медицинска цитогенетика и флуоресцентна ин ситу хибридизација
 Нормална хромозомска варијабилност
 Изработка на кариотип од лимфоцити на периферна крв
 Изработка на кариотип од други ткива
Онкогенетика
 основни принципи на карциногенеза
 видови на гени вклучени во карциногенеза (онкогени, тумор-супресор гени,
микроРНА), геномска нестабилност
Едно-генски и повеќе-генски болести
 Дијагностика на генски болести во различни области на медицината
 Мултифакториелни болести
 Типови на наследување на болестите
Етика и квалитет во лабораториската генетика
 Етика на генетското тестирање и советување
 Начините на организација на работата во лабораторија за молекуларна дијагностика
 Самозаштита при работа и спречување на контаминација при работа со анализите
кои се употребуваат во лабораторија за молекуалрна дијагностика
 Обезбедување квалитет (OECD препораки, ECA упатства, Eurogentest-EQAпрепораки, национални упатства), акредитација (ISO 15189).
Репродуктивна генетика
 Различни цитогенетски техники
 Цитогенетска анализа кај брачен стерилитет
 Изработка на кариотип од амнионска течност
 Индикацииите, начинот на изведување и можностите на оплодувањето ин витро
Пренатална дијагноза и генетско советување


Индикации за пренатална дијагноза
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Психолошки методи

БИОХЕМИСКИ АСПЕКТИ НА ОНКОЛОГИЈА И ПАТОЛОГИЈА








8 часови

Механизми на воспалението, обновување на ткивото и природата на патолошките
оштетувања во процесите на повеќе заболувања; употреба на биохемиски,
имунолошки и молекуларни техники во модерната патолошка лабораторија;
Утврдување стратегија за детекција на карциноми преку биохемиски параметри,
тумор маркери, скрининг на тумори: примена и ограничување на производите на
туморите и ензимите во дијагноза и следењето на туморите: карцино-емброген
антиген (CEA), алфа-фетопротеин (AFP), хуман хорин гонадотропин(hCG), вкупен
и слободен специфичен антиген на простата (PSA), CA 19-9, CA 125 и други
антигени;
Онкогени ензими: кисела фосфатаза, алкална фосфатаза, LDH;
Хормонски рецептори; одговор на терапија.
Онкогенетика: гени одговорни за појава на карциноми.

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

15 часови

Osnovi na transfuziologijata
 Прибирање на крв од доброволни дарители;
 Специјални видови дарувања (матични клетки, тромбоцити, плазма) ;
 Контрола и чување на крвта од дарители;
 Клинички значајни еритроцитни крвногрупни антигени и антитела (ABO, Rh, Kell)
 HLA систем и негова улога во трансфузиологијата и трансплантацијата;
 Производство на крвни компоненти/деривати, нивно чување, рок на траење;
 Индикации за употреба на крвни компоненти/деривати и несакани ефекти/реакции.
Op{ta hemostaza
 Патофизиолошки механизми на когулација; регулација на когулација; молекуларни
основи на коагулација; физиолошки и патолошки инхибитори на коагулација;
 Фибринолиза;
Пореметување на хемостаза




Парофизиологија ан артериска и венска тромбоза
Хемофилии и M. Willebrand
Дисеминирана интравскуларна коагулација ( DIC)

ХЕМАТОЛОГИЈА:


Физиологија и биохемија на крвни клетки-морфологија на крвните клетки во
коскена срцевина и хематопоеза, создавање на црвени крвни клетки, ензими,
метаболизам, матурација (зреење) на еритроцити, леукоцити и тромбоцити во
коскена срцевина; цитокините како регулаторни фактори на еритропоеза.



Хематопоетски нарушувања; мегалобластни анемии; хемолитичка анемија и
анемија предизвикана од акутно губење на крв; апластилна анемија
миелодисплазија, и синдром на нарушување на коскена срцевина; дефицит на
железо и други хиперпролиферативни анемии; полчицитеија вера.



Акутна и хронична миелоидна леукемија-Морфолошка, цитохемиска и
имуноцитохемиска молекуларни и цитогенетски испитувања во диференцијална
дијагноза на акутните и хроничните леукемии, лимфоми и миелопролиферативни и

15 часови
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миелодиспластични заболување.


Малигнитети на лимфоидни клетки.



Нарушувања на плазма клетки,.



Трансплантација на хематопоетски клетки.



Патофизиологија на тромбоцитопенија и тромбоцитоза кај реактивни и малигни
процеси, имунотромбоцитопенија и тромботска тромбоцитопениска
пурпура,
улога на тромбоцитите во крварењето и во тромбозата; патофизиологија на
наследените и стекнатите функционални пореметувања на тромбоцитите;
лабораториски тестови за различни типови на вон Willebrand-ова болест,
антитромбоцитна терапија, испитување на тромбоцитните анитела со
флоуцитометрија.

МИКРОБИОЛОГИА
15 часови
Општи аспекти на микробиологијата
 Место и значење на микробиологијата;
 Запознавање на специјализантите со нормална флора на човечкото тело и нејзиното
значење;
 Дефиниција на инфекција и инфективни заболувања;
 Запознавање со најчести патогени: бактерии и вируси;
 Патогенеза на инфекциите;
 Видови класи на антитела и нивна продукција како одговор на домаќинот;
 Вирусни инфекции и антивирусни агенси;
 Стерилизација;
 Дезинфекција и дезинфекциони средства;
 Антимикробни средства. Техники за испитување на осетливоста на бактериите; ;
 Техники на земање на примероци и начин на ракување со нив;
 Теоретски аспекти при дијагностичките постапки за одбирање и земање на
соодветен примерок за микробиолошка анализа (крв, спутум, пунктат, урина, фецес)
 Садење на примерокот на соодветни подлоги, услови и време на култивација;
 Анализа и идентификација на пораснатите колонии, биохемиски и автоматизирани
тестови за идентификација;
 Тестови за утврдување на осетливоста на бактериите кон соодветни антимикробни
средства (диск дифузионен, Е тест, автоматизиран метод) ;
 Запознавање со методите на серолошка дијагностика: DIF, IIF, ELISA и др. ;
 Запознавање со методите на молекуларна дијагностика;
 Анализа на одредени резултати и полемика за клинички и микробиолошки аспекти
при одредени дијагнози и можности за аплицирање на соодветна терапија.
Oпшти аспекти на медицинска паразитологија со микологија




Методи за дијагноза на миколошки заболувања: детекција на почестите етиолошки
агенси (квасници, Aspergillus spp). Култивација на соодветни подлоги, специјални
боења, серолошки, автоматизирани и молекуларни тестови. Тестови за осетливост
на квасници кон антимикотици (класични и автоматизирани);
Анализа на адултни форми на паразити. Техники за детекција на цисти на протозои
и јајченца на паразити.

МЕНАЏМЕНТ И ОСИГУРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА РАБОТА ВО
ЛАБОРАТОРИЈА


16 часови

Организација и менаџмент на лабораторија: организација на рутинска, ургентна и
клиничко-биохемиска лабораторија; избор на работни процедури; планирање во
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лабораторија, избор на опрема и методи, запознавање со “cost benefit” анализи со
цени на чинење на тестовите, реагенси и апарати; избор и техничка процена на
квалитетот на реагенсите и опремата, изработка на годишни планови на потребите на
лабораторијата и изработка на завршни годишни извештаи за извршената работа на
лабораторијата;
Извештаи за лабораториските анализи;
Проценка на квалитет во лабораторијата преку воведување на контрола на квалитет
на работа, пратење и проценка за изведување на контролата;
Примена на лабораториска статистика: средна вредност, стандардна девијација,
медијана, стандардна грешка, анализа на варијанса, Студент-ов т-тест, Ф-тест; и
непараметриска анализа; регресиона анализа, методи за споредување, одредување на
референтните вредност на биохемиски параметри, избор на примерок и големина на
примерокот, статистичка анализа, итн
Подобрување на продуктивноста и ефективноста на работата во лабораторија;
Управување со лабораториска технологија;
Примена на стандарди и нормативи во лабораторија;
Спрoведување на заштита на работата во лабораторијата од хемиски, биолошки и
физички штетни материи, ракување и заштита од радиоизотопи;
Управување со податоците: медицинска информатика, испраќање на податоците,
телекомуникација, презентација и ракување со добиените резултати;
Стратегија за ефикасноста на лабораториското испитување: дијагностичка
осетливост, специфичност и точност на тестовите, ROC крива; медицина базирана на
докази и дијагностички процес;
Идентификациони прашања: улога на лабораториските испитувања за унапредување
на здравствениот исход на пациентот; однос меѓу тестот и исходот; мерење на
исходот; план на испитувања и квалитет на доказите;
Пребарување на литература и релевантните бази на податоци; анализа и презентација
на резултати;
Економска процена на дијагностичкиот тест: од доказ до протокол; улога на клиничкото преиспитување;
Постојана едукација на персоналот со најновите достигнувања во лабораториската
медицина;
Едукација на персоналот за пишување и одржување на процедурите на системот на
квалитет во лабораторијата;
Запознавање со начините на континуираната медицинска едукација: учество на семинари, стручни и научни состаноци, дискусија со колеги, презентација на
резултатите од работа, пратење на стручна литература;
Основно познавање на клиничката епидемиологија;
Примена на законската и етичката регулатива: спроведување на етичките аспекти и
конвенции при изработка, интерпретација, известување и користење на медицинсколабораториските податоци;
Познавање на ISO стандарди принципи на серија ISO 9000, ISO 17025, ISO 15189;
Акредитација на лаборатории: вовед во лаборатории, одржување на системите на
менаџмент на квалитет.

2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид на постапки
Медицинска / клиничка биохемија

стаж
32 месеци

Апарати и инструменти
Специјализантот мора да ја совлада работата на апаратот и да знае да го применува
во својата понатамошна работа:
 Автоматски пипети и пипетор
 Општа лабораториска опрема: центрифуги, водени купатила, ваги, микроскопи, pH11
















метри ;
Апарати са припрема на вода: апарати за дестилирана вода и дејонизирана вода,
методи за проверка на квалитетот на водата;
Спектрофотометри, рефрактометри, нефелометри;
Пламен фотометри (емисиона и атомска апсорпција);
Јон селективни анализатори: електролити и за друга намена;
Гасни анализтори;
Апарати за електрофореза и дензитометри;
Автоматски и полуавтоматски анализатори за клиничка биохемија, хематологија,
хемостаза и разни имунолошки техники (хемилуминисценција, флуоресцентна
поларизација);
Aпарати за PCR и други амплифиактори ;
Осмометри ;
Флуорометри;
HPLC;
Мали апарати потребни за дислоцирани лаборатотии и за "point of care"
испитувања;
Флоуцитометри.

Специјализантот, квантитативно, треба да знае да одреди:














Јаглехидрати: гликоза.
Липиди и липопротеини: Tриацилглицероли, вкупен холестерол, HDL и LDLхолестерол, АpoА1, ApoB-100, ApoЕ, електрофореза на липопротеини на целогел
ленти; Lp(а), LCAT.
Протеини и аминокиселини: Вкупни протеин во серум и урина, албумин,
електрофореза на протеини, имуноглобулини (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD), комплемент
систем, микроалбуминурија, CRP; Специфични протеини: простата специфичен
антиген (PSA), трансферин, хаптоглобин, алфа-1-антитрипсин, карциноембриогени
антиген (CEA), α-фетопротеин (AFP), хориогонадотропин (CG); фибриноген, ,
дијагноза на на хепатитис A, B и C со серолошки методи, β-2- микроглобулин, CIK,
цистатин c, хомоцистеин.
Деградативни производи: Acidum uricum, уреа, креатинин.
Биогени амини: Метанефрин, ВМА.
Електролити: Na, К, Cl, HCО3-, вкупен и јонизиран Cа, P (неоргански), Mg;
осмолалност , мерење на интраклеткини електролити.
Железо и хемоглобин Железо во серум, капацитет на врзување, заситување со
железо, трансферин, феритин.
Витамини и елементи во траги: Витамин Б12, фолна киселина Витамин К ; бакар
и цинк; холекалциферол и метаболити.
Ензими: Алкална фосфатаза, амилаза, креатин киназа, -глутамил трансфераза,
LDH, липаза,
AST и ALT, протромбин, (време на коагулација);
ацетилхолинестераза, ангиотензин конвертинг ензим (ACE), изоензими на CK;
изоензими на LDH, AP, CK;
Хормони: Тест на бременост (hCG, квантитативен hCG), тироксин, Т3, TSH,
кортизол во плазма и урина, естрадиол, тестостерон, дехидроепиандростерон
сулфат (DHEA-S),
прогестерон, фоликул стимулирачки
хормон (FSH),
лутеинизирачки хормон (LH), пролактин, хормон на раст, инсулин; ACTH,
алдостерон, гастрин, C-пептид, глукагон, паратироиден хормон, SHBG,
андростендион, некоњугиран естриол; тиреоглобулин, атриален натриуретичен
пептид.

Кандидатите мора да бидат запознаени со различните тестови поврзани со
функцијата на органите, да знаат квантитативно да ги одредат, да ги валидираат
резултатите добиени од испитување и да напишат медицинско толкување
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(специјалистичко мислење) за функциите на одредени органи преку интерпретација
на биохемиските маркери и тоа:

















Гастроинтестинален тракт и панкреас: Ензими на панкреас (амилаза, липаза),
пируват;
Црн дроб: Билирубин-вкупен, коњугиран (директен) и микро (во педијатрија);
ензими: AST, ALT, GT, серумски протеини, алфа-фетопротеин, имуноглобулини,
LDH, протромбин и, амонијак;
Бубрег и уринарен тракт: Квалитативна и квантитавна анализа на урината,
преглед на седимент на урина, кетонски тела во крв и урина, протеинурија,
креатинин и уреа во крв, мерење на брзина на гломерулрна филтрација, креатинин
клиренс, тестови на концентрација, анализа на бубрежни камчиња, метаболизам на
водород, протеинурија, цистатин C, хомоцистеин, β-2–микроглобулин, β-NAG,
нефротоксични лекови ензими во урина;
Срцеви маркери: Ензими: CК-МБ, изоформи на CК, тропонин, миоглобин,
мониторирање на третманот со лекови преку лабораториските тестови; електролити
и гасови во крв при хронични срцеви заболувања; атеросклероза: хомоцистеин,
CRP, липиди, липопротеини, апопротеини во процена на ризикот и за следење на
терапијата, Apo А, Apo B, Apo C, Apo Е; Lp(а) HDL-, LDL-,VLDL, типизација по
Fredrickson;
Мускулно-коскени, артритиси и ревматски пореметувања: Калциум, магнезиум,
фосфор во серум, ензими во серум, ацидум урицум; серолошко лабораториски
тестови, неоргански фосфор во крв и урина, паратироиден хормон, витамин Д,
бифосфанати, остеокалцин и пиридинолин crosslink;
Хематолошки заболување порфирини, хем и жолчни пигменти: ензими и
метаболизам; мерење на Хб, хемолитички состојби серумско железо, капацитет на
врзување на железо; трансферин и феритин, жолчни пигменти, метаболизам и
дијагноза на жолтица; одредување на хаптоглобин, миоглобинемија и
миоглобинурија; анемија, хемолиза.
Шеќерна болест: лабораториски тестови за детектирање на шеќерна болест: Тип 1,
тип 2, инсулин резистентен, гестациски диабет; изведување и интерпретација на
OGTT и во бременост; кетоза и ацидоза со млечна киселина; диференцијална
дијагноза на кома; хиперосмоларна кома; HbA1C; фруктозамин, албиминурија
одредување на C-пептид, испитување на инсулин;
Протеини, заболувања поврзани со метаболизмот на протеините и нутриција:
Протеини на акутна фаза; вкупни протеини во серум, албумин, електрофореза на
протеини во серум и урина; причини и детекција на хипоалбуминемија; хипо-и
хипералбуминемија, дефициенција на алфа-1-антитрипсин, позитивен и негативен
азотен биланс;
Заболувања на метаболизмот на пурините и пиримидините: Ацидум урицум, во
дијагноза на гихт и следење на третманот на гихт со лекови; бубрежни конкременти

МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност.
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност, евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
- Редовност и совладани вештини.
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ – опфатени во рамките на турнусот по
медицинска/клиничка биохемија
Биохемија на имуниот систем

1 месец

Имуногенетика
 Типизација на противген од локусите А, Б и Ц (серолошка)----5
 Типизација на противген од локусите А, Б и Ц (молекуларна)--10
 Типизација на противген од локусите ДР и ДКу (молекуларна)---10
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Вкрстена проба и интерпретација.----15
Избор на компатибилен пар дарител-примател--15
ХЛА и болести – определување на релативен ризик и интерпретација --10
Полиморфизам на цитокинските гени--10
Полиморфизам на КИР гените---10

Имунолошка дијагностика
 Одредување на концентрација на белковини на акутна фаза.--10
 Интерлеукини и интерферони со ЕЛИСА.---10
 Индиректна имунофлуоресценција.---10
 Проточна цитометрија (противтромбоцитни противтела, лимфоцитна фенотипизација
и др.).----5
 Одредување на Кlку, К2, имуноглобулински поткласи, олигоклонски имуноглобулини и
др. со методите на електроимунодифузија и агарозна електрофореза----5
 Имунолошки методи со лимфоцитна микроцитотоксичност----5
 Одредување автопротивтела со ЕЛИСА.-----50
 Одредување вкупен и специфичен ИгЕ, ИгГ и ИгА со ЕЛИА----20
 Дијагностички постапки во стоматологијата (серолошки и генетски)----5
 Имунолошка дијагностика на дијабет и толкување----5
 Дијагностика на автоимуни заболувања на ендокриниот систем и толкување.-----20
 Дијагноза на хемохроматоза и толкување.-----15
 Тестови за дијагноза на интолеранција на храна и толкување.-----20
 Определување циркулирачки имуни комплекси (ЦИК)----- Имунолошки испитувања за автоимуни хепатити и толкување.-----15
 Пред трансплантациски испитувања кај пациент и дарител на бубрег, коскена срцевина и црн дроб
и толкување. ------5
 Имунолошка дијагностика на ревматски артритис, СЛЕ, васкулити, Sjorgen, Behcet, Bechterew
синдром и толкување.-------20
 Имунолошки постапки во дијагнозата на стерилитетот и повторувачките абортуси и толкување--.30
 Дијагноза на GVHD.-----5
 Долорочно следење и контроли на трансплантиран пациент со коскена срцевина.-----10
 Дијагноза на отфрлање на трансплантат.-----5
 Долгорочно следење и контроли на трансплантиран пациент-------10
 Одредување на концентрација на поствакцинални противтела-------10
Педијатриска лабораторија

15 дена

 Вадење на капиларна крв и крв кај новороденчиња, деца до 1 година и над 1 година
и максимално користење на добиениот серум или плазма;
 Хлориди во пот, цистинурија, скрининг на аминокиселини, ксилоза толеранс тест,
лактоза толеранс тест, гликоза -6-фосфат дехидрогеназа , осмотска резистенција.
Биохемија на инфективни заболувања






1 месец

Флуорометри;
HPLC;
Лабораториска и серолошка дијагноза на инфективни заболувања;
Ацидобазна регулација: параметри на ацидобазна регулација: гасови во крв и pH на
крв, карбоксихемоглобин, заситување со кислород, одредување на млечна киселина;
Испитување на ликвор: Глукоза, протеин, олигоклонални траки, специфични
имуноглобулини, ензими, IgG/албумин однос .

15 дена
Геријатриска лабораторија
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Испитување на биохемиски параметри поврзани со специфични заболувања на
пациенти над 65 годишна возраст.
Пренатална дијагноза, испитување и следење на ризична бременост





1 месец

Испитување на амнионска течност; утврдување на диабетес мелитус и преекламсија
кај мајката; пренатална дијагноза на дефекти на невролошката туба и Dawn
синдром, трисомина 18/13 во прв и втор триместар со испитување на F-HCG,
PAA, алфа-фетопротеин, hCG, некоњугиран естриол во крв на мајката; испитување
AFP и други тестови на амнионска течност; тест на фетална зрелост на белите
дробови-lamellar body cell; Rh-изомунизација,OGTT-скрининг за гестациски
дијабет; одредување на билирубин кај новороденчиња
Параметри на гинеколошки онкологија.

Работа со радиоизотопи -Институт за патофизиологија и нуклерана медицина

15 дена

Турнусот ќе се изведува со супервизија со едукатор





Мерење на радиоактивност со јонизациски детектор;
Мерење на радиоактивност со сцинтилациски детектор;
Изведување на радиоимуноесеј;читање на резултати од радиоимуноесеј;
Контрола на квалитет на радиоимуноесеј ;

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

2 месеци

Vo prakti~niot del specijalizantot po medicinska biohemija }e se zapoznae i }e gi
sovlada tehnikite/laboratoriskite testovi koi naj~esto se koristat vo
transfuziologijata, kako i nivnata interpretacija za da mo`e da gi koristi vo
sekojdnevnata praksa.
Базична трансфузиологија
 Собирање и чување на примероци на крв од дарители/болни/трудници за серолошки
испитувања
 Принципи на серолошки техники во имунохематологија
 Клинички значајни еритроцитни крвногрупни антигени и антитела (ABO, Rh, Kell)
– 50 тестови
 Автоматизација во лабораториите за имунохематологија
 Гел техники - 50 тестови
 Директен и индеректен антиглобулински тест (Coombs) со разни техники и негово
клиничко и лабораториско значење - 50 тестови
 ELISA-принцип на тестот и примена во тестирање на крвта од дарители на ТТИ
 Серолошка и молекуларна HLA типизациај - 10 тестови
Лабораториски тестови за испитување на хемостаза



Земање на примероци крв за испитување хемостаза
Автоматиозација во лабораторија за хемостаза (коагулометри, агрегометри,
бројачи и сл.)

Принципи на работа со разни апарати во лабораторија

Можни пропусти/грешки
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Скрининг хемостаза (PT, aPTT, TT, фибриноген) ) – 50 тестови
 Дијагностички алгоритми за испитување на пореметувањата на хемостазата
 Тестови за испитување на антикоагулациски и антифибринолитички антитела (SLE,
бременост и др) - 10 тестови
 Молекуларна дијагностика на FV Leiden – 3 тестови
 Молекуларна анализа на протромбин G20210A и MTHFR-3 тестови
 Тестови за испитување на хиперкоагулабилност -10 тестови
 Квантитативно одредување на коагулациските фактори
 Агрегација на тромбоцити со разни реагенси- 10 тестови
 Тестови заследење на оралната антикоагулантна терапија/ хепарин/ резистенција на
хепарин и интерпретација – 50 тестови
 Лабораториска дијагноза на хемофилиите / M. Willebrand- 5 тестови
 Испитување на тромбофилија- 5 тестови
 Одредување на тромбофилија PC, PS, ATIII, D-димер, LA, AFA- 30 тестови
 Интерпретација на различни резултатите
 Контрола на квалитет во лабораторија за хемостаза.
 По завршениот турнус ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења во облик
на тест.
МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност.
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
-

Редовност и совладани вештини.

ХЕМАТОЛОГИЈА
 Zemawe na primeroci za hematolo{ki ispituvawe i za hemostaza, princip na
2 месеци
rabota na hematolo{ki broja~, odreduvawe na krvna slika na hematolo{ki
broja~, interpretacija na rezultati, dijagnostika na pseudotrombocitopenija,
izrabotka na krvna razmaska i odreduvawe na leukocitna formula, odreduvawe
na kletki od koskena srcevina i specijalni citohemiski boewa na razmaska od
koskena srcevina za prepoznavawe na raznite tipovi na kletki (PAS i Sudan
black boewe, peroksidaza i esteraza boewe, boewe so kisela fosfataza,
alkalna fosfataza), boewe na sideroblasti, korelacija na naodite od
razmaskata na periferna krv so morfologijata na razmaskata od koskena
srcevina, odreduvawe na retikulociti, odreduvawe na sedimentacija na
eritrociti, ispituvawe na funkcija na trombociti, agregacija na tombociti,
odreduvawe na tombociten faktor 4 (TRF-4), sproveduvawe na kontrola na
kvalitet na hematolo{ki broja~,
Автоматизација во хематологија
 Одредување на број на леукоцити, еритроцити и тромбоцити во крв на хематолошки
бројач, мануелно одредување на Le и TR, пресметување на апсолутни вредности,
концентрација хемоглобин, еритроцитни индекси; принципи на хематолошките
бројачи, одредување на леукоцитарна формула со 3- и 5-diff технологија;
микроскопска евалуација на периферна крвна размаска; референтни интервали за
хематолошките параметри контрола на квалитет на хематолошките бројачи и Bull-ова
анализа; мануелно и автоматско одредување на бројот на ретикулоцитите;
интерпретација на резултатите од автоматското и мануелното одредување на бројот и
морфологијата на крвните клетки, постапки за обработка на абнормален примерок и
издавање на резултати, корелација на резултатите од добиената размаска на
периферната крв со клиничката слика;
Анализа на размаска на периферна крв
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 Изработка на размаска на периферна крв, стандарни и специфични боења на крвната
размаска, микроскопска евалуација на нормалната и абнормалната крвна размаска
(морфологија на Er, Le и Tr); артефакти во анализата на морфологијата на Le, Er, и
Tr; интерпретација на резултатите во корелација со резултатите добиени на
хематолошки бројач;
Специфични лаборториски тестови во хематологија со основи на имунохематологија:
 испитување на карактеристиките и абнормалностите на
крвните клетки со
флоуцитометар, типизација на Т и Б лимфоцити, рутинска флоуцитометриска
евалуација на леукоцитите (површински и интраклеткини маркери) принципи на
флоуцитометриска анализа на субкласата на лимфоцитите, интерпретација на наодите
добиени со флоуцитометрија во корелација со цитохемиските и имуноцитохемиските
испитувања; типизација на леукоцитните и ткивните антигени, испитување на
клеточните маркери со примена на моноклонални антитела, имунофлоуресцентни
методи, клиничко значение и општи принципи на функцијата на тромбоцитите,
агрегација на томбоцитите и ослободување на серотонин, антитела на тромбоцитите
метаболизам на хем и на порфирини, определување на хемоглобин, синтеза и разградба
на хемоглобин.
Пореметување на еритоцитите
 карактеристични лабораториски наоди во нормална, микроцитна и макроцитна
анемија, лабораториска дијагностика на статусот на железото во организмот,
недостаток на витамин Б12 и фолна киселина; -патофизиологија и лабораториска
дијагностика на интравскуларната хемолиза; хемоглобин С, хемоглобинопатии и
таласемии, флоуцитометриски анализи на фетален хемоглобин, електрофореза на
хемоглобин познавање на основите на ДНА техниките.
Пореметување на леукоцитите
 Морфолошка, цитохемиска и имуноцитохемиска молекуларни и цитогенетски
испитувања во диференцијална дијагноза на акутните и хроничните леукемии,
лимфоми и миелопролиферативни и миелодиспластични заболување;
Пореметување на тромбоцити


Лабораториски тестови за различни типови на вон Willebrand-ова болест,
антитромбоцитна терапија, испитување на тромбоцитните анТитела со
флоуцитометрија.

МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност;
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
- Редовност и совладани вештини.
ГЕНЕТИКА

1 месец

Молекулска генетика
 Изолација на геномска ДНК -2
 Мерење на концентрација на ДНК, РНК и протеини -2
 Полимеразно верижна реакција-2
 Определување мутации-5
Биохемиска и генетика
 Ензимска детекција-2
 Скрининг методи и Тандем мас дијагностика -5
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Медицинска цитогенетика и флуоресцентна ин ситу хибридизација
 Кариотип со нормална резолуција (крв, амниоцити, фибробласти, коскена
срцевина)----2
 Кариотип со висока резолуција (крв, коскена срцевина)---2
 Методи за автоматско кариотипизирање—1
Репродуктивна генетика
 Амниоцентеза- анализа и интерпретација—1
Неонатален скрининг
 Земање примероци на филтер хартија--1
 Интерпретација на резултати---2
Етика и квалитет во лабораториската генетика




Обезличување на генетски примероци --1
Банка за складирање хумана ДНК---1
По завршениот турнус ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења и
вештини во облик на тест.

МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност;
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:

Редовност и совладани вештини.
ПАТОЛОГИЈА СО ОНКОЛОГИЈА






1 месец

Специјализантите ќе поминат по една недела турнус во следниве лаборатории:
хистохемиска и имунохистохемиска, имунофлуоресцентна, електрон-микроскопска
и во лабораторијата за молекуларна патологија
Специјализантите ќе се запознаат со дијагнистичките методи кои се работата во
соодветните лаборатории, со интерпретација и апликација ан добиените резултати,
особено при одредување на тумор маркери, онкогени ензими, хормонски рецептори
и онкогените
По завршениот турнус ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења и
вештини во облик на тест.

МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност;
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
- Редовност и совладани вештини.
ФАРМАКОЛОГИЈА/ФАРМАКОТОКСИКОЛОГИА

1

Клинички испитувања на лекови (биоеквивалентни студии)





Учество во дизајнирање на протокол за спроведување на клиничко испитување-----2
Дефинирање на инклузиони и ексклузиони критериуми за вклучување на испитаници во
клиничко испитување--------2
Дефинирање на биохемиски маркери за селекција на испитаници и нивно следење во
биоеквивалентни студии-------------2
Учество во спроведување на биоеквивалентни студии-------------2

Мониторирање на концентрации на лекови во биолошки материјал
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Одредување на концентрации на антиепилептици во серум-----5
Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
антиепилептиците------5
Индивидуализација на режимот на дозирање кај пациенти кои примаат
антиепилептични лекови во однос на добиените концентрации во биолошки
материјал.-------5
Одредување на концентрации на имуносупресиви во крв--------5
Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
имуносупресивите во крв-------5
Индивидуализација на режимот на дозирање кај пациенти со трансплантиран бубрег
кои примаат имуносупресивни лекови во однос на добиените концентрации во
биолошки материјал.------5
Одредување на катехоламини во урина------5
Клиничка интерпретација на добиените резултати на концетрациите на
катехоламини во урина-------5
По завршениот турнус ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења и
вештини во облик на тест.

МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност;
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
- Редовност и совладани вештини.
МИКРОБИОЛОГИЈА

2 месеци

Општи аспекти


Општи аспекти на бактериологијата: дефиниција за инфекција и инфективна
болест, патогенеза на инфекциите, одбирање на валиден примерок и правилно
земање на примероци за микробиолошка дијагноза при одредени инфективни
заболувања (крв за хемокултура, крв-серум за серолошки испитувања, урина, фецес,
спутум), најчести етиолошки агенси (патогени бактерии и вируси), природен и
болнички екосистем.



Дијагностички постапки: обработка на примероците: директен препарат, боење по
Грам, култивирање на примероците на соодветни подлоги и во соодветни
стандардни услови, биохемиска и автоматизирана идентификација (VITEK-2),
тестирање на антимикробна осетливост на изолатите (класична и автоматизирана).
Обработка на крв при септикемии и ендокардити (автоматизиран Bact/Alert систем),
Обработка на примероци за молекуларна дијагностика (крв за PCR). Детекција на
бактериски и вирусни антигени и присуство на антитела во серум на пациентите
(серолошка дијагностика).



Детекција на конкретни бактерии при одредени инфективни заболувања:
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Escherichia
coli, Salmonella spp, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Mycoplasma spp,
Chlamydia spp.



Серолошки испитувања (детекција на антигени и/или антитела) при вирусни
инфекции предизвикани со: Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Epstein Barr
virus, Hepatitis A, B, C, E virus, HIV, Coronavirus, Rotavirus, Morbilli virus, Parotitis
virus, Rubivirus, Poliovirus.



Молекуларна дијагностика на голем број вируси (HPV)



Одредување на соодветна антимикробна терапија
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Медицинска паразитологија


Епидемиологија, застапеност, главни клинички знаци, техники на детекција на
адултни форми (макроскопски) и јајченца (микроскопски).



Усвојување на вообичаените техники за детекција на етиолошки агенси на
амебијаза, ламблијаза, маларија, токсоплазмоза, трихомонијаза, интестинални,
уринарни и хепатични хелминтијази.

Медицинска микологија






Детекција на агенси на миколошки заболувања, вообичаени техники за нивна
изолација и идентификација (класична и автоматизирана).
Испитување на изолатите на осетливост кон антимикотични средства (со Е тестови
и автоматизирана техника).
Молекуларна дијагностика на фунгални сепси.
По завршениот турнус ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења и
вештини во облик на тест.

МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност;
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
- Редовност и совладани вештини.
МЕНАЏМЕНТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА РАБОТА ВО
ЛАБОРАТОРИЈА
2 месеци
 Воспоставување на модел на организација на лабораторијата;
 Методи и модели за пресметување на продуктивност на персоналот вработен во
лабораторииите;
 Пресметување на цената на чинење на анализите; изработка на комуникациски
обрасци-начини на презентација;
 Образование и пракса на персоналот кој работи во лабораторијата, планирање и
селекција.
 Менаџмент на квалитетот и испитување на истиот преку прирачници за квалитетот,
акредитација, посета на курсеви и семинари, интернационално испитување на
квалитетот, надворешно следење на квалитетот материјалите.
 Критичка процена на дијагностичките испитувања преку користење на
стандардизирани листи за проверка;
 Пресметување на различни параметри, дијагностичка точност и нивна
интерпретација;

Критичка процена на систематски прегледаните научни и стручни трудови.

Критичка проценка на лабораториски водичи;

Избор и примена на стандардите во лабораторијата;

Базично знаење од клиничка епидемиологија.

Сигурносни правила во лабораторијата:
заштита од пожар, хемикалии,
инфективен материјал; прирачници за заштита, програми за контрола на квалитетот,
дисеминација на податоците за пациентите.
 Личен менаџмент: опис на работните задачи, односи со надредените, интервјуи за
работата, мотивација;
 Правни регулативи за работа во лабораторија: Познавање на релевантната
легислатива, компетенција за работа во лабораторија;
 Организација на здравствената установа: интеракција помеѓу лабораторијата и
останатиот дел на здравствената установа (болницата).
 Професионална етика;
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 Односи со јавноста, со болницата и со општеството.
 Итност на лабораториските анализи и работа надвор од работните саати (
дополнителна дејност)
 По завршениот турнус ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења и
вештини во облик на тест.
МЕТОДИ НА УЧЕЊЕ:
- Нагледна практична активност и самостојна активност;
НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ:
- Практична активност и евалуација на стекнатите вештини;
УСЛОВ ЗА ПОТПИС И УПАТУВАЊЕ НА ДРУГ ТУРНУС:
- Редовност и совладани вештини.
Научно-истражувачка и практична работа

6 месеци

ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО
Проверката на стекнатото знаење се врши по пат на усен/и колоквиум/и во присуство на
најмалку два професори од Катедрата по биохемија и клиничка биохемија, а по завршувањето на
теоретската настава, што е условувачки критериум за обавување на надворешните турнуси.
Семинарски трудови, континуирана медицинска едукација
A. Специјализантот, треба да ги посетува стручните состаноци, работилници на Македонското здружение
за медицинска биохемија и лабораториска медицина и да присуства на семинари, симпозиуми и
конгреси во државата и надвор, со што ќе биде веднаш вклучен во контунираната медицинска едукација
од областа на биохемијата.
B. За време на специјалистичкиот стаж, специјализантот треба да изработи два семинарски труда, кои
може да бидат интердисциплинарни и коишто треба да ги изложи пред Катедрата за биохемија и
клиничка биохемија или на работилници на Македонското здружение за медицинска биохемија и
лабораториска медицина.

Научно истражувачка и практична работа
Специјализантот/тите ќе треба да научат како се пишува научно-истражувачки т.е. стручен труд за кој
ќе треба да покажат дека:
- знае да пребара релевантна литература за дадената област; да направи селекција и критична проценка
на литературните податоци;
- знае да ги употреби основните статистички методи за определување на референтни вредности;
- дијагностичка сензитивност и специфичност на методот;
- знае да напише труд кој ги содржи сите делови;
- знае да цитира соодветне литература и истата коректно да ја прикаже;
- знае да напише апстракт кој соодветствува на податоците кои се изнесени во трудот;

За време на практичната работа специјализантот/тката обавува практична работа во која е должен:
-

Активно да се вклучи во секојдневните лабораториски обврски т.е.:
Да стекне вештини од преданалитичка фаза;Да ги контролира посебните барања за земање на
примерок; Да ги контролира и ги избира правилните антикоагуланси;
Да се грижи за идентификацијата, транспортот, складирањето на примероците како и за влијанието на
температурата врз аналитите;

-

Да знае да подготви и интерпретира резултати од контролен серум;
Да знае да направи и интерпретира стандардни криви;

-

Да знае да пресмета и интерпретира точност и прецизност;
Да знае што се референтни методи и како да направи избор на истите;
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-

Да знае да направи статистичка споредба на методите;
Да знае да ги евалуира податоците за контрола на квалитет како и податоците од надворешната
контрола;
Да знае да ги евалуира аналитичка специфичност и аналитичка осетливост
Приготви стандардни криви;
Направи калибрација;
Да знае кои фактори интерферираат со одредени биохемиски параметри;
Направи контрола на стандардните и калибрационите криви;
Определи критични вредности;
Да знае да ги користи и интерпретира референтните вредности;
Да ги изработи биохемиски параметри кои се барани од страна на докторот кој го упатува пациентот
во лабораторијата;
Направи валидирање на резултатите;
Да ги препознае специфичните комбинации на резултати карактеристични за определена болест;
Напише специјалистичко мислење за добиените резултати;
Да има познавање за електронска обработка на резултатите;
Напише препораки за други лабораториски анализи од интерес за поставување на дијагнозата;
Да знае кои постапки и методи се користат за обезбедување на сигурност на работата во
лабораторијата;
Да е запознаен со етичките начела за толкување, прикажување и користење на лабораториските
податоци.

Завршен специјалистички испит:
-

На крај од специјалзацијата, откако менторот ќе провери дека специјализантот ја ислушал
предвидената теоретска настава, успешно ги поминал сите пропишани турнуси, ги совладал
предвидените вештини, ги положил предвидените колоквиуми изработил/ла семинарски трудови,
поминал турнус за научно-истражувачка и практична работа кандидатот пристапува на
специјалистички испит.

По завршувањето на специјализацијата по медицинска биохемија докторот по медицина/фармацевтот специјалист по медицинска биохемија:
I. Ќе стекне и ќе владее со суштинските знаења од областа на медицинска биохемија;
II. Ќе ја познава примента на клиничко-хемиските процедури во однос на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раното откривање на заболувањата и епидемиологијата на заболувањата;
Потврдување на дијагнозата за определеното заболување;
Проценка на функцијата на органите и органските системи;
Влијанието на лабораториските изменетите вредности врз виталните функции;
Пратења на фармакотерапевтскиот одговор преку добиените вредности на лабораториските анализи;
Значењето на добиените тераписки и токсични концентрации на лековите во биолошки медиуми;
Строго специфични лабораториски тестирања;
Пореметување на органските функции и нивното влијание врз вредностите на лабораториските
тестови.

III. Ќе ги познава принципите и техничкото изведување на лабораториските методи.

IV. Ќе знае за влијанијата на собирањето и чувањето на примероците во однос на:
1. Местото и времето на собирањето на примерокот за анализа, конзервирањето, влијанието на
исхраната, лековите, положбата на телото и т.н. ;
2. Изборот и правилната примена на антикоагулантните средства и начинот на транспорт на земениот
биолошки материјал;
3. Грижата за примероците, нивната идентификација, транспорт, чување, влијанието на температурата, и
влијание на замрзнување/одмрзнување на примерокот.
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V. Ќе знае да направи верификација на користените методи за лабораториските анализи:
1. Лимит на детекција, лимит на кванитификација, опсег на линеарност и репродуцибилност, што е
гаранција за прецизноста и точноста на користените лабораториски методи;
2. Предностите и негативностите на други постоечки методи за секој вид лабораториско испитување;
3. Специфичноста на применетите методи за секој вид лабораториско испитување;
4. Внатрешна контрола на квалитетот и надворешна контрола на квалитет на работата на лабораторијата;
5. Факторите кои поради интерференција може да влијаат врз точноста на добиените резултати.
VI. Ќе знае да направи медицинска евалуација, толкување на лабораториските тестови и методи врз основа на
истите ќе врши:
1. Препознавање на комбинацијата на лабораториските наоди кои се типични за определеното
заболување;
2. Развивање на стратегии на испитувања во однос на поставените клинички барања;
3. Препознавање и процена на можни влијанија врз резултатите преку споредувања со претходните
вредности, патолошкиот профил на резултатите, екстремните вредности и т.н;
4. Користење на референтни вредности (влијанието на полот, возраста, начинот на живеење и т.н.), како
и вредностите за одлучување и за граничните вредности;
5. Препознавање на комбинацијата на наодите кои се типични за едно заболување;
6. Стратегијата на испитувањето во однос на поставените клинички барања;
7. Лонгитудинални евалуации на текот на заболувањето и следењето на терапијата, критични разлики;
8. Независно изведување на анализите или сугестија за понатамошни испитувања;
9. Пишување на специјалистички лабораториски извештаи со евалуација на наодите и соодветни
препораки.
VII. Ќе ги знае основните принципи на организација на лабораторијата и осигурување на квалитетот на
работата врз основа на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организацијата на менаџментот на лабораториската работа;
Проценка на квалитетот на методите и на добиените податоци ;
Познавање на лабораторискиот информатички систем (ЛИС);
Едукација на персоналот во лабораториите;
Обезбедување на заштита на песоналот во лабораторијата и обезбедување сигурност при работата,
Познавање на законските и етичките начела на лабораториската работа;
Познаваање на принципите и барањата за акредитација на лабораторијата;

VIII. Да биде оспособен да ја изведува континуираната медицинска едукација (КМЕ) преку:
1.
2.
3.
4.

Следење и проучување на научна литература;
Консултација со колегите од својата и другите медицински специјалности;
Посетување на научни и стручни состаноци, симпозиуми и конгреси;
Изработка на научни и стручни трудови и оспособување за нивно изложување на научни и стучни
состаноци, семинари и конгреси.
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Област на специјализација

19. Неврохирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
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Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана

Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10

2 месеци

1
2
3
4
5
6
7
8

Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус
Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

10

5

10
5
3
3
3
10
5

10
5
1
5
5
5
2

Неврохирургија
1

Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

2

3
4

1,5 месеци
10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

10

процедури

во

5

Детска хирургија
1

2

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба


Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст

2 месеци
20
3
3
2

30
5
3
15

а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија
1
2

Операции на дојка
Варикси

2 месеци
10
5

/
/

3
4
5

Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

10
5
5
Урологија

1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

1 месец
5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија

1

2

3
4
5
6

7

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал

5
/
/

4 месеци

5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

8

Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

5

0

5

2

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турнус
Специјален дел на хируршка специјализација
Неврологија
Неврорадиологија
Радиотерапија со онкологија
Офталмологија
Оториноларингологија
Максилофацијална хирургија
Неврохирургија
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

Траење
(месеци)
48 месеци
3 месец
2 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
38 месеци
1 месец
Вкупно: 48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

Неврохирургија
38 месеци
1
2
3
4
5
6
7

Конгенитален хидроцефалус
Дизрафични аномалии
Краниостиностоза
Импресивни Ф-ри
Интракранијални трауматски хематома
Фронтобазални ф-ри
Слопетарни повреди

30
3
3
10
20
5
2

2
1
/
2
8
/
/

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Поставување на катетер за мерење на
интракранијален притисок
Малигни тумори
Бенигни тумори
Тумори на база на черепот
Тумори на хипофизата
Орбитални тумори
Спонтани хематоми
Аневризми
Артериовеносни малформации
Дискална хернијација
Спинална стеноза
Цервикална спондилоза
Стабилизација на рбетот
Интрадурални тумори
Тригеминална невралгија
Епилепсија
Периферни нерви
Стереотаксична хирургија

Предвидени колоквиуми
Неврологија
Неврохирургија

5

2

50
20
10
10
3
10
20
2
40
15
15
15
10
3
3
5
10

3
1
1
/
1
3
/
/
3
1
/
/
/
/
/
/
/

Област на специјализација:
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
Звање кое се добива по завршување на специјализацијата
Специјалист по гинекологија и акушерство
Времетраење на специјализацијата:
60 месеци
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Програмата се изведува како предавања, семинари, работа во мали групи

Прва година 150 часа
Општа гинекологија, ургентна гинекологија, нормално породување
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти
Втора година

Научноистражувачка работа
Донесување клиничка одлука
Комуникациски вештини
Јавно здравство
Способност за стекнување и пренесување на знаење
Етика и прописи
Промоција на здравјето

50 часа
Перинатологија и перинатална интензивна нега
(дијагноза, третман, компликации)

Трета година

50 часа
Конзервативен и оперативен третман на брачниот стерилитет
(дијагноза, третман, компликации)

Четврта година

50 часа
Гинеколошка урологија
(дијагноза, третман, компликации)

Петта година

50 часа
Гинеколошка онкологија
(дијагноза, третман, компликации)

ОПШТ ДЕЛ
ТУРНУС

ТРАЕЊЕ (МЕСЕЦИ)

ПРВА ГОДИНА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Абдоминална хирургија
4
2. Урологија

2

3. Дијагностика и терапија на патолошки процеси на дојките
4. Хумана генетика
5. Гинеколошка цитодијагностика
6. Патологија

1
0,5
0,5
1

7. Клиничка лабораторија

0,5

8. Анестезија

1

9. Трансфузиологија

0,5

10. Онкологија

1
12 месеци

ВТОРА ГОДИНА
ОПШТ ДЕЛ
1. Неонатологија
2. Ургентна медицина

0,5
0,5
Вкупно: 1 месец

Предвиден колоквиум: Абдоминална хирургија
СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ
1. Патолошка бременост
2. Перинатална интензивна нега
3. Пуерпериум
4. Ургентно акушерство/гинекологија

6
3
1
1

5. Работа во Медицинскиот симулациски центар (најмалку 1 час месечно, 11 часа годишно во тек
на првите 2 години)
Вкупно: 12 месеци

1.
2.
3.

ТРАЕЊЕ (МЕСЕЦИ) 12
2 месеци
6 месеци
4 месеци

ТУРНУСИ – ТРЕТА ГОДИНА
Ургентно акушерство/гинекологија
Родилна сала
Оддел за стерилитет

ТУРНУСИ-ЧЕТВРТА ГОДИНА
Ендокринологија и детска гинекологија
Оперативна гинекологија-урогинекологија
Оперативна гинекологија-онкогинекологија
ТУРНУСИ-ПЕТТА ГОДИНА
Оперативна гинекологија онкогинекологија
Субспецијалистичка
амбулантска
гинеколошкоакушерска служба:
- Онколошка
амбуланта
со
колпоскопија
- Урогинеколошка амбуланта
- Амбуланта за репродуктивна
гинекологија
- Амбуланта за фетален скрининг
- Надворешен турнус во матична
болница/здравствен дом

1.
2.
3.
1.
2..

ТРАЕЊЕ (МЕСЕЦИ) 12
2 месеци
8 месеци
2 месеци
ТРАЕЊЕ (МЕСЕЦИ) 12
6 месеци

1 месец
0,5 месец
0,5 месец
1 месец
3 месеци

ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ од специјализацијата по гинекологија и
акушерство со дефиниран број на постапки и интервенции класифицирани по турнуси.
ТУРНУС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

постапка/интервенција
Основни хируршки принципи
Преглед на гинеколошки пациент
Венепункција со земање примерок за
анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Хируршки рани, инфекции,
компликации
Сутура на хируршка рана со
поставување дренажа

ТРАЕЊЕ
НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ
асистира
изведува самостојно
200
10

40
30

10
10
15
5
5

40
40
50
15
15

10

30

2.

Секвестректомија

2

/

3.
4.

Инцизија и дренажа на абсцес
Обработка на хируршка рана
Операциона сала, инструментариум,
електрични апарати и безбедност
Работа во специфични услови во
операциона сала
Запознавање со хируршки
инструментариум и сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во
хирургијата
Ургентни хируршки состојби
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Интензивна терапија и реанимација
Тоалета на тубус
Пласирање венска линија
Поставување централни венски
дијализни катетери (ЦВК)
Пласирање назогастрична сонда
Анестезиологија во операциона сала

2
20

5
10

/

30

/

40

/

40

1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Интубација
Пласирање венска линија
Поставување уринарен катетер
Спинална анестезија

Абдоминална хирургија
Апендектомија
Ингвинална херниопластика
Феморална херниопластика
Вентрална херниопластика
Рецидив на херниопластика
Ресекација на тенко црево со
анастомоза
Ентеростома
Колостома
Лапароскопија на дигестивна
празнина
Градна хирургија
Торакотомија
Дренажа на плеврална празнина
Мастектомија
Урологија

5
10

5
10
5
10
3

5
10
1

3

7
1 месец

5
10
3
3

5
10
7
2

4 месеци
10
10
5
5
3
15

2
2
1
1
/
1

5
5
3

1
1
1
1 месец

5
5
20

/
5
/
2 месеци

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Сутура на уринарно ќесе
Згрижување на трауматски повреди на
уретер
Репарација на генитоуринарни
фистули
Хумана генетика
Кариотип од амниоцентеза
Подготовка на ембриони за
ембриотрансфер
спермограм
Цитодијагностика
Нормални цитолошки наоди
Цитолошки наоди на интраепителна
неоплазија
Цитолошки наоди на инвазивен
карцином
Патологија
Хистолошки наоди на бенигни
гинеколошки заболувања
Хистолошки наоди на малигни
гинеколошки заболувања
Клиничка лабораторија
Основни лабораториски тестови
Специјални лабораториски анализи
Анестезиологија во операциона сала
Интубација
Пласирање венска линија
Поставување уринарен катетер
Спинална анестезија
Трансфузиологија
Одредување крвна група и Рх фактор
Фактори на хемостаза со Д-димери
Подготовка на крв и крвни деривати
за трансфузија

10
2

2
/

5

2
0,5 месеци

10
10
20

2.

1.
2.
3.

Радиотерапија на онколошки
гинеколошки болни
Хемотерапија на онколошки
гинеколошки болни
Неонатологија
Згрижување на нормално новороденче
Интубација на новородено
Згрижување на новородено во
единица за интензивна неонатална

/
0,5 месеци

50
20

/
/

10

/
1 месец

50

/

30

/

0,5 месеци
10
10

/
/
1 месец

5
10
3
3

5
10
7
2
1 месец

10
10
10

Онкологија
1.

/
/

/
/
/

1 месец
10

2

10

2

0,5 месеци
10
5

10
1

5

2

1.

2.
3.
4.

нега
Ургентна медицина
Запознавање
со
рентгенско
иследување на млечната жлезда
(мамографија)
Компјутеризирана томографија на
абдомен
Магнетна резонанца на абдомен и
мала карлица
Тријажа и згрижување на итни
хируршки случаеви

0,5 месеци
50

/

30

/

15

/

30

10

ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ ВО СПЕЦИЈАЛНИОТ ДЕЛ од специјализацијата по
гинекологија и акушерство со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран
по турнуси

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

ТУРНУС
Постапка/интервенција
Патолошка бременост
Водење на ризични бремености
Породување на ризични бремености
со царски рез
Церклаж
Амниоцентеза
Перинатална интензивна нега
Водење на високоризични
бремености перипартално
Третман на ЕПХ гестози,
прееклампсии и еклампсии
Третман на пациентки со плацента
превија, абрупција на постелка
Пуерпериум
Третман на пацеинтки со нормален
пуерпериум
Третман на пациентки со патолошки
пуерпериум
Родилна сала
Водење на спонтано породување
Породување во карлична
презентација
Породување со вакуум екстрактор
Породување со царски рез
Ревизија на родилни
патишта/епизиотомија
Мануелна ревизија/лиза на постелка
Брачен стерилитет
Дијагностичка хистероскопија
Дијагностичка лапарокопија
Хистеросалпингографија

Траење и начин на изведување
асистира
самостојно изведува
6 месеци
30
2
10
3
2
10

1
3
3 месеци

30

3

10

3

10

3

30

10

30

10

1 месец

6 месеци
10
3

20
2

3
10
10

1
3
30

5

3
4месеци

10
10
20

3
2
10

4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Интраутерина инсеминација
Пункција на ооцити и
ембриотрансфер
Ендокринологија и детска
гинекологија
Водење на пациентки со јувенилни
крварења
Водење на пациентки со ановулации
(полицистичен оваријален синдром)
Урогинекологија
Аднексектомија/екстирпација на
оваријален тумор
Абдоминална хистеректомија
Вагинална хистеректомија
Корективни операции за корекција
на карличното дно
Операции за решавање на уринарна
стрес инконтиненција
Онкогинекологија
Конизација
Аднексектомија/ектирпација на
оваријален тумор
Абдоминална хистеректомија
Лапароскопска аднексектомија
Дијагностичка и оперативна
хистерокопија
Ургентно
акушерство/гинекологија
Конзервативно и лапароскопско
решавање на ектопична бременост
Ревизија по спонтан абортус
Фракционирана експлоративна
киретажа
Артефицијален абортус
Супспецијалистичка амбулантска
гинеколошко-акушерска служба
Колпоскопски прегледи
Урогинеколошки преглед
Ултразвучен фетален скрининг
Ултразвучен гинеколошки преглед

10
5

5
2
2 месеци

5

/

5

1

8 месеци
10

2

10
5
10

4
1
2

10

/
8 месеци

10
10

2
2

10
5
5

4
2
2
3 месеци

10

1

10
10

10
10

10

10
3 месеци

60
60
60
100

Предвидени колоквиуми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Патолошка бременост
Родилна сала и пуерпериум
Перипартална интензивна нега и терапија
Интервентна фетална дијагностика и терапија
Дијагностички методи во гинекологијата и акушерството
Општа гинеколошка хирургија, онкопрофилакса и колпоскопија

10
10
/
5

7.
8.
9.
10.

Гинеколошка онкологија
Урогинекологија и тазова статика
Ургентн а гинекологија со минимално инвазивна хирургија
Репродуктивна гинекологија со адолесцентна гинекологија
ендокринологија

и

гинеколошка

Област на специјализација

Ортопедија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Ортопед

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година

Четврта година

Петта година

Шеста година

150 часа општа хирургија
50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето – 4 часа
50 часа
Развојни пореметувања на колк во детска возраст
(Дијагноза и третман)
Стапало – конгенитални и стекнати деформитети
(Дијагноза и терапија)
Церебрална парализа
Дегенеративни болести на остеоартикуларниот систем
50 часа
Повреди на колено- дијагноза и лекување
Повреди и заболувања на рамо- дијагноза и лекување
Ендопротетика на колк и колено
Остеопороза и градба на коска
50 часа
Сколиози – диајгноза и третман
Малформации и заболувања на шака, рачен зглоб и лакт
Лезии на тетиви
Каналикуларни синдроми (дијагноза и лекување)
Ревматоиден артрит
50 часа
Бенигни и малигни коскени и мекоткивни тумори на локомоторен апарат
(Дијагноза, третман и компликации)
Инфекции на локомоторен апарат
Ортотика и протетика

Заеднички базичен дел
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Хируршки инфекции, обработка на рана
Абдоминална хирургија
Анестезија и реанимација
Радиолошка дијагностика
Ургентен центар- ургентни хируршки состојби
Ортопедија
Операциона сала, инструментариум и електрични апарати
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 2 часа месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Судска медицина (обдукции)
Вкупно

1
1
2
1
1
2
4
2
9

1
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со дефиниран број на
постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
1 месец

Основни хируршки принципи
1
2
3
4
5
6
7
8

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри

10
10
10
10
15
5
5
5

Хируршки инфекции, обработка на рана
1
2
3
4
5
6
7

Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на трауматска рана
Ексцизија на нокт
Обработка на рана кај инфекции
Ампутација на екстремитет
Фасциотомија
Инцизија и дренажа на апсцес

1 месец
10
10
5
2
2
2
2

Операциона сала, инструментариум, електрични апарати и
безбедност
1
2
3

Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и сутурен
материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

1
2
3

Радиолошка дијагностика
Нативни рентгенграфии на локомоторен систем
Магнетна резонанца на локомоторен систем
Компјутеризирана томографија на локомоторен систем
Ургентен центар - Ургентни хируршки состојби

40
10
10
10
20
15
15
40

5
5
2
/
/
1
2
2 месеци

/
/

30
40

/

40
1 месец

50
30
30

10
10
10
2 месеци

1
2
3
4

Згрижување на ургентен пациент
Ординирање на интравенска терапија
Поставување имобилизација кај скршеници
Обработка на хируршка рана

10
10
10
20

Судска медицина
1

Обдукција

1 месец
5

Анестезиологија и реанимација
1
2
3
4
5
6

Интубација
Поставување на венска линија
Поставување уринарен катетер
Поставување на назогастрична сонда
Спинална анестезија
Постоперативен третман кај трауматизирани во единица на
интензивно лекување

Апендектомија
Ингвинална херниопластика
Лапароскопија на дигестивна празнина
Вентрална херниопластика
Холецистектомија
Ресекција на желудник
Гастроентероанастомоза
Ресекција на тенко црево со анастомоза
Ентеростома
Гастростома
Колоностома

5
10
3
3
3
3

2
3
4
5
6
7

Репозиција и поставување на гипсена имобилизација на горен
екстремитет - конзервативен третман
Репозиција и поставување на гипс имобилизација на долен
екстремитет - конзервативен третман
Екстензија (скелетна тракција) на долен екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи рани, дефекти
на кожа, повреди на мускули и тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) и отстранување на остеосинтетски
материјал

2
10
7
5
1
2

2 месеци
8
5
5
5
10
2
5
5
2
2
2

Трауматологија
1

1
1 месец

Дигестивна хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10
10
5
10

1
1
/
1
1
/
/
/
/
/
1
9 месеци

5

10

5

10

3
3
3
5

3
2
/
5

5

5

8
9

Репозиција по луксација на хумеро-скапуларен зглоб
Репозиција по луксација на други зглобови

3
3

Ортопедија
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ортопедски физикален преглед, анамнеза и локален
статус
Предоперативна обработка на пациент
Постоперативно следење и ординирање на терапија на
пациент
Пункции
Репозиција и гипсена имобилизација на скршеници
Корективна гипсена имобилизација кај вродено криво
стапало
Поставување на Павликови ремени кај дисплазија на
колк
Ултрасонографија на детски колк (скрининг)
Ултрасонографија на локомоторен апарат
Дензитометрија

2
2
4 месеци

50

20

50
50

20
20

10
10
10

5
5
5

10

5

50
20
50

10
5
20

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Ортопедија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењето треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Напреднат дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
4

Турнус
Торакална хирургија
Неврологија
Детска хирургија
Васкуларна хирургија

Траење (месеци)
1
1
1
1

5
6
7
8
9
10

Пластична и реконструктивна хирургија
Неврохирургија
Ревматологија
Онкологија и радиотерапија
Физикална терапија и медицинска рехабилитација
Ортопедија

1
1
1
1
1
39
48

Вкупно:

Практични вештини во напреднатиот дел од хируршка специјализација со дефиниран
број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Торакална хирургија
1
2
3
4

Торакотомија
Дренажа на плеуралната празнина
Згрижување на рупура на дијафрагма
Фиксација на ребра/граден кош

1 месец
10
10
2
3

Детска хирургија
1
2
3
4
5
6
7

Апендектомија
Ингвинална херниопластика
Сутура на рана кај дете
Згрижување на фимоза
Остеосинтеза на долги коски кај деца
Репозиција и поставување на гипсена имобилизација на горен
екстремитет - конзервативен третман
Репозиција и поставување на гипсена имобилизација на долен
екстремитет - конзервативен третман

1 месец
2
2
3
2
5
5

/
/
/
/
/
2

5

2

Онкологија и радиотерапија
1
2
3

Пункциона биопсија на коскени тумори
Пункциона биопсија на мекоткивни тумори
Патохистолошка анализа на препарати од биопсија

2
5
/
/

1 месец
10
10
10

1
1
1

4

Одредување на протокол за зрачна и хемотерапија кај
малигни тумори
Васкуларна хирургија

5

1
2
3
4

Сутура на крвен сад и анастомоза
Тромбемболектомија
Операција на варикси
Ампутација на екстремитети поради трауматска васкуларна
емболија

5
2
2
2

1

1 месец

1
2
3
4

Пластична, реконструктивна и естетска хирургија
Примарна сутура на раскината флексорна тетива
Примарна сутура на раскината екстензорна тетива
Тенолиза на тетивита на шаката
Покривање на мекоткивни дефекти со различни
автотрансплантати

1 месеци
5
5
2
5

Неврохирургија
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

Ламинектомија
Трепанација
Евакуација на интракаранијално крварење
Згрижување на дискус хернија
Неврологија
Дијагноза и лекување на пациенти со цереброваскуларна
болест
Дијагноза и лекување на полиневропатии
ЕЕГ
ЕМГ на горни и долни екстремитети
Ревматологија
Дијагноза и лекување на ревматиоден артрит
Дијагноза и лекување на други автоимуни заболувања на
сврзното ткиво
Апликација на антиинфламаторни средства во зглобови

3
2
/
1

2
2
2
2

1 месеци
10
5
5
5

1
1
1
1
1 месец

8

1

10
3
10

2
/
/
1 месец

10
10

2
2

10

2
1 месеци

Физикална терапија и медицинска рехабилитација
Постапки и техники на медицинска рехабилитација и
физикална терапија кај повредени
Ортопедија
Операции на рамен појас

30

10

39 месеци

1

Пункција на зглоб

1

1

2

Ф-ра на клавикула (отворена репозиција и остеосинтеза)

1

/

3

Фрактура на проксимален хумерус(отворена репозиција и
остеосинтеза)

2

1

4

Хабитуална дислокација на Х-С зглоб(стабилизирачка оп. Sec.
Bristow-Latarjet)

1

/

5

Фиксација на акромио-клавикуларна дијастаза

1

/

6

Артроскопија на рамо

1

/

7

Артроскопска стабилизација по Bankart

1

/

1

/

2

/

10
10
3

2
2
/

3

1

2

/

20
3

2
1

10
5
10
10

/
1
1
1

5

/

1

/

Hallux-valgus ресекциони артропластики

3

1

Op digiti flexi

3

1

Операции на рбетен столб
1
Транспедикуларна инструментација на лумбоскрален ‘рбет
Операции на лакт и шака
1
Транспозиција на n. ulnaris
2
Тендовагинитис- дисцизија на вагина на тетива
3
Декомпресија на n. medianus
4
Дисцизија на палмарна фасција
Операции на колк
Биолошки операции на проксимален фемур(транспозиција на
трохантер, остеотомии)
Операции на ацетабуларна регија-остеотомија по Salter
Имплантација на ендопротеза на колк
Миотенотомија на абдукторна мускулатура
Операции на колено
1
Имплантација на тотална протеза на колено
2
Мекоткивни операции околу коленото
3
Артроскопии - дијагностички
4
Артроскопии - интервентни
5

Артроскопска лигаментопластика

Операции на стопало и скокален зглоб
Op hallucis valgi – корекција на metatarsus primus varus

Op arthrodesis interfalangealis distalis digiti mallei

1

/

Op arthrodesis interfalangealis distalis hallucis sec. A-O

1

/

Корекција и екстирпација на враснат нокт

3

1

Остеосинтеза
Остеосинтеза и отстранување на ОСМ во различни регии

10

5

Оперативно лекување на тумори
Отворена биопсија

10

2

Ресекција на тумор во блок и други реконструкции со графт,
коскен цемент

1

/

Комбинирана остеосинтеза

1

/

Туморски ендопротези

1

/

Ампутации

2

/

Екстирпација на мекоткивни тумори

4

1

5

1

Отворена репозиција на колк (кај LCC)

1

/

In-situ фиксација на епифизиолоиза на главата на бутната
коска

1

/

Инстилација на кортико препарати кај јувенилна коскена циста

1

1

Елонгации на Ахилова тетива (PEV, CP)

5

1

1

/

Апонеуректомии

1

/

Транспозиција на тетиви

1

/

Ресекција на тумор без реконструкција

Операции во детска ортопедија
Некрвава репозиција на колк

Операции кај церебрална парализа
Дезинсерција или тенотомија на мускули и тетиви во различни
регии

Предвидени колоквиуми
Ортопедија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

Област на специјализација

офталмологија

Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

Специјалист - офталмолог

Времетраење на специјализацијата

60 месеци (5 години)

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година
Четврта година
Петта година

100 часа општа офталмологија
50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето – 4 часа
50 часа Дијагноза, третман ,компликации кај болести на Увеа и глауком
50 часа Дијагноза, третман и компликации кал болести на ретина и
страбизам
50 часа Субспецијалистички процедури и хируршки техники

Општ дел од специјализација по офталмологија распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Турнус

Траење (месеци)

Општи амбулантно поликлинички процедури
Основни хируршки принципи

2
2

Следење на стационарен болен
Рефракции
Преден сегмент
Кабинет за контактологија
Кабинет за предна оптичка кохерентна томографија
Кабинет за ехографија-биометрија
Увеа
Орбита
Запознавање со хируршка сала

2
2
2
2
2
2
2
2
2

12
10
11

Мала септична хируршка сала
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Присуство/учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно

2
/
/
24

Практични вештини во општиот дел од специјализација по офталмологија со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Општ офталмолошки преглед-амбуланта

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
2 месеци
10
40
10
40
10
40

1
2
3

Земање на визус
Тонометрија ( апланациски и пневматски тонометар)
Директна офталмоскопија

4
5

Биомикроскопија
Основни хируршки принципи

10

100

1
2
3

Запознавање со принципи за стерилизација
Принципи на сепса и асепса
Запознавање со хируршки инструментариум и сутурен
материјал

5
5
5

2 месеци
10
10
10

2 месеци

Рефракции
1
2
3

Рефракција на блиску
Рефракција на далеку
Рефракција со скијаскопија

10
10
5

Кабинет за контактни леќи
1
2
3
4
5
6

Поставување на индикација за контактни леќи
Видови на контактни леќи
Поставување на терапевтска контактна леќа
Поставување на диоптриска контактна леќа
Фитување на контактни леќа
Начин на одржување на хигиена на контакни леќи

5
5
5
5
5
5

100
100
50
2 месеци
10
10
10
10
10
10

2 месец

Следење на стационарен болен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Анамнеза и статус
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Апликација на локална терапија
Промивка на солзен канал
Апликација на субконјуктивална инјекција
Апликација на парабулбарни инјекции
Тонометрија по Шиоц
Инцизија кај акутен дакриоцистит и поставување на дрен
Сондажа
Подготовка на систем за лаважа кај тешки комбустии
Подготовка на пациент за операција
Кератометрија
Биометрија

5
10
10
15
5
5
2
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

2 месеци

Преден сегмент
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11

Земање на конјуктивален брис
Бомикроскопија на преден сегмент
Евертирање и двојно евертирање на капаци
Испитување на солзен филм
Ширмеров тест
Боење со фл-На или Розе бенгал
Испитување на корнеален рефлекс
Абразија на корнеален епител
Корнеален скрапинг
Епилација
Отстранување на туѓо тело од роговица
Отстранување на туѓо тело од конјуктива

1
2
3
4
5
6

Запознавање со принципи на ОЦТ
Пахиметрија
Мерење на солзен менискус
Дијагностицирање на туѓи тела
Испитување на фистулизирачко перниче
Проценка на корнеа по факохирургија

5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5

Кабинет за предна оптичка кохерентна томографија

Кабинет за ехографија-биометрија
Техника за поставување на сонда на око
Изведување на биометрија
Увеа
Флуоресцеинска ангиографија- анализа на резултати
Изведување на ехографија

Биомикроскопија со испитување на клеточна

50
15
15
30
10
30
50
30
40
10
40
3
/
10
50
50
50

5
5
5
5
5
5
10
30

10
20
10
10
20
20
15
3
3
10
20
20
2 месеци
10
15
15
15
10
15
2 месеци
50
50

2 месеци
5
10
5
10
5
10

ексудација во ЦВ
Биомикроскопија со испитување на клеточна
ексудација во предна комора со броење на клетки
Следење на парс плана област за ексудација на базата
на витреално тело
Следење на можни промени на крвни садовиексудативни промени
Орбита
1
2
3

Егзофталмометрија
Проценка на тироидна оптикопатија
Испитување на мотилитет

5

10

5

10

5

10

3
3
3

Запознавање со хируршка сала
1
2
3
4

Работа во специфични услови на операциона сала
Вежбање на хируршкипостапки за згрижување на повреди
на очите во пределот на капаците
Предоперативна подготовка на пациент во оп.сала
Запознавање со електроапарати во хирургијата
Мала септична хируршка сала
Ентропиум
Ектропиум
Халазион
Ентропиум
ТУ на капаци
Атероми
Ксантелазма

5
5

2 месеци
10
5
10
2 месеци
10
10

5
5

10
10
2 месеци
5
/
5
/
10
20
5
/
5
/
5
/
5
/

Предвидени колоквиуми
Воведен колоквиум
Орбита и рефракции
Преден сегмент

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посочена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењето треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Напреднат дел од хируршка специјализација

распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Турнус

Траење (месеци)

Специјална офталмологија
Ургентна офталмологија
Пластична хирургија
Неврохирургија
Неврологија
ОРЛ
Ендокринологија
Максилофацијална хирургија
Анестезија со реанимација
Рентген дијагностика (Институт за радиологија)

22
3
2
2
2
2
1
1
0,5
0,5

Вкупно:

36

Практични вештини во напреднатиот дел од хируршка специјализација со дефиниран
број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Специјална офталмологија

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
22 месеци

Дијагностика и третман на глауком
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15

Изведување на провокациони тестови
Изведување на компјутеризирана периметрија
Компјутеризирана периметрија- анализа на резултати
Гониоскопија
Испитување на РНФЛ-OCT-заден сегмент
Ласер иридотомија
Ласер трабекулопластика
Дијагностика и третман на заболувања на увеа и ретина
Нативно снимање на апарат за ФФА
Ехографија на око и орбита-дијагностика
Ехографија- анализа на резултати
Ласер фотокоагулација на ретина
ЈАГ капсулотомија
Испитување на колорен вид

2
10
10
5
5
10
6

5
20
20
20
20
2
1

5
5
10
10
10
5

20
10
20
3
3
10

16
17
18
19
20
21
22

5
5
5
5
5
5
5

10
20
20
15
20
20
10

23
24
25
26
27

Анализа на Амслер тест
Преглед на очно дно со Голдманова призма
Употреба на неконтакнта лупа
Индиректна офталмоскопија
Оптичка кохерентна томографија-Макула
Анализа на резултати од ОЦТ ( Макула)
Детска офталмологија-РОП
Дијагноза и третман на страбизам
Испитување на окуло-моторна рамнотежа
Испитување на бинокуларен вид (нормален, пореметен)
Хесс Ланкастер
Испитување на мотилитет во сите правци
Диплопии и тортиколис

5
5
5
5
5

10
10
10
10
10

28
29

Cover test
Ординирање на призма

5
5

25
3

Сутура на конјуктива
Ревизија на туѓи тела субконјуктивално
Цисти на конјуктива
Мали хируршки интервениции на капаци
Лацероконтузиони рани на капаци
Мали хируршки интервенции на корнеа

5
5
3

10
8
/

5

10

Птеригиум
Хируршки интервенции на преден сегмент
Апликација на анти ВГФ во предна комора
Окулопластична хирургија
Факохирургија на катаракта
ЕЦЦЕ хирругија на катаракта
Хируршко санирање на перфоративни повреди
Евисцерација
Енуклеација
Хирургија на глауком
Конвенционална трабекулектомија
Трабекулектомија со антиметаболит
Хируршки интервенции на заден сегмент
Апликација на анти ВГФ во стаклесто тело
Отстранување на силиконско масло по витректорија
Аблација на ретина
Витректомија
Хирургија на страбизам
Ургентна офталмологија

5

5

10
10
20
10
15
10
10

/
/
/
/
/
1
1

10
20

/
/

30
5
10
10
10

/
/
/
/

Мали хируршки интервенции на конјуктива
30
31
32
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

/
3 месеци

1

Воспаленија на предна увеа

5

/

2

Згрижување на акутен глауком

5

/

3

Контузиони повреди

5

/

4

Перфоративни повреди

5

/

5

Целулитис на орбита

5

/

6

Хемиски повреди

5

/

7

Аблација на ретина

5

/

8

Хемофталмус

5

/

9

Васкуларни оклузии (Артериска, Венска)

5

/

10

Ретробулбарен неврит

5

/

Пластична хирургија
1
2
3
4
5

Третман на бенигни тумори на капаци
Ектропим/ Ентропиум
Блефарохалаза
Малигни тумори на капаци
Птоза

2 месеци
4
2
3
3
2

Неврохирургија
1
2
3
4
5

Состојби со интракранијална хипертензија
Евалуација на интракранијални крварења
Проценка на состојби со дифузен церебрален едем
Хируршки принципи при третман на интракранијални тумори
Состојби со интракранијална хипертензија

2 месеци
3
3
3
3
2

Неврологија
1
2
3
4

Основи на базичен невролошки преглед
Индикации и начин на изведување на лумбална пункција
Принципи на изведување на неврофизиолошки испитувања
Следење на витални параметри кај болни во единица за
интензивна нега

8

Принципи на ото-ринолошки преглед
Принципи на аудиолошки преглед
Евалуација на воспалителни состојби на параназални синуси
Ехографија на параназални синуси
Отстранување на туѓи тела од нос
Тампонада
Хируршки принципи на решавање на повреди во фронтоорбито -зиго матичен предел
Егзентерација на орбита

2 месеци

1
2

Офталмолошки преглед кај болни со дијабетес мелитус
Евалуација на метаболна контрола на дијабетес
Следење на стационарни болни
Доплер -сонографија
Проценка на тироидна орбитопатија
Максилофацијална хирургија
Оперативи постапки кај повреди во максилозигоматичен
предел
Принципи на третман на воспалителни состојби со афекција и

3
/
2
5
2 месеци

3
2
3
3
3
3
3

5
4
2
/
1
1
/

2

/

Ендокринологија
1
2
3
4
5

/
/
/
/
/

5
5
10
2

ОРЛ
1
2
3
4
5
6
7

1
/
/
/
/

1 месец
/
10
2
5
5

10
2
5
/
2
1 месец

3

/

3

/

3

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

на орбита
Тераписки процедури и принципи на решавање кај тумори во
максило зигоматичен предел
Анестезија и реанимација
Принципи на анестезија при кратки оперативни зафати
Општи принципи на реанимација кај политраума
Базични принципи на реанимација кај детска хирургија
Рентген дијагностика (Институт за радиологија)
РТГ на глава и орбита
Hirtz
Sella turcica
Canalis nervi optici
Fissuri
КТМ на глава и орбита
МРИ на глава и орбита
Вкупно:

3

/

0.5 месец (15 дена)
5
/
5
/
5
/
0,5 месец (15 дена)
5
/
5
/
5
/
5
/
5
/
5
/
5
/
36

Предвидени колоквиуми
1.Специјална офталмологија
 Увеа
 Глауком
 Ретина
 Страбизам
За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

Област на специјализација

26. Пластична и реконструктивна
хирургија
Специјалист по општа хирургија

Звање кое се добива по
завршување на
специјализацијата
Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус

Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

Основни хируршки принципи
2 месеци

(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
2
3
4

1
2
3

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата
Пластична хирургија
Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника
Ургентни хируршки состојби
Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана
Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40

50
30
40
40
50
10
30
50

40
2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

2
2
2
30
30
5
5
1

5
5
10
10
20

2 месеци
50
5
10
10
10
2 месеци

10

5

10
5

10
5

4
5
6
7
8

Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

1

Неврохирургија
Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди
-

2

3
4

1

2

3
3
3
10
5

1
5
5
5
2
1,5 месеци

10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

во

10

Детска хирургија
Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии

20



Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

процедури

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба


Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст

5

2 месеци

3
3
2

30
5
3
15

а) Конзервативни
б) Оперативни

1
2
3
4
5

Градна и васкуларна хирургија
Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

1

Урологија
Цистостоми (затворени/отворени)

2 месеци
10
5
10
5
5

/
/
5
/
/
1 месец

5

/

2
3
4

Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

5
5

10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7
8

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

5

0

5

2

Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
15

Турнус

Траење
(месеци)
48 месеци
5 месеци
5 месеци
6 месеци
6 месеци
5 месеци
5 месеци
5 месеци
5 месеци
4 месеци
1 месец
1 месеци

Специјален дел на хируршка специјализација
Основи на пластична и реконструктивна хирургија
Реконструктивна хириргија со микрохирургија
Хирургија на глава и врат
Хирургија на шака
Реконструкција на труп и екстремитети
Реконструкција на долни екстремитети
Тумори
Термички повреди
Естетска хирургија
ХБОТ
Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно: 48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

Пластична хирургија

2
3
4
5
6
7
8

9

Основни процедури
Примарна сутура на едноставна немплицирана рана
или лацерација
Дренажа на субкутан хематом, сером или
пурулентна инфекција
Дебридман на рана, биопсија
Глава и врат
Траума на лице
Поправка намекоткивни лицеви повреди
Редукција и фиксација на лицеви скршеници
 Сркшеници на горната третина на лицето
 Скршеници на средна третина на лицето
 Скршеници на нос
 Скршеници на долна вилица
Реоперативна хирургија за лицеви скршеници

20
20
20

2
2

2

10

Ортогнацка хирургија
Ле Форт I остеотомија
Билатерална сагитална остеотомија
Дентоалвеоларна максиларна/мандибуларна
осетомија и дистракција
Друга максиларна/мандибуларна остеотомија и
дистракција
Нарушување на темпоромандибуларниот зглоб
Отворена артротомија/артроскопија за нарушување
на темпоромандибуларниот зглоб
Реконструкција на теморомандибуларнит зглоб
Хиелогнатопалатошизи и краниофацијална
хирургија
Примарна поправка на хиелогнатопалотошизи
Секундарна поправка на хиелогнатопалотошизи
Хирургија на база на череп
Карциноми на уста
Ексцизија и дирекна сутура/кожен графт
Ексцизија и реконстуркција со локален резен
Ексцизија и реконструкција со регионален резен
Ексцизија и рекнострукција со микроваскуларен
резен
Тумори на лицевите коски
Мандибулектомија/максилектомија/орбитална
ексентерација
 Без реконструкција
 Реконструкција со регионален резен
 Реконструкција со микроваскуларен резен
Плункова жлезда
Паротдектомија со презервација на н.фациалис
Паротдектомија без презервација на н.фациалис
 Со графт на нерв
 Без графт на нерв
Уво
Ексцизија на лезија и дирекна сутура
Ексцизија на лезија и реконструкција со локален
резен
Ексцизија на лезија и реконструкција со регионален
резен
Корекција на проминентни уши
Хирургија на микротија/комплексна реконстукција
на уво
Нос
Ексцизија на лезија и дирекна сутура
Ексцизија на лезија и реконструкција со локален
резен
Ексцизија на лезија и реконстуркција со регионален
резен

1
1
1
1

4
4

4
4
4
12
12
10
4

4
4

4

2
1

/

15
10

8

6
8
2

2

4
8

2
2

15

6

Корекција на конгенитални/стекнати деформации

Очни капаци
Ексцизија и реконструкција на горен и долен очен
капак
 Реконструкција со дирекна сутура
 Реконструкција со локален резен
Ексцизија и реконструкција на медијален/латерален
кантус
 Реконстуркција со дирекна сутура
 Реконструкција со локален резен
Конгенитални/стекнати аномалии на врат
Поправка на комплексни мекоткивни повреди на
врат
Реконструкција на pterigium colli, вродено
увртување на вратот
Маделунгиова болест
Дисекција на врат
Ексцизија на конгенитална циста на врат/фистула
Реконструкција на скалп
Дирекна сутура/кожен графт
Реконструкција со локален резен
Реконструкција со експандер
Реконстуркција со слободен резен
Реконструкција на коски на калварија
Парализа на н.фациалис
Реконструкција со нервен графт
Реконструкција со статичка процедура
Додатни процедури за реконструкција на очен капак
или аголна усна
Други процедури за глава и врат
Дојка
Реконструкција на дојка
 Со експандер/имплант
 Со перфораторски резен
 Со микроваскуларен резен
Реконструкција на nipple-areola комплекс
Ревизија по реконструкција на дојка
Гинекомастија (со/без липосукција )
Други процедури кај дојки
Торзо и абдомен
Поландов синдром
Спина бифида
Реконструкција на аксила
Дисекција на асила
Реконструкција на абдоминален ѕид

6

4

10

4

8

4

6

2

1

1

1
4
6

2

6
2
4
4
4

10
2
1
1

1
4
6

4

6

4

10

5

6
4
4
6

1
2
2

2
2
2
10
10

2
2
2
2



Реконструкција со дорекна сутура/кожен
графт
 Реконструкција со регионален резен и/или
mesh
Други процедури за торзо и абдомен
Шака и горен екстремитет
Хирургија на тетиви
Акутна сутура на флексирани тетиви
Акутна сутура на екстензорни тетиви
Секундарна реконструкција на флексорни тетиви
 Со тетивен графт
 Со трансфет на тетива
 Други (тенолиза, артродеза...)

4

2

20

10

Скршеници и дислокации
Редукција или фиксација на фрактурата или
дислокација
 Фаланга, интерфалангијален зглоб
 Метакарпофалангијален зглоб
 Карпални коски
Дистален радиус или улна
Секвели од фрактура на шака (артролиза, тенолиза,
.....)
Хирургија на аваскуларна некроза на карпални
коски
Хирургија псевдоартроза на шаката и рачен зглоб

20

10

Артродеза и артропластика
Хирургија на периферни нерви
Примарна сутура на нерв
 Неуролиза
 Реконструкција на нерв со нервен графт
 Реконструкција на нерв со васкуларен нервен
графт

2
10

2
4

Синдроми на компресија на нерви
 Декомпресија на н.медијанус
 Декомпресија на н.улнарис
 Декомпресија на н.радујалис
 Други

10

2

Секундарна реконструкција на екстензорни
тетиви
 Со тетивен графт
 Со трансфет на тетива
Бутониер и деформација во облик на лебедов врат
деформитети други ( тенолиза, артродеза,
тенодеза...) други

Трансфер на тетиви
трансфер на тетива кај парализа на н.радијалис
Трансфер на тетива кај парализа на н.медијанус
Трансфер на тетива кај парализа на н.улнарис
Трансфер на тетива кај комбинирана парализа кај
нерви
Други
Брахијален плексус
 Примарна сутура кај примарна повреда на
плескус брахијалис
 Секундарна хирургија на нерв кај повреди на
плексус брахијалис (неуролиза, нервне графт,
трансфер на нерв)
 Секундарна хирургија на нерв кај секвели од
повреди на брахијален плексус Акушерски
повреди
Други парализи на горен екстремитет (спастичен,
церебрален, инсулт)

4

2

3

/

Компартмент синдром на горен екстремитет
 Фасциотомија кај компартмент синдром
 Третман на секвели од компартмент синдром
 Други

6

4

Артритис (остеоартритис, реуматоиден, лупус,
псоријаза)
 Артритис на интерфалангеалните зглобови на
долгите прсти
 Артритис метакарпофалангијалните зглобови
на долгите прсти
 Артритис на рачен зглоб
 Хирургија на карпометакарпален зглоб на
палецот
 Изолирана сутура на тетива или
реконструкција
 Третман на – Бутониер и деформација во
облик на лебедов врат
Дипитренова контрактура
 Фасциектомиа
 Фасциектомиа со графт со целосна дебелина
 Други

10

4

10

4

Конгенитални аномалии на шака
 Корекција на синдактилија
 Корекција на полидактилија

6

2



Други

Ампутации и ренплантациона хирургија
 Ампутација со дирекна сутура
 Ампутација со ресен
 Микроремплантација/реваскуларизација
 Макроремплантација/реваскуларизација
 Други

10

1

Покривање на кожа на горен екстремитет
 Со кожен графт
 Со локален резен
 Со перформаторски резен
 Со регионален резен
 Со слободен резен

15

5

Изгореници на шака
 Кожен трансплантат
 Кожен резен
 Третман на секвели
 други

10

5

Реконструкција на палец
 Издолжување на коска
 Остеопластична реконструкција
 Полицизација
 други

3

/

20

10

3

0

Тумори на шака
Ексцизија на кожена неоплазма
 директна сутура
 локален резен
 перфораторски регионален резен
 перфораторски оддалечен резен
 микроваскуларен резен
 други
Ексцизија на коскена неоплазма
 коскен графт


други

Рачен зглоб
 артроскопија/артротомија на нестабилност на
рачен
 затворена/отворена репозиција на карпални и
дислокации на рачен зглоб



други

Разни процедури на шака
 хирургија на теносиновитис
 Тригер фингер
 Хирургија за отсранување на страни тела
 Хирургија за вазоспастични нарушувања на
шака
 други

Долен екстремитет
Ексцизија на тумори на долен екстремитет
 реконструкција на директна сутура/кожен
графт
 реконструкција со локален резен/регионален
резен/крос лег
 реконструкција со микроваскуларен резен
Дисекција на ингвинум
Хирургија на отворени/комплексник скршеници
на долен екстремитет
 со локален/перфораторски резен
 со микроваскуларен резен
 реконструкција на коска
Третман на васкуларни улкуси
 со кожен графт
 други процедури
Дијабетично стопало
 ампутација
 реконструкција со регионално ткиво
 реконструкција со микроцаскуларни
процедури
Гениталии
Хирургија за хипоспадија
 Метомија
 Уретропластика
 Хируршки процедури за фистула,стенози и
структури
Хирургија на еписпадии или екстрофија на мочен
меур
Хирургија на Перониева болест
Гангрена Фурние
 Реконсреукција со кожен графт
 Реконструкција со локален резен
Реконструкција на вагина
 Со кожен графт
 Со кожен резен

10

5

10

4

10
4

1
1

5

0

10

2

4

4
1
2

1
2

4

0

Кожа
Ексцизија на кожни тумори
Биопсија на сентинелна лимфна жлезда
Ексцизија на лезија на кожа (било кој тип или
локализација)
 Реконструкција со директна сутура
 Реконструкција со кожен графт
 Реконструкција со локален кожен резен
 Реконструкција со
регионален/микроваскулерен резен
 Киретажа, каутеризација, криохирургија
Експанзија на кожа
Васкуларни аномалии
Хируршка ексцизија на васкуларни аномалии
 Со комплексна ексцизија/реконструкција
 Без комплексна ексцизија / реконструкција
Склеротерапија
Ревизија на лузни
 Директна сутура
 „Z“-пластика или слични процедури
 Дермоабразија,хемиски пилинг
 друго
Други процедури за кожа
Изгореници
Термички изгореници
 ресуцитација
 ексцизија и трансплантација кај големи
изгореници
 ексцизија и трансплантација кај мали-средни
изгореници
 секундарни хируршки процедури кај секвели
од изгореници
Хируршки процедури кај електрични изгореници
Хируршки процедури кај хемиски изгореници
Хируршки процедури кај екстравазациони повреди
Други процедури кај изгореници
ДЕКУБИТНИ РАНИ
Реконструкција со директна сутура
Реконструкција со перфораторски резен
Други процедури за декубитни рани
ЛИМФЕДЕМ
Ексцизија и реконструкција со графт/ резен
Микроваскуларни процедури
Други процедури за лимфедем
Естетска хирургија
Естетска хирургија на лице
 подмладување на возрасно лице

20
6
20

10
4
10

4
2

1
4

15

5

10

10

10

5

2
2
2
2

2
2
2
1

10
10
20

/
/
5

/
/
30

/
/
/

20

5






Лифтинг на чело и веѓи
Комплетен лифтинг на лица ,
Лифтинг на вратот
Ласерско отстранување на дебелинa на
кожата од 1-4 mm
Ринопластика и септопластика
Ментопластика
Блефаропластика




Дојка
 Зголемување на дојка
 Намалување на дојка
 Мастопексија
 Хирургија кај туберозни дојки
Ремоделирање на торзо
 Липосукција
 Абдоминопластика
 Подигање на кожа на натколеница
 Подигање на кожа на надлактица
Други естетски процедури

Предвидени колоквиуми
Основи на пластична и реконструктивна хирургија
Реконструктивна хириргија со микрохирургија
Хирургија на глава и врат
Хирургија на шака
Реконструкција на труп и екстремитети
Реконструкција на долни екстремитети
Тумори
Термички повреди
Естетска хирургија

20

/

20

/

10

10

Област на специјализација
Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата
Времетраење на специјализацијата

Анестезиологија со интензивна
медицина
анестезиолог
60 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвиденодасеизведувакакопредавања,
семинари, работавомалигрупи
Целинапрограмата:
-

-

Подготовка на пациентите за хируршка интервенција со посебен осврт на
премедикацијата;
Третман на несвесен пациент вклучувајќи ја подршката на сите витални функции;
Следење и третман на пациентите во непосредниот постоперативен период
Методи за аналгезија во текот и по хируршката интервенција, во текот на
бременоста и при породувањето;
Модифицирање или превенција на стресниот одговор од анестезијата и
хируршката интервенција;
Дијагноза и лекување на разните болести и патолошки состојби кои можат да
бидат присутни кај горенаведените категории;
Знаења од областа на хирургијата и акушерството;
Дијагноза и лекување на компликациите кои можат да се јават во текот н
аанестезијата или аналгезијата при хируршките и другите интервенции, како и во
постоперативниот период;
Срцево белодробно оживување;
Дијагноза и лекување на респираторна слабост;
Дијагноза и лекување на циркулаторна слабост;
Дијагноза и третман на органската слабост вклучувајќи го и одржувањето на
донорите на органи;
Дијагноза и третман на разни нарушувања на водено електролитниот и метаболен
статус;
Познавање и користење на разните електронски уреди и апарати;
Способност за комуникација со пациентите и нивните семејства, со колегите од
другите медицински подрачја и со останатиот персонал;

-

Развивање на наставните способности преку учество во обуката на помладите
специјализанти

Прва и втора
година

150 часа општа анестезија
Теоретски делови од базичните науки потребни за анестезиологија со
интензивна медицина:
Физиологија за анестезиолози:
- Кардиоваскуларен систем
- Респираторен систем
- Метаболизам
- Ацидобазен статус
- Размена и губитоци на течности
- Електролити
- Бубрези
- Црб дроб
- Централен нервен систем
- Невромускулна врска
- Мускули
- Автономен нервен систем
- Болка и ноцицепција
- Контрола на температура
- Ендокринологија
- Хемостаза
- Гатсроинтестинален систем
- Бременост, новороденче и дете
- Старост
Фармаколошки средства користени во анестезиологијата и интензивната
медицина:
- Основна фармакокинетика
- Принципи на фармакодинамиката
- Трансплацентарно минување на лековите
- Лекови за премедикација
- Општи анестетици и теории за анестезијата
- Локални анестетици/аналгетици
- Невромускулни релаксанти и антагонисти
- Антимускарински лекови
- Опијати и нивни антагонисти
- Други аналгетици
- Хипнотици и анксиолитици и нивни антагонисти стиумлатори на ЦНС
- Контрола на гадењето ои повраќањето
- Антациди
- Лекови кои делуваат на кардиоваскуларниот систем
- Инотропни лекови
- Диуретици
- Антиаритмици
- Адренергични агонисти и антагонисти
- Антихипертензиви
- Нитрати и калциум антагонисти

- Азотен оксид
- Симпатикомиметици
- Лекови кои делуваат врз хемостазата
Антагонисти на витамин К
Антитромботички лекови
Фибринолитици/антифибринолитици
- Лекови кои делуваат врз респираторниот систем
Бронходилататори
Респираторни стимуланси
Кислород
Јаглероден диоксид
- Лекови за дијабетес мелитус
- Тиреоидни и антитиреоидни лекови
- Кортикостероиди
- Антибиотици
- Крв, крвни компоненти и крвни заместители
Интерреакции меѓу лековите
Механизам и третман на анафилактичните реакции
Основи на физиката за анестезиолози и методи за мерење; карактеристики
на гасовите
- Температура, мерење
- Odreduvawe na acidobazniot status, O2 i SO2 vo krvta,gasovite i
tkivata
- Srcev minuten volumen; krven protok, pritisoci
- Belodrobna funkcija
- Volumeni na gasovite
- Bubre`na funkcija
- Crnodrobna funkcija
- Nevromuskulen blok
- Elektri~na aktivnost na CNS
- Osnovi na statistikata
Анатомија
- Usta
- Farinks
- Larinks
- Beli drobovi
- Srce, arterii i veni
- Primeneta anatomija od interes za regionalniteanesteziolo{ki
tehniki
Op{ta anestezija, metodiitehniki
- Komponenti na op{tata anestezija
- Narkoza
- Nevromuskulna blokada i muskulna relaksacija
- Analgezija
- Inhalaciona anestezija
- Intravenska anestezija
- Komplikacii, prevencija i tretman (maligna hipertermija,
ote`natovospostavuvawe na di{niot pat)
Tehni~kaopremai monitoring

Op{tiprincipinaurgentnatamedicinaSrcevobelodrobnoo`ivuvawe
(SBO) vklu~uvajki go naprednatotoodr`uvawena `ivotot (NO@)
Transport na kriti~no bolni pacienti
Travmatizirani pacienti
Intoksikaciiitruewa

Трета година

Четврта
година

50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето – 4 часа
50 часа
Lokalnairegionalnaanestezija
- Epiduralna anestezija
- Spinalna anestezija
- Regionalna intravenska anestezija
- Komplikacii, prevencija i tretman
Специјална анестезија
- Ambulantski anestezii
- Urologija
- Hirurgija na endokriniot sistem
- Nevrohirurgija
- Vaskularna hirurgija
- Torakalna hirurgija
- Anestezija za nehirur{ki proceduri
- Razni polo`bi na pacientot vo tekot na hirur{kata intervencija
50 часа
Специјална анестезија
- Ortopedska hirurgija
- Transplantacija na organi
- Kardiohirurgija
- Oftalmologija
- Otorinolaringologija (ORL)
Dijagnosti~kiiterapiskiproblemiodstrananarespiratorniotsistem
Dijagnosti~kiiterapiskiproblemiodstrananakardiovaskularniotsistem
Povredinaglavataidrugiafekciina CNS
Tretmannapacienti so multipnaorganskaslabostТretmannabolkata
- farmakologija
- anatomija I fiziologijanabolkata
-Op{tiprincipizaevaluacijaitretmannabolkata
-Tehniki
-Hirur{kiinehirur{kimetodi
- Akutnabolka
- Hroni~nabolka

Петта година

Dijagnosti~kiiterapiskiproblemiodstrananarespiratorniotsistem
50 часа
Специјална анестезија
- Detska hirurgija
- Ginekologija
- Anestezija i analgezija vo aku{erstvoto
- Neposreden tretman na novorodenoto
Ve{tini za komunikacija
- Koordinacija pri transplantacijata na organi
- Komunikacija so multidisciplinarniot tim za resuscitacija
- komunikacija so pacientite i nivnite najbliski

Општ дел од анестезиолошка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Турнус

Траење (месеци)

Предоперативен преглед на болни со анестезиолошка
проценка
Амбулантни анестезии
Општа анестезија во пластичната и реконструктивна хирургија
Општа анестезија во абдоминална хирургиј
Општа анестезија во урологија
Општа анестезија во траума и ортопедија
Општа анестезија во тораковаскуларна хирургија
Општа анестезија во неврохиругијата
Општа анестезија во кардиохирургија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/ 11
часа годишно во тек на првите 2 години
Присуство/учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно

1м
1
2
4
4
3
3
3
2

23

Практични вештини во општиот дел од анестезиолошката специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

1
2
3
4
5
6
7

Предоперативен преглед на болни со анестезиолошка
проценка
Предоперативен преглед
Коморбидитети и лекови
Проценка на ризикот од анестезијата и операцијата
Интравенска канулација
Подготовка на пациентите
Предоперативно информирање на пациентите
Премедикација

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
1месец
10
10
10
10
15
5
5

Општа анестезија во абдоминалната хирургија
1
2
3
4
5.
6.

Општа анестезија при елективни случаи
Општа ендотрахеална анестезија при итни случаи
Епидурална анестезија
Поставување централен венски катетер
Анализа и мониторинг на дишењето, капнографија
Merewenapritisokot, protokotivolumenotnagasovite
vosklopnaaparatotzaanestezija

50
50
50
100
50
50
50
4 месеци

20
10
5
5
/
/

Општа анестезија во урологијата

250
50
10
10
50
50

4 месец

1
2
3

Општа анестезија
Спинална анестезија
Поставување артериска линија

10
10
10

75
20
10

1
2
3

Општа анестезија во трауматологијата и ортопедијата
Општа анестезија при елективни случаи
Општа анестезија при ургентни состојби
Периферни нервни блокови

3
5
10

3 месец
150
30
20

Општа анестезија во пластичната и реконструктивна
хирургија
1

Општа анестезија

2 месеци

5
Амбулантни анестезии

1
2

Општа Интравенска анестезија
Општа ендотрахелна анестезија

1 месец
5
10

Општа анестезија во тораковаскуларна хирургија
1
2
3

Ендобронхијална интубација
Пласирање централен венски катетер
Епидурална анестезија

Општа анестезија
Поставување пациент во различни положби

30
10
10

Општа анестезија
Поставување артериска линија
Поставување централен венски катетер

30
10
10
3 месеци

10
10

Општа анестезија во кардиохирургија
1
2
3

100
50
3 месец

Општа анестезија во неврохиругијата
1
2

50

15
25
2месеци

10
5
5

/
10
10

Предвидени колоквиуми
I. Физика во анестезија, апаратура, општа анестезија, анестетици, анестезиолошки техники
II. Физиологија на кардиоваскуларниот систем-Реанимација (СБМО)
III. Физиологија на бубрези со водено солев баланс (ацидобазен статус)
IV. Особеностинаанестезиитепритораковаскуларнахирургија;
машиназаекстракорпоралнациркулација
V. Особеностинаанестезиитевоневрохирургија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењеттреба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус.

Напреднат дел од анестезиолошката специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.

Турнус

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Општа анестезија во детска хирургија
Општа анестезија во оториноларингологија
Општа анестезија во окулистика и максилофацијална хирургија
Општа анестезија во гинекологија и акушерство
Регионални видови на анестезија со аналгезија
Акутна болка
Хронична болка
Интензивна медицина со ургентни состојби
Интензивно лекување - педијатрија
Интензивно лекување - пулмологија
Интензивно лекување - кардиологија
Интензивно лекување - нефрологија
Трансфузиологија
РТГ институт
Ургентен центар
Вкупно:

Траење (месеци)
4
2месеци
1
3месеци
2
2
1
16
1
1
1
1
0,5
0,5
1
37

Практични вештини во напреднатиот дел од анестезиолошката специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно

Општа анестезија во детска хирургија
1
2

Деца < 5 godini
Деца < 1 godina
Општа анестезија во оториноларингологија

4
10
10

30
10
2месеца

1
2
3
4

Општа анестезија-орална и назална интубација
Фiberopti~ka intubacija
Бронхоскопија
Хирушка трахеостомија

3

Општа анестезија во окулистика и максилофацијална
хирургија
Анестезија за фацијална траума во услови на итен случај или
полуелективни случаеви
Воспоставување, одржување и заштитување на ервејот во
случај на абнормална анатомија како и при оперативни
процедури на истата
Анестезија за опсежни максилофацијални интервенции

1
2
3
4

Општа анестезија во гинекологија и акушерство
Пласирање на епидурален катетер за аналгезија
Спинална анестезија за царски рез
Комбинирана спинална/епидурална аналгезија и анестезија
Општа анестезија

1
2

5
10
2
5

15
/
/
/
1 месец

10

5

10

5

10

5
3месеци

5
10
5
10

10
30
/
50

1
2
3
4

Регионални видови на анестезија со аналгезија
Спинална анестезија кај возрасни
Периферни блокови
Спинална анестезија кај деца
Регионална интравенска анестезија

5
5
10
5

2 месеци
50
20
2
10

1
2

Акутна болка
Периферни блокови
Поставување на катетри со употреба на ехо апарат

10
5

2 месеци
10
/

Хронична болка
1

1
2
3
4

1

Познавање на опциите во третирање на канцерска болка како
и на болка од неканцерска природа

10

Интензивна медицина со ургентни состојби
Dijagnosti~ki i terapiski problemi od strana na
respiratorniot sistem
Dijagnosti~ki i terapiski problemi od strana na
kardiovaskularniot sistem
Povredi na glavata i drugi afekcii na CNS
Tretman na pacienti so multipna organska slabost

16месеци
20
50

Интензивно лекување - педијатрија

/

20

50

10
50

5
20
1

1

1

Стабилност на витални параметри кај деца кои побаруваат
лекување во оддел за интензивна нега
Интензивно лекување - пулмологија
Бронхоскопија

20

1
5

Интензивно лекување - кардиологија
1

Ангиографија, кардиоверзија, пласирање на катетри

1
2

Интензивно лекување - нефрологија
Хемодијализа
Континуирана бубрежна заместителна терапија

Хемостаза, тромбоза- интерпретација

20

Компјутеризирана томографија, Магнетна резонанца (основи)

10
10

Transport na критично болни pacienti

2

Srcevobelodrobno o`ivuvawe (SBO) vklu~uvajki go
naprednatoto odr`uvawe na `ivotot (NO@)
Третман на иntoksikacii i truewa

3

/
/
0,5

10

20
0,5

10

Ургентен центар
1

/
1 месец

РТГ институт
1

/
1

Трансфузиологија
1

/

/
1
5

10

10

10

10

Предвидени колоквиуми

VI. Физиологија на дишење, артифицијална вентилација
VII. Педијатриска анестезија
VIII. Регионални анестезии, лоаклни анестетици, терапија на болка
IXОсобенсоти во ГАК Анестезија
X. Особености во анестезија при ОРЛ, Очно, максилофацијална хирургија
XI. Ургентна медицина
XII. Интензивно лекување, реанимација, интензивна медицина

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус.

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци














Социјална медицина
10 месеци
Научно-истражувачка методологија во социјална медицина 2 месеци
Организација на здравствената служба и здравствен менаџмент
8 месеци
Систем на здравствена статистика и здравствени информациони системи
4 месеци
Здравствена политика и законодавство
8 месеци
Економика во здравството
4 месеци
Промоција на здравје
4 месеци
Социјална политика и законодавство
1 месец
Глобално здравје и меѓународна здравствена соработка
1 месец
Медицина на труд и заштита на работа
1 месец
Основи на хигиената и здравствена екологија
2 месеци
Основи на епидемиологијата и бниостатистика
2 месеци
Основни организациони форми на здравствената заштита во вонредни и
кризни состојби
1 месец

1.План:
Настава
(часови)

Прва година

140

Социјална медицина и јавно
здравје

75

Научно истражувачка
методологија во социјалната
медицина

15

Задолжителна теоретска настава
предвидена за сите
специјализанти

50

Втора година

90

Стаж
(месеци)

5+5

1+1

Стажот се изведува во
установи што вршат
дејност по:

Медицински факултет,
Институт за социјална
медицина (ИСМ)
Институт за јавно здравје
(ИЈЗ), Сектор за социјална
медицина
ИСМ, Медицински
факултет
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина
Медицински факултет
Скопје
Катедра за социјална
медеицина

Организација на здравствената
служба и здравствен менаџмент

50

Систем на здравствена
статистика и здравствени
информациони системи

40

Трета година

80

Здравствена политика и
законодавство

50

4+4

Економика во здравството

30

2+2

Четврта година

135

Промоција на здравје

40

2+2

ИСМ, Медицински
факултет,
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина

Социјална политика и
законодавство

10

0.5 +0.5

Глобално здравје и меѓународна
здравствена соработка

10

0,5 + 0,5

Медицина на труд и заштита на
работа

10

0,5 +0,5

ИСМ,
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина
ИСМ,
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина
Институт за медицина на
трудот
ИЈЗ, Сектор за здравствена
екологија, Одделение за
медицина на труд

Основи на хигиената и
здравствена еколпогија

10

2

ИЈЗ, Сектор за здравствена
екологија

Основи на епидемиологијата и
биостатистика

10

1+1

Основни организациони форми
на здравствената заштита во
вонредни и кризни состојби
Семинар

5

0,5+0,5

ИЈЗ, Сектор за следење на
заразни болести;
Медицински факултет,
Институт за
епидемиологија
ИЈЗ,
ИСМ

4+4
2+2

40

ИСМ
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина
ИСМ
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина

ИСМ
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина
ИСМ
ИЈЗ, Сектор за социјална
медицина

Медицински факултет,
Катедра за социјална
медицина
Институт за социјална
медицина
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2. Програма:
2.1. Теоретски дел:
Социјална медицина и јавно здравје
Вовед во социјална медицина и јавно здравје
Социјално-економски фактори и нивно значење за здравјето и болеста
Социјални услови на средината и нивно влијание врз здравјето
Заштита на здравјето во разни етапи на развој на општествената заедница
Современи сфаќања и основни принципи на здравствената заштита (ЗЗ)
Природен тек на болеста и степени на превенција: примарна, секундарна и
терциерна
Нивои на здравствена зашттиа
Социјално медицински карактеристики на популационите групи
Основни проблеми со ЗЗ и социјална заштита на една популациона група: деца,
адолесценти и млади, жени, работници, возрасни лица, повозрасни лица над
60г., лица со посебни потреби, мигранти и други ранливи групи
Основни јавно здравствени проблеми – јавно здравствен пристап
Контрола и превенција на болести на кардиоваскуларен систем
Контрола и превенција на малигни неоплазми
Контрола и превенција на повреди и насилство
Контрола и превенција на болести на зависност
Контрола и превенција на заразни заболувања
Јавно здравствени аспекти на ментално здравје
Јавно здравствени аспекти на орално здравје
Основни карактеристики на социјалните болести и социјалните појави
Социјално медицински карактеристики на најчестите социјални болести:
методи, начини и постапки за истражување на хроничните незаразни болести,
фактори на ризик, загрозени групи и мерки за ЗЗ
Следење и анализа на здравствената состојба на населението и на факторите на
средината
Примена на јавно здравствен метод во проучувањето на масовните заболувања
Евалуација на здравје и фази на оцнека и мерење на здравјето
Социјално медицинска анамнеза и дијагноза
Дефинирање на мерките за ЗЗ и нивните извршители
Социјално медицинска терапија
Контрола и евалуација
Здравствени индикатори
Научно истражувачка методологија во социјалната медицина
Основи на истражувачата методологија во социјалната медицина:
Видови на истражувања, значење и примена
Клиничко-медицински истражувања, елементи и мерила за проучување на
работата на здравствената служба
Истражувања во заедницата
Прибирање на податоци, обработка на прибраниот материјал, табелирање,
релативни бројки, средни големини
Мерки на варијабилност, видови на дистрибуција, графичко прикажување,
временски, нумерички, атрибутивни и територијални серии
Метод на репрезентативно проучување, примерок, негова поврзаност на
појавите, анализа на динамиката на масовните појави
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Организација на здравствената служба и здравствен менаџмент
Основни принципи во организацијата на ЗЗ и работата на здравствената служба
Здравствен систем, есенцијални јавноздравствени функции и операции на
здравствен систем,
Евалуација на перформансите на здравствениот систем
Основни карактеристики на системот на организација на ЗЗ и здравствената
служба во РМ
Мрежа на здравствени установи во РМ
Организација, функција и задачи на примарна здравствена заштита
Организација, функција и задачи на секундарна здравствена заштита
Организација, функција и задачи на терциерна здравствена заштита
Организација, функција и задачи на амбулантно-поликлиничките здравствени
установи
Организација, функција и задачи на болничко-стационарни здравствени
установи
Организација, функција и задачи на службите за јавно здравје
Методи на планирање на развојот на мрежата на здравствени установи
Здравствени служби како детерминанти на здравје
Здравствени работници и соработници: едукација, стручно усовршување и
делокруг на работа
Методи на планирање на потребите за хумани ресурси
Видови здравствени работници
Анализа на работата на здравствените работници
Методологија на изработка на стандарди и нормативи и нивна примена
КМЕ и КПД и лиценца на работа
Категоризација на здравствените установи и принципи на регионална
организација на здравствената служба
Менаџмент на макро и микро ниво, квалитет на здравствена заштита,
стандардизација и акредитација
Акредитација и осигурување на квалитет на здравстевна заштита
Етички аспекти во јавното здравје
Меѓународни обврски за здравствена статистика
Меѓународни бази на податоци: ХФА индикатори, ЕУРОСТАТ, ОЕЦД, МДГ и
др.бази на податоци

Систем на здравствена статистика и здравствени информациони системи
Поим, значење и примена на здравствената статистика
Евиденции во здравството и збирки на податоци во РМ, водење на основна
здравствена статистика
Закон за евиденции и друга релевантна легислатива
Индивидуални и збирни евиденции, регистри
Oбработка и презентација на амбулантно-поликлинички и болнички морбидитет
Избор на податоци, елементи и мерила за проучување на здравствената состојба
на населението
Меѓународна класификација на болестите и здравствено сродните проблеми
Предмет, содржина и извори на статистики на населението
Популациона статистика, витална статистика, миграциона статистика
Индикатори од средина, животна и работна средина
Индикатори од здравствена служба
Здравствени информациони системи – национални и меѓународни
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Меѓународни компаративни информациони системи
Меѓународни обврски за здравствена статистика
Меѓународни бази на податоци: ХФА индикатори, ЕУРОСТАТ, ОЕЦД, МДГ и
др.бази на податоци
Здравствена политика и законодавство
Стратешко планирање, утврдување на потреби,основен систем на одредување
приоритети и избор на алтернативни решенија
Методи на планирање и програмирање, етапи во процесот на планирањето
Планирање на развојот на мрежата на здравствени установи и потребниот кадар
Методологија на изработка на здравствена стратегија и акционен план
Евалуација на планови, програми и стратегии
Национална здравствена стратегија и други релевантни стратегии
Преглед на националната легислатива од областа на здравството
Здравствено осигурување, видови, организација и основни принципи
Права кои произлегуваат од здравствена заштита и здравственото осигурување и
начин на нивно остварување
Закон за евиденции во областа на здравството, закон за државна статистика и
други закони
Меѓународно здравствено законодавство
Меѓународни прописи со обврзувачка функција и други меѓународни акти
Европски директиви

Економика во здравството
Поим и подрачје во економиката на здравството
Значење на економските фактори за здравјето и болеста; здравјето како
економска категорија
Економски односи во здравството и нивните специфичности
Фактори кои делуваат на потрошувачката во здравството и побарувачка на
здравствени услуги
Финансирање на здравствената заштита
Здравствено осигурување
Трошоци за здравствена заштита
Начини на плаќање на здравствена заштита
Здравствени потреби, оценка и оптовареност со болест
Одредување приоритети
Економски анализи за алтернативни методи на обезбедување здравствени услуги
Cost benefit, cost effectiveness и cost utility анализи
Економика во здравството и здравствена политика

Промоција на здравје
Промоција на здравје, дефиниции, концепт, историски развој
Промоција на здравје и превенција на болест, приоритетни јавно здравствени
проблеми
Промоција на здравје за ранливи групи, унапредување на здравиот животен стил
и спречување на ризично однесување
Улога на здравственото воспитување во заштитата на здравјето
Основни принципи на работа во областите на здравствено воспитание, содржина
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на работа и подрачје на активност
Видови на здравствено воспитни средства и нивна примена
Улога на здравственото воспитување во промена на личноста и нејзиното
здравствено однесување
Улога на општата и здравствената култура во процесот на чување на здравјето
Место и улога на патронажната сестра во здравствено-просветниот процес
Програма за промоција на здравје во заедница- програмирање, застапување,
имплементација и евалуација
Организација, координација и евалуација на кампањи за примарна и секундарна
превенција на болести и сродни состојби

Социјална политика и законодавство
Социјални појави и проблеми, нивни карактеристики и влијание врз здравјето и
болеста
Социјално законодавство
Социјална заштита; видови, организација и работа на установите за социјална
заштита
Улога на органите на управата од областа на социјалната заштита
Инвалидско-пензиско осигурување, организација и основни принципи
Права во областа на инавлидско-пензиско остварување и начин на нивно
остварување
Детска социјална заштита
Социјално исклучени лица

Глобално здравје и меѓународна здравствена соработка
Влијание на глобализација врз здравјето
Меѓународна здравствена соработка
Агенции, организации и фондови на ООН
Организација, функција и задачи на Светска здравствена органзиација
Мултилатерални развојни банки и Глобален фонд
Меѓународни невладини организации
Европска унија
Милениумски развојни цели
Здравје 2020 – Европска политика за здравје и благосостојба

Медицина на труд и заштита на работа
Вовед во медицина на трудот; принципи; специфични цели / задачи , обврски и
ниво на акција-јавно-здравствени аспекти
Значење на работата и работното место за здравјето и болеста
Анализа на работно место
Проценка на ризик и управување со ризик
Заштита на работа
Улога на органите на управата во областа на заштита на работа
Инспекција на трудот, санитарна инспекција

Основи на хигиената и здравствената екологија
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Здравствено-еколошкиот концепт на здравјето; проценка и управување на
здравствениот ризик
Здравствено еколошки аспекти на загадувањето на воздухот
Здравствено еколошки аспекти на водата за пиење и санитацијата,
површинските води и водите за капење и рекреација
Здравствено еколошки аспекти на јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење и
бучавата
Здравствено еколошки аспекти на климатските промени
Безбедност на храната и здравјето на луѓето
Правилна исхрана базирана на докази и проценка на здравствените ризици
поврзани со неправилна исхрана
Здравствено еколошки аспекти на здравствени установи

Основи на епидемиологијата и биостатистика
Епидемиолошки методи на работа и негова примена во проучување на
масовните појави
Општа епидемиологија на заразните болести
Епидемиологија на хроничните незаразни болести
Методологија на истражувачката работа во епидемиологијата (лабораториска,
клиничка и метод на теренски истражувања)
Дескриптивна и дедуктивна статистика
Формулирање на хипотези и тестирање: формулирање на намената на студијата,
темата и целите

Основни организациони форми на здравствената заштита во вонредни и
кризни состојби
Карактеристики на здравствената состојба на наслението во услови на вонредни
и кризни состојби
Организација на ЗЗ во услови на вонредни и кризни состојби
Основни принципи на организација на здравствената служба и видови на
здравствени организации и нивни задачи во услови на вонредни и кризни
состојби
Семинар
Изработка на специјалистички труд)

2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на анализи:
Активно вклучување во секојдневната работа во здравствените установи каде што
се спроведува турнусот, под надзор на метор/коментор/едукатор.
Број
1. Социјална медицина
Подготовка на анализа/информација за одреден јавно здравствен 1
проблем
Подготовка на анализа/информација за една вулнерабилна група 1
население
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2. Здравствена политика и законодавство
Подготовка на предлог-стратегија за приоритетен здравствен проблем
Подготовка на предлог програма за приоритетен здравствен проблем
Мислење за одреден закон

1
1
1

3. Организација на здравствената служба и здравствен менаџмент
Изработка информација/извештај за работата на здравстевниот систем

1

4. Економика во здравството
Користење методологија на СЗО за отповареност со болест – одредување
оптовареност на еден јавно-здравствен проблем
Економска анализа – cost benefit
Економска анализа - Cost effectiveness/cost utility (интерпретација на
наоди од готови анализи)
Анализа на ДРГ Извештај на ФЗО

1
1
1
1

6. Систем на здравствена статистика и здравствени информациони системи
Подготовка на анализа/информација од рутинската здравствена 1
статистика
Изработка на семинарска задача со податоци он-лајн бази на податоци 1
(ХФА)
Работа на еден регистар и подготовка на извештај
1

7. Промоција на здравјето и здравствено воспитување
Изработка на здравствено-пропаганден материјал (брошура, леток, 1
агитка)
Одржано здравствено промотивно предавање на целна група
1

8. Социјална политика и законодавство
Семинарски труд

1

9. Глобално здравје и меѓународна здравствена соработка
Семинарски труд

1

10. Медицина на трудот и заштита на работа
Семинарски труд

1

11. Основи на хигиената и здравствена екологија
Семинарски труд

1
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12. Основи на епидемиологијата и биостатистика
Семинарски труд

1

13. Основни организациони форми на здравствената заштита во вонредни и
кризни состојби
Семинарски труд
1
14.

Семинар
Семинарски труд и ППТ

1

По завршување на секој турнус, ќе се врши проверка на знаењата (колоквиум) на
специјализантот според услови и посочената литература од Катедрата за
социјална медицина и Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаењата на специјализантите по одделните
турнуси ќе се спроведува согласно легислативата.
По спроведување на сите предвидени турнуси содржани во планот и програмата за
специјализација по социјална медицина и јавно здравје специјализантот полага
предиспитен завршен колоквиум, кој дотолку го положи може да пристапи на
специјалистички испит.
Специјалистичкиот испит се состои од изработка и одбрана на писмен
специјалистички труд и усмен завршен испит пред испитна комисија.

3. Програмата опфаќа и обука за:

3.1. Тимски и комуникациски вештини
 Развивање на добри комуникациски вештини со колегите во центрите за
јавно здравје и други специјалисти и здравствени професионалци
 Способност за подготовка на извештаи со аналитички и причинскопоследични карактеристики, важни за утврдување на состојбата со
здравјето на населението
 Ефикасна комуникација со персоналот за обезбедување на ефикасни
услуги, вклучително и тимска работа и лидерски вештини
3.2 Одржување на добро раководење и добра пракса
 Развивање на обврска за доживотно учење преку континуиран
професионален развој и учество на значајни курсеви и конференции.
 Вештини за развивање, оптимизирање и воведување на нови анализи
 Придржување кон установените процедури за согласност и доверливост
 Разбирање на етичките и легалните прашања
 Запознавање со прашањата поврзани со обезбедување квалитет,
акредитација и добро раководење
3.3. ИТ вештини
 Употреба на информатичката технологија вклучувајќи онлајн средства и
датабази
 Стекнување на знаење за тоа како да се искористи ИТ-технологијата за
промовирање на добра пракса и интерпретација на резултатите, онлајн
извори и датабази
 Познавање на безбедноста на податоците
3.4. Менаџмент обука
 Познавање на општата здравствена политика, целите и приоритетите
9




Разбирање на организацијата на здравствените служби
Можност за учество во активностите на одделот поврзани со
организационото планирање, финансискиот менаџмент и мониторирање
и одржување на стандардите за квалитет
 Развој на мултидисциплинарен тим, работни и лидерски вештини
3.5 Подучување
 Промовирање на подучувачки вештини преку учество во едукацијата и
обучувањето на студентите и здравствените работници, како и на
различни вулнерабилни групи
3.6. Истражување
 Социјалната медицина и јавното здравство има постојано променлива
основа на знаењето и специјализантите треба да се поттикнуваат да
учествуваат во истражувачката работа
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Област на специјализација

психијатрија

Звање кое се добива по завршување
на специјализацијата

Психијатар

Времетраење на специјализацијата

60 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва, втора

Трета година

100 часа општа психијатрија
Задолжителна теоретска настава предвидена за сите специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
50 часа

Четврта година

50 часа

Пета година

50 часа

Општ дел од специјализација по психијатрија
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1

Турнус
Клиничка психијатрија
Основна психијатриска проценка
Употреба на клинички скали за проценка
Психофарматотераписки консултации
Ургентна психијатрија 1
Психијатриска проценка кај хронични душевни болести
Ургентна психијатрија 2
Зависности
Психогеријатрија

Траење (месеци)
18 м
6
2
2
2
2
2
1
1

2
3
4

Психички промени кај невролошки состојби
Имиџинг методи во неврологија
Работа во амбуланта

2
2
2
24

Вкупно

*Турнусот Амбуланта се одвива во втора и трета година по два месеци

Практични вештини во општиот дел на специјализација по Психијатрија со дефиниран број на
постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира
Изведува
самостојно
6 месеци

Основна психијатриска проценка
1
2
3
4
5
6

Преглед на психијатриски пациент
Земање психијатриска анамнеза
Опис на психички статус
Диференцијално-дијагностичка проценка
Правење тераписки план
Болничко водење на пациенти
Шизофренија
Афективни растројства
Дисоцијативни растројства
останато

10
10
10
10
15
15
15
10
20

Употреба на клинички скали за проценка
1
2
3
4
5
6

Хамилтонова скала за депресија (ХАМ-Д)
Хамилтонова скала за анксиозност (ХАМ-А)
Скала за проценка на позитивени негативен синдром кај
шизофренија (ПАНСС)
Скала за проценка на екстрапирамиден синдром (ЕСРС)
Скала за глобална клиничка проценка (ЦГИ)
Мини ментал скала (ММС)

5
5
5
5
5

2 месеци
5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

7

Јангова скала за проценка на манија (YMRS)

5

Психофaрмакотерапија
1
2
3
4
5

Употреба на антипсихотици
Употреба на антидепресиви
Употреба на психостабилизатори
Употреба на холинестеразни инхибитори
Употреба на анксиолитици и хипнотици

2 месеци
10
10
10
5
5

Ургентна психијатрија 1
1
2

Самоповредувачко однесување
Агресивност и хостилно однесување

3

Шизофренија
Биполарно афективно растројство
Рекурентно депресивно растројство
Гранична структура на личност
Ургентна психијатрија 2
Агитиран пациент со психоза
Агитиран пациент со биполарно растројство
Агитиран пациент со депресија

10
10

Опиоиди
Халуциногени
Психостимуланси
Седативи и хипнотици
Алкохол

5
5
5
5

3
4
1
2
3
4

/
/
/
/
2 месеци

5
5
5

/
/
/
1 месец

5
5
5
5
5
Психогеријатрија

1
2

/
/
2 месеци

Болести на зависност од психоактивни суптанци
1
2
3
4
5

/
/
/
/
/
2 месеци

Психијатриска проценка кај хронични душевни болести
1
2
3
4

5

Деменција
Психооргански синдром кај интернистички и невролошки
болести
Хронични душевни болести во геријатриска возраст
Следење на пациенти во амбуланта
Анксиозни растројства
Афективни р-ва
Психотични состојби
Психооргански синдром

/
/
/
/
/
1 месец

5
5

/
/

5
5

/
/
2 месеци
25
25
20
10

1
2
3
4
5
6
7

Психички промени кај невролошки состојби
Епилепсија
Екстрапирамиден синдром
Невродегенеративни заболувања
Главоболка
Имиџинг методи во неврологија
Невроимиџинг методи (КТМ, МРИ на мозок)
Енцефалопатии
Мултипла склероза

2 месеци
5
/
5
/
/
/
5
/
2 месеци
5
/
5
/
5
/

Предвидени колоквиуми
Клиничка психијатрија

За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење (колоквиум) според
услови и посочена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се
изведува турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по
завршување на турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување
на наредниот турнус. За турнусите коишто се одвиваат во два дела, колоквиумот се
полага по завршување на вториот дел од турнусот.

Напреднат дел од специјализација по психијатрија
распоред на турнуси
Ред. Бр.

Турнус

Траење (месеци)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Психодијагностика
Психотерапија
Психофизиологија
Суицидологија
Зависности и коморбидитет
Психотерапија
Стимулативни методи во психијатрија
Детска психијатрија
Судска психијатрија
Психофармакотерапија
Социјална психијатрија
Судска психијатрија – третман и рехабилитација
Растројства во спиењето
Интерна медицина

2
3
2
2
2
3
1
5
2
3
5
1
1
1,5

14

Ургентна медицина
Работа во амбуланта
Присуство/учество на најмалку 7 клинички презентации и/или
судски вештачења/годишно,
Вкупно:

0,5
2

36

Практични вештини во напреднатиот дел од специјализација по психијатрија со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Психодијагностика
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5

1
2
3
4
1
2
3

Психодијагностичка експлорација
Клиничко интервју
Тестови во клиничка психологија
Дијагностика на интелектуални способности - WASI
Психодијагностика на органицитет
Самоописни техники
Проективни техники
Пишување на психолошки наод и мислење
Психотерапија I
Теории и развој на личност
Основи на индивидуална и групна психотерапија
Индикации и ограничувања во психотерапијата
Искуствено-едукативна група
Психофизиологија
Метода на снимање на ЕЕГ
Препознавање на артефакти
Нормална ЕЕГ активност
Патолошки графоелементи
ЕЕГ промени во базичната активност кај психијатриски
болести
Психотерапија II
Психоаналитички/психодинамски терапии
Когнивно-бихејвиорална терапија
Семејна терапија
Методи на психофизичка релаксација
Стимулативни методи во психијатрија
РТМС
ЕКТ
Неурофидбек
Детска психијатрија

2 месеци
5
5
5
5
3
3
3
3
3 месеци

2 месеци
10
10
10
10
10
3 месеци
/
3
3
3

/
/
/
/
1 месец

5 месеци

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3

Хетероанамнеза од родители и психички статус
Дијагностичко интервју и користење на КСАДС
Психофармакотерапија кај млади лица
Болничко водење на пациенти (деца и млади)
Дневно-болничко водење на пациенти (деца и млади)
Специфики на суицидално однесување кај млади лица
Судска психијатрија/Основи на судска психијатрија
Елементи на пресметливост
Мерки на безбедност
Извод од судски списи
Психијатриско-психолошка проценка на кривично дело
Пишување на вешт наод и мислење
Деловна способност
Парнична способност
Родителска способност
Суицидологија/Основи на суицидологија
Ризик фактори за суицидално однесување/суицид
Проценка на суицидален ризик-користење скали
Кризна интервенција
Обид за самоубиство
Превенција на ризик од суицид
Конзилијарен преглед на суицидален пациент
Зависности и коморбидитет
Коморбидни психотични состојби и третман
Коморбидни афективни состојби и третман
Коморбидни соматски состојби и третман
Бременост и зависност
Психофармакотерапија II
Употреба на Водичи и Упатства
Третман на рефрактерни состојби во психијатрија
Медицина заснована на докази

5
5
10
10
5
5

5
5
/
5
5
5
2 месеци

2
2
2
/
1

2
/
/
/
/
2 месеци

5
5
5
30
2 месеци
4
4
4
1

Депресија
Резидуална шизофренија
Биполарно афективно растројство
Гранична структура на личност
Социо-тераписки групи
Работна терапија
Социотераписки приод кон душевен болен
Редукција на стигма
Поддршка на хронични психијатриски пациенти

/
/
/
/
3 месеци

Социјална психијатрија
1
2
3
4
5
6
7
8
9

/
/
/
/

5 месеци
5
5
5
5
/
/
/
/
/

5
5
5
5
/
/
/
/
/

1
2
3
1
2

Судска психијатрија – третман и рехабилитација
Личност и кривично дело
Психопатологија и кивично дело
Третман и рехабилитација на сторители на кривични дела
Растројства во спиењето
Фази на спиење и нивно мониторирање
Растројства на спиењето и третман

1 месец
2
1
1
1 месец

Интерна медицина

1,5 месец

2

Ендокринологија / реуматологија

10

3
4

Пулмологија
Кардиологија

10
10

1

Ургентна медицина
Ургентен центар и токсикологија

10

1
2
3
4

Психијатриска амбуланта
Анксиозни растројства
Афективни р-ва
Психотични р-ва
Психооргански р-ва
Вкупно

Ендокринологија
/ реуматологија
Пулмологија
Кардиологија
0,5 месеци
Ургентен центар
и токсикологија
2 месеци
25
25
20
10
36 месеци

Предвидени колоквиуми
Психотерапија
Детска психијатрија
Социјална психијатрија
Психофармакотерапија I и II
За сите турнуси кои траат до два месеца ќе се врши проверка на знаење според услови и
посечена литература на Катедрата на високообразовната институција каде се изведува
турнусот. Проверката на знаење треба да се изврши најдоцна еден месец по завршување на
турнусот, а специјализантот треба да го положи најдоцна до завршување на наредниот
турнус

Област на специјализација

Пулмологија и алергологија

Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

Специјалист пулмолог-алерголог

Времетраење на специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година

Трета година

Четврта година

150 часа интерна медицина
50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти

Научно истражувачка работа

Донесување на клиничка одлука

Комуникациски вештини

Јавно здраство

Способност за стекнување и пренесување на знаење

Етика и прописи

Промоција на здравјето
50 часа
Општ дел
- анатомија на респираторниот систем
- хистологија и ембриологија на респираторниот систем
- физиологија на респираторен систем
- имунологија на респираторен систем
- епидемиолошки концепти во пулмологијата
- евалуација,знаци и симптоми на респираторните
заболувања
- дијагностички процедури кај белодробните заболувања
(имиџинг методи, функционални тестови, инвазивни
дијагностички методи)
- принципи на пулмонална рехабилитација
50 часа
-

болести на зидот на градниот кош, респираторните
мускули и дијафрагмата
астма (дијагноза, терапија, контрола)
хронична опструктивна белодробна болест (дијагноза,
терапија, контрола)
други опструктивни заболувања: цистична фиброза,
бронхиолит, булозни заболувања, бронхиектазии)
акутна и хронична респираторна инсуфициенција со
хронично пулмонално срце
алергиски и еозинофилни белодробни болести (со

-

Петта година

50 часа
-

Шеста година

50 часа
-

-

исклучок на астма)
Инфективни заболувања на респираторниот систем
горно-респираторни инфекции,
акутен бронхитис, аспирација,емпием, белодробен апсцес
и анаеробни инфекции
пневмонии (стекнати во заедницата и хоспитално стекнати
пневмонии )
вирусни инфекции ()
габични инфекции, протозои и хелминти
туберкулоза, вклучувајќи и екстра пулмонална
туберкулоза и не-туберкулозни опортунистички
микобактериски болести
апнеа при спиење (опструктивна ноќна апнеа, централна
апнеа, мешана апнеа, обезитас хиповентилационен
синдром)
Нарушувањња на белодробната циркулација (пулмонална
артериска хипертензија, пулмонаклен емболизам,
пулмонален васкулитис)
професионални заболувања на белите дробови
интерстициелни заболувања на белите дробови
(саркоидоза, идиопатска белодробна фиброза, белодробни
манифестации на системските болести, пневмонитис
после зрачење, хиперсензитивен пневмонитис, белодробна
хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки)
болести на плеврата
трансплантација на бели дробови, постоперативен третман
на пациенти оперирани од бели дробови
болести на медијастинум
белодробни карциноми
бенигни тумори на белите дробови
пушење и престанок со пушење
акутен респираторен дистрес синдром-АРДС
третман на респираторна инсуфициенција (
оксигенотерапија, фармакотерапија, интубација и
менаџмент на горен респираторен тракт, хемодинамски
мониторинг при респираторна слабост, механичка
вентилација,)
неинвазивна вентилација (НИВ)
психолошки фактори и квалитет на животот кај
респираторните заболувања
белодробна рехабилитација

Две години општ дел специјализација-интерна медицина

распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Турнус

Траење (месеци)

Кардиологија
Нефрологија
Ревматологија
Гастроентерохепатологија
Ендокринологија
Хематологија
Токсикологија
Инфективни болести
Нервни болести
Клиничка биохемија
Трансфузиологија
Радиологија
Психијатрија
Нуклеарна медицина
Вкупно

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
24

Работа во симулациски центар
Симулациски вештини кои треба да ги совладаат специјализанти и субспецијализанти
по пулмологија и алергологија во симулацискиот центар
VID
Dijagnosti~ka
fiberbronhoskopija
Dijagnosti~ka rigidna
bronhoskopija

OBEM
50

50

TEHNIKA NA
STEKNUVAWE
Tehnika na priprema i
izveduvawe na dijagnosti~ka
fiberbronhoskopija
Tehnika na priprema i
izveduvawe na dijagnosti~ka
rigidna bronhoskopija

slepa biopsija na plevra

25

Tehnika na priprema i
izveduvawe slepa biopsija na
plevra

medicinska torakoskopija

50

Tehnika na priprema i
izveduvawe na medicinska
torakoskopija

Transtorakalna
tenkoiglena i core биопсија

30

Tehnika na priprema i
izveduvawe na transtorakalna

tenkoiglena i core биопсија
Ehosonografija na graden
ko{ so plevralna punkcija,

30

Tehnika na priprema i
izveduvawe na ehosonografija
na graden ko{ so plevralna
punkcija,

plasirawe na centralen
venski kateter

15

plasirawe na centralen venski
kateter

Upotreba na ulrazvuk vo
targetirawe i
obezbeduvawe na arteriski
i venski pristap.

15

Upotreba na ulrazvuk vo
targetirawe i obezbeduvawe na
arteriski i venski pristap.

Modeli na neinvazivna
mehani~ka ventilacija

6 ~asa

Zapoznavawe so modelite na
neinvazivna mehani~ka
ventilacija

Modeli na invazivna
mehani~ka ventilacija

6 ~asa

Zapoznavawe so modeli na
invazivna mehani~ka
ventilacija

Bazi~na i naprednata
kardio-pulmonalna
rescucitacija

2 ~asa
(mese~no)

Tehnika na priprema i
izveduvawe na bazi~na I
naprednata kardio-pulmonalna
rescucitacija

Punkciona biopsija na
periferni limfni `lezdi

15

Tehnika na punkciona biopsija
na periferni limfni `lezdi

Вештини кои треба да ги sovladaat specijalizanti i subspecijalizanti po
Pulmologija и алергологија на пациенти во последна година од специјализацијата

VID

OBEM

TEHNIKA NA
STEKNUVAWE

Dijagnosti~ka
fiberbronhoskopija

Tehnika na priprema i
izveduvawe na dijagnosti~ka
fiberbronhoskopija

Dijagnosti~ka rigidna
bronhoskopija

Tehnika na priprema i
izveduvawe na dijagnosti~ka
rigidna bronhoskopija

slepa biopsija na plevra

Tehnika na priprema i
izveduvawe slepa biopsija na
plevra

medicinska torakoskopija

Tehnika na priprema i
izveduvawe na medicinska
torakoskopija

Transtorakalna
tenkoiglena i core биопсија

Tehnika na priprema i
izveduvawe na transtorakalna
tenkoiglena i core биопсија

Ehosonografija na graden
ko{ so plevralna punkcija,

20

Tehnika na priprema i
izveduvawe na ehosonografija
na graden ko{ so plevralna
punkcija,

plasirawe na centralen
venski kateter

5

plasirawe na centralen venski
kateter

Upotreba na ulrazvuk vo
targetirawe i
obezbeduvawe na arteriski
i venski pristap.

15

Upotreba na ulrazvuk vo
targetirawe i obezbeduvawe na
arteriski i venski pristap.

Punkciona biopsija na
periferni limfni `lezdi

15

Tehnika na punkciona biopsija
na periferni limfni `lezdi

Полисомнографија

20

Техника на изведување и
интерпретација

Молекуларни методи

20

Техинка на изведување и
интерпретација

Имунотерапија

20

Техинка на изведување и
интерпретација

Практични вештини во општиот дел Интерна медицина ќе се спроведува според
програмите на наведените клиники во кои специјализацијата ќе се спроведува
Прва година











Втора година

-

Усовршување на теоретското и практичното знаење од
областа на интерната медицина на Интерните одделенија
Специјализантот подробно се запознава со
интернистичкиот пристап, распит на болниот,
објективниот преглед, одредување на дополнителни
иследувања и избор на терапија
Во описот и оценката наведува:биохемиски анализи,
хематолошки и други лабораториски проби, радиографии,
ехосонографии, ЕКГ-ски запиоси и функционални
испитувања на внатрешните органи(главно паренхимски
органи)
Ги совладува техниките на земање материјали за анализа,
нивната подготовка во преданалитичка фаза како и
можностите –начините на лабораториската дијагностика
во внатрешните лаборатории во одделите (на пример,
лабораторија за анализа на урина, имунохистологија,
холтер следење на хипертензии,..).
Под непосреден надзор на менторот го предлага
лекувањето, го контролира лечебниот процес и го
евидентира успехот од лекувањето
Специјализантот се запознава со штетните ефекти од
лековите како и со методите за нивна превенција
Се запознава со начинот на водење на медицинска
документација
Специјализантот ги извршува истите работни задачи како
и во првата година
Постапно самостојно ги изведува дијагностичките
процедури/постапки
Го одредува и контролира лекувањето и го оценува
неговиот успех
Се оспособува за самостојно дејствување во итни
(ургентни) интернистички дејности
Се вклучува во дежурната служба и амбулантнополиклиничката работа
Се запознава со потесните подрачја на интерната
медицина, дијагностичките техники/методи и специфично
лекување
Учествува во подготовката на исписната документација
(препорака за хигиено-диететски режим и домашно
лекување).

Vo prvata godina specijalizantot raboti kako soben lekar pod neposredna
kontrola na mentorot, t,e, oddelenskiot lekar, a vo vtorata godina
specijalizantot raboti samostojno, no pod nadzor na mentorot. Specijalizantot
ja sovladuva dijagnostikata i lekuvaweto na itnite sostojbi vo internata
medicina.
Предвидени колоквиуми Општ дел Интерна медицина
(1 и 2 година)
Кардиологија
Нефрологија
Ревматологија
Гастроентерологија
Ендокринологија
Хематологија
ЧЕТИРИ ГОДИНИ НАПРЕДНАТ ДЕЛ - СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
Распоред на турнуси
Ред. Бр.
1

Турнус
Турнусирање на Клиниката за пулмологија и
алергологија

2



3



4




5



6
7

Траење
(месеци)
42

Турнус на одделот за болничко лекување на
Клиниката за пулмологија и алергологија
Турнус на одделот за специјалистичкоконсултативна дејност
Турнус на Одделот за алергологија и имунологија
Одделение за слип апнеа

20

4



Турнусот на Одделот за функционална
дијагностика
Турнус на Одделот за инвазивна дијагностика




Турнус во одделот за интензивна нега
Неинвазивна вентилицаија

2
1

8

Турнусирање во Институтот за трудова медицина

1

9

Турнусирање на Клиника за онкологија

1

10

Турнусирање во КАРИЛ

1

11

Турнусирање на Клиника за торакална и васкуларна
хирургија

1

4
3
2

6

12

Турнусирање во Центарот за рехабилитација и
физкална терапија -Скопје

1

13

Турнусирање во Институт за рентгенологија-Скопје

1

ВКУПНО

48

Практични вештини во напреднатиот дел од специјализацијата по пулмоалергологија
со дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење /
Начин на изведување
Асистира

Турнус на одделот за болничко лекување на
Клиниката за пулмологија и алергологија
1

20 месеци
14 м

Работа со хоспитални болни,
- Да се направи разлика помеѓу одделни
хронични опструктивни белодробни
болести
- Да се направи разлика помеѓу одделни
воспалителни заболувања
- Да се направи разлика разлика помеѓу
одделни интерстицијални болести
- Да се направи разлика помеѓу одделни
малигни заболувања на белите дробови,
медијастинум и плевра
- Да се совладаат основите на дијагноза и
третман на широк спектар на
пулмолошки алерголошки заболувања
Процедури кои треба специјализантот да ги
совлада под контрола на менторот, и резултатите
квалитетно и коректно да ги интерпретира:
-

Интерпретации на ренгенграфија на
бели дробови и срце (200)
Интеерпретација на компјутеризирана
томографија (100)
Интерпретација на ЕКГ(400)

Изведува
самостојно

8м

2
3

Водење на медицинска документација
Работа во интензивна нега
Работа во дневна болница
- Водење на болни во дневна болница
- Водење на болни во дневна-инвазивна
болница
Турнус во оддел за специјалистичко
консултативна дејност

1

Работа со поликлиничко - амбулански болни во
центарот за астма и ХОББ
- 500 интерпретации на гасни анализи

-

4 месеци
1м

1м

350

150

-

500 интерпретации на спирометрии

350

150

-

500 интерпретации на пулс оксиметрии

300

200

-

500 интерпретации на ЕКГ

-

200 интерпретации на РТГ пулмо

-

70 Интерпретаци на КТ на белите
дробови

запознавање со совремнемиот начин на
превенција, дијагноза и третман на
туберкулозата
Mantouh тест, тестови за докажување на БК
во искашлок, трахеален аспират, БАЛ

300

Да се совлада употребата на инвазивните
процедури како дијагностички постапки:
- Бронхоскопија
- Ригидна бронхоскопја
- Бронхоскоија со ТББ
- EBUS (Endobronchial Ultrasound)
- Плеврална пункција (дијагностичка)
- Плеврална пункција (тераписка)
- Плеврална биопсија
- Торакоскопија
- Трансторакална пункција
- Трансторакална биопсија

200

100

100

50

20

1м

Турнус во Оддел за инвазивна дијагностика
1

22 м
/
2м

20 м
3м
3м

1м

6 месеци
4м

2м

50
10
10
10
100
20
5
10
10

2
0
0
0
20
0
0
0
0

-

Третман на централен дишен пат

10
20

Турнус во Одделот за функционална
дијагностика
1

2

Да се совлада употреба употреба на тестови за
функционална процена, употреба на
бронхопровокативен тест за диференцијална
дијагноза
- Бронходилаторен тест
- Боди плетисмографија
- Неспецифичен бронхопровокационен тест
Совладување на тест на одредување на дифузионет
тип на хронична респираторна инсуфициенција
- Гасни анализи со ацидобазен статус во
мир и со оптеретување
- Одредување на TLCO

4 месеци
1м

1м

200
50
100

100
50
50

1м

1м

300

100

100

50

Турнус во Oдделот за интензивна нега
1

-

вклучување и водење на пациентот на
неинвазивна вентилација (NIV)

3 месеци
2м
20

Турнус во Одделот за алергологија и
имунологија
1
-

интерпретација на алерголошки тестови
риноманометрија
аплицирање на имунотерапија
„скреч“ тест
молекуларни тестови (PCR)
полисомнографија



запознавање со болести кои се резултат на
професионална експозиција, мерки на
превенциаја, дијагностика и третман
Турнусирање КАРИЛ

1м
5
5 месеци

3м
250
100
50
20
50
20

Турнусирање во Институтот за трудова
медицина
1

0
2

2м
50
20
50
20
50
20
1 месец

½м

½м

1 месец

1

1

1

1



Запознавање со принципи, индикации за
вклучување и следење на пациентите со
респираторна инсуфициенција на
механичка вентилација

Кардиопулмонална реституција

Поставување на централен венски катетер

Хемодинамско мониторирање
Турнусирање на Клиника за онкологија
- Запознавање со современите
хемиотераписки третмани на белодробните
малигни болести
Турнусирање на Клиника за торакална и
васкуларна хирургија

½м

½

1 месец
½м

½м
1 месец

-

Запознавање со хируршките третмани на
½м
белодробни заболувања
- Поставување на торакален дрен
Турнусирање во Центарот за пулмонална
рехабилитација и физикална терапија Скопје
- Запознавање со физикалните процедури за
½ м
третман на
репираторните заболувања
- Запознавање со индикации за физикална
терапија
- Совладување на различни техники на
физикална
терапија

Турнусирање во Институт за рентгенологија –
Скопје

1 месец

-запознавње и интерпретација на имиџинг
техниките и радиолошките методи во
пулмологијата

½м

½м
1 месец
½м

½м

Предвидени колоквиуми во напреднатиот дел - специјализација по пулмологија и
алергологија (III-VI година)
1. Функционална анализи во пулмологијата

2. Инвазивна дијагностика и белодробни карциноми
3. Апнеа при спиењето и полисомнографија
4. Интензивна нега и неинвазивна вентилација (НИВ)
5. Алергологија
6. Астма , ХОББ и пневмонии

Испитот ќе се одвива во два дела:
1. Практичен дел
2.Теоретски дел

Одобрил:
Стручен Директор на Клиниката за пулмологија и алергологија и
Стручниот колегиум на Клиниката
_______________________________________
Проф.д-р. Дејан Докиќ

ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО
МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

Специјалистичкиот стаж трае 48 месеци













Детски болести
Имунобиологија и хумана генетика
Трансфузиона медицина
Генетско инженерство и биотехнологија
Микробиологија и паразитологија
Биохемија
Патологија
Гинекологија и акушерство
Судска медицина и криминалистика
Катедра за биомолекуларни науки,Фармацевтски факултет
Катедра за генетика, ПМФ
Изработка на специјалистички труд

9 месеци
10 месеци
1 месеци
5 месеци
2 месеци
1 месец
2 месец
4 месеци
2 месеци
4 месеци
2 месеци
6 месеци

1. План и програма на специјализацијата

Прва година
1. Основи на генетика
2. Молекулска генетика,
методологија во
молекуларната биологија
3. Основи на
лабораториска работа
4. Биохемиска генетика
5. Популациска генетика и
генетска статистика
6.Методи за неонатален
и пренатален скрининг
Втора година
7. Цитогенетика и
молекуларна
цитогенетика
8. Имуногенетика (ХЛА,
цитокини, КИР, Тол рец.)
9. Имуногенетика на крвни
групи

Настава
(часови)

Стаж
(месеци)

Стажот се изведува во
установи што вршат дејност
по:

20

1+1

30

2+1

10

1+1

5
10

1+1
1

5

1

Имунобиологија и хумана
генетика, ПМФ
Имунобиологија и хумана
генетика
Биомолекулaрна генетика
Педијатрија
МАНУ
Педијатрија, Биохемија
Имунобиологија и хумана
генетика
Педијатрија

10

4

Педијатрија

20

2

10

1

Имунобиологија и хумана
генетика
Трансфузиона медицина

10. Молекулска
микробиологија
11. Асоцијација на
полиморфизми со болест
12. Молекулска патологија
Трета година
13. Едно-генски и повеќегенски болести
14.Форензична генетика
15. Онкогенетика
16.Компјутерски бази на
податоци во генетиката
17. Етика и квалитет во
лабораториската генетика
Четврта година
18. Репродуктивна
генетика,
преимпплантациона
генетика
19. Пренатална
дијагноза,методи
20. Генетско советување
Изборен дел (вклучително
и изработка на
специјалистички труд)

5

2

Микробиологија и
паразитологија
Имунобиологија и хумана
генетика
Патологија

10

2

5

2

30

2+2

5

2

5
5

2
1

5

2+1

Имунобиологија и хумана
генетика, МАНУ

20

2

Гинекологија и акушерство

10

2+1+1

Педијатрија
МАНУ
Судска медицина и
криминалистика
Биомолекулaрна генетика
Биомолекулaрна генетика

Гинекологија и акушерство
МАНУ
5
/
Педијатрија
6
Педијатрија; Имунобиологија
месеци
и хумана генетика;
гинекологија; МАНУ,ПМФ
Други дејности според
интерес и вработување
* Во согласност со Медицински факултет, Катедрата за хумана генетика, менторот може да
измени најмногу 25% од наставниот план во зависност од вработувањето или интересот на
специјализантот.

2.1. Теоретски дел:
1
Основи на генетика
Структура и функција на ДНК
Структура и функција на хромозомите
Структура и функција на човечкиот геном
Пренесување на генетската информација
Прикажување на генската информација
Извори на генски варијации
Генски мапи и бази
Организмите во генските истражувања
Интернационални системи за номенклатура (како ISCN, HGVS) и online
извори (како OMIM, Orphanet и GeneReviews)

2

Молекулска генетика
Пристапи во молекуларна дијагностика
Методологија во молекуларната биологија
Методи за анализа на нуклеински киселини (изолација на нуклеински
киселини, PCR методи (PCR, RT-PCR, qfPCR), електрофореза на
нукелински киселини (агароза гел, PAGE, капиларна електрофореза),
Southern Blot, Northern Blot, ДНК секвенционирање, фрагментна анализа,
SSCP, DDGE, DHPLC, анализа на хетерологна ДНК, TaqMan технологија,
SNaPshot, MLPA, ДНК чипови, Array CGH, FISH
Методи за анализа на протеини (Western blot, ELISA, 2D електрофореза,
HPLC, flow-цитометрија, масена спектометрија на макромолекули,
имунохистоцитохемиски методи)

3

Основи на лабораториската работа
Организација на одредени подединици на генетската лабораторија
Адаптација на протоколите на работа во однос на условите,
конструирање на сопствени протоколи и нивни модификации
Ракување и одржување на апаратурата, почитување на принципите на
стерилност
Трансфер на материјали и податоци, нивно чување и складирање на
резултати
Почитување на принципот на приватност
Интерпретација на резултатите. Анализа на генетските резултатиконтроверзи и дилеми

4

Биохемиска генетика
Таксономија на наследните метаболички нарушувања (НМН)
Типови на наследување
основни клинички и дијагностички карактеристики на лизозомните,
пероксизомните и митохондријалните нарушувања и нарушувања на
аминокиселинскиот и метаболизмот на сахаридите
Диференцијална дијагноза и третман на перакутни и интермитентни
НМН,откривање на хетерозиготи
Пренатална дијагноза на НМН

5

Популациска генетика и генетска статистика
Основите на популациската генетика
Харди-Вајнберговиот закон
Фрекфенција на најчестите нарушувања и генетски заболувања во
Република Македонија

6

Методи на неонатален и пренатален скрининг
Скрининг на популацијата и селективен скрининг, организација
Принципи и методи на работа, стапка на веродостојност на методите
Примена

7

Медицинска цитогенетика и флуоресцентна ин ситу хибридизација
Еволуција на хуманите хромозоми и нормална хромозомска

варијабилност
Изработка на кариотип од лимфоцити на периферна крв
Изработка на кариотип од други ткива
Методи на бендирање
Цитогенетско диференцирање на полот
Хромозомски неправилности кај карцином, леукемија, лимфоми, солидни
тумори
Функција на гентско советувалиште
8

Имуногенетика (ХЛА, цитокини, КИР, Тол рецептори)
Основи на имуногенетиката
Начин на испитување и значењето на генетските полиморфизми на
следниве системи: ХЛА, цитокини, КИР, Тол рецептори

9

Имуногенетика на крвни групи
Крвно групни системи
Наследување на крвни групи
Методи за одредување на крвни групи

10

Молекулска микробиологија
Бактериска и вирусна генетика
Принципи на детекција, карактеризација и квантификација на инфективни
агенси

11

Асоцијација на полиморфизми со болести
Лабораториски анализи на генски полиморфизми
Генетска епидемиологија и релативен ризик
Генска прифатливост кон инфективни болести
Генска прифатливост на полигенски болести

12

Молекулска патологија
Туморски обележувачи
Имунохистохемиски методи за имунофенотипизирање
Електронска микроскопија

13

Едно-генски и повеќе-генски болести
Дијагностика на генски болести во различни области на медицината
Мултифакториелни болести
Типови на наследување на болестите
Типови на конгенитални аномалии
Дисморфологија
Користење на клинички бази на податоци
Ретки болести- дефиниција и згрижување

14

Форензична генетика
Екстракција на ДНК од биолошки траги

Кратки повторувачки секвенци и нивна употреба во ДНК форензични
анализи, употреба на СНПс во ДНК форензика, испитување на татковство
Полиморфизми на Y хромозомот и митохондријалната ДНК во
форензични анализи
15

Онкогенетика
основни принципи на карциногенеза
видови на гени вклучени во карциногенеза (онкогени, тумор-супресор
гени, микроРНК)
геномска нестабилност
Канцерогенетика

16

Компјутерски бази на податоци во генетиката
Користење на компјутерски бази на податоци – Ensembl, Entrez, OMIM,
IMGT и сл.- споредба, варијации, претражување, генски секвенци

17

Етика и квалитет во лабораториската генетика
Етика во генетското тестирање
Етички аспекти на земање и чување генетски материјал
Заштита на доверливоста
Планирање на истражување во генетиката
Обезбедување квалитет (OECD препораки, ECA упатства, EurogentestEQA-препораки, национални упатства), акредитација (ISO 15189)

18

Репродуктивна генетика
Различни цитогенетски техники
Цитогенетска анализа кај брачен стерилитет
Преимплантациона генетика
Индикациии, начин на изведување и можности на оплодувањето ин витро

19

Пренатална дијагноза и генетско советување
Индикации за пренатална дијагноза
Изработка на кариотип од амнионска течност
Методи
психолошки методи
Изборен дел (вклучително и изработка на специјалистички труд)

2.2. Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на постапки и
интервенции:
Број
1. Основи на генетика
Изолација на геномска ДНК
20
Мерење на концентрација на ДНК, РНК и протеини
20
Полимеразно верижна реакција
50
Изолација на РНК и РТ-ПВР
5

2. Молекулска генетика
Должински полиморфизам на рестрикциски фрагменти (ДПРФ)
Секвенцно-специфични започнувачи (ССП метод)
Метод за реверзна хибридизација
Генско прикажување со Вестернови дамки
Автоматско флуоресцентно секвенционирање на ДНК
Определување мутации

10
10
10
5
5
10

3. Основи на лабораториската работа
Семинарска работа за организација на генетска лабораторија
Анализа на дневник на пациенти –водење на регистар
Контрола на апаратурата во лабораторијата
Интерпретација на резултати и нивно приготвување

1
1
5
5

4. Биохемиска и развојна генетика
Ензимска детекција
Скрининг методи и Тандем мас дијагностика
Анализа по метода на DELFIA и ELISA

10
20
20

5. Популациска генетика и генетска статистика
Пресметување, дистрибуција на полиморфизми со Arlequin
5
Пресметување неутралност (позитивен и негативен притисок на 5
селекција) со PyPop
Пресметување асоцијација со болест (odds ratio, Wald’s CI, 5
Bonferroni)
Пресметување генетска оддалеченост (од фрекфенции и од 5
секвенци) со DISPAN
6. Методи на неонатален и пренатален скрининг
Земање примероци на филтер хартија
Поставување на серија анализи
Интерпретација на резултати
Скрининг на бремена жена –Prisca1и2 –анализа на резултати и cut
off вредност

20
5
20
5

7. Медицинска цитогенетика и флуоресцентна ин ситу хибридизација
Кариотип со нормална резолуција (крв, амниоцити, фибробласти, 10
коскена срцевина)
Кариотип со висока резолуција (крв, коскена срцевина)
5
Флуоресцентна in situ хибридизација (FISH)
5
QF-PCR и MLPA анализи за детекција на најчести хромозомски 5
реаранжирања
Методи за автоматско кариотипизирање
5
8. Имуногенетика (ХЛА, цитокини, КИР, Тол рецептори)
ХЛА типизација на класа 1 и класа 2
Определување полиморфизми за цитокини

20
5

Определување полиморфизми за КИР
Определување полиморфизми за Тол рецептори

5
5

9. Имуногенетика на крвни групи
Серолошко определување крвни групи

50

10. Молекулска микробиологија
Детекција и типизација на HPV вирус
Детекција и типизација на HBV и HCV вируси и др.вируси
Детекција и типизацијанабактериски соеви

10
10
5

11. Асоцијација на полиморфизми со болести
Пресметување генетска поврзаност со заболување
Пресметување трансмисиски дисеквилибриум тест (ТДТ)

10
5

12. Молекулска патологија
Имунохистохемија
5
Изолација на ДНК од ткиво, апликација на проба на примерок од 3
ткиво
Хибридизација на ткиво
5
13. Едно-генски и повеќе-генски болести
Молекулска дијагноза, избор на методи
Интерпретација на мутации
Пристап кон семејство со наследна болест
Генетска консултација

5
5
3
2

14. Форензична генетика
Изолација на ДНК од форензичен материјал
ДНК анализа за идентификација и утврдување на сродство
Анализа на Ипсилон хромозом и митохондријална ДНК
Статистички методи за анализа на фамилијарна поврзаност

5
5
5
5

15. Онкогенетика
Абнормални транскрипти кај леукемии и лимфоми
Хромозомски транслокации
МСИ
ЛОХ
кРАС, ЈАК2, ЕГФР и сл
Наследни малигни заболувања (БРЦА, ХНПЦЦ, МЕН и др.)

5
5
2
2
2
2

16. Компјутерски бази на податоци во генетиката
Пребарување на бази на податоци, барање на секвенци

2

17. Етика и квалитет во лабораториската генетика
Обезличување на генетски примероци

5

Банка за складирање хумана ДНК
Дарителски регистер
Банки за матични клетки
18. Репродуктивна генетика
Хорион биопсија
Преинплантациона генетика – метод

5
5
5

5
1

19. Пренатална дијагноза и генетско советување
Амниоцентеза- култивирање, избор на подлога, анализа и 10
интерпретација
Пренатално генетско советување
2

2. Цел на специјализацијата
Напредокот на новите технологии овозможи откривање на причините за низа
генетски болести. Медицинската генетика и молекуларната биологија е дел од хуманата
генетика која активно помага во изучувањето на генетските заболувања и напредокот на
генетското тестирање, се со цел подобрување на грижата за пациентите. Медицинската
генетика во себе опфаќа повеќе лабораториски вештини со цел откривање на причините
за генетските заболувања: цитогенетиката (традиционалните цитогенетски техники,
молекуларната цитогенетика со FISH и array CGH), молекуларната генетика (испитувања на
ниво на ДНА) и биохемиска генетика (евалуација и дијагноза на пациенти и фамилии со
наследни
метаболички
болести).Медицинската
генетика
претставува
интердисциплинарна струка која ги содржи сите елементи на генетските лаборатории
потребни за поддршка на пациент или семејство со генетска болест. Главните активности
на генетските услуги можат да се дефинираат како интегрирани клинички и
лабораториски услуги, обезбедени за оние со/загрижени за заболување со сигнификантна
генетска компонента (и наследена и спорадична). Заради делењето на гените помеѓу
членови на фамилијата, целата фамилија а не само индивидуата претставува главен
пациент во клиничката/медицинска генетика.
Целта на оваа специјализација е да се добијат строго специјализирани кадри кои
ќе бидат носители на дејност во лабораторија за медицинска генетика/молекуларна
дијагностика, вклучително интерпретација и потпишување на резултати.
3. Програмата опфаќа и обука за:
3.1 Добра клиничка пракса
 Обука за соодветен приод кон пациент и семејство со наследна или
малформативна болест следејќи ги сите етички норми и правила
 Обука за добра опсервација
 Обука за постепено соопштување на лоши вести
3.2. Тимски и комуникациски вештини
 Развивање на добри комуникациски вештини со колегите во генетските
центри и други специјалисти и здравствени професионалци



Способност за издавање на извештаи со не само биолошка туку и клиничка
важност, важни за дијагноза и управување со пациентите
 Ефикасна комуникација со лабораторискиот персонал за обезбедување на
ефикасни услуги, вклучително и тимска работа и лидерски вештини
3.3 Одржување на добра лабораториска пракса
 Развивање на обврска за доживотно учење преку континуиран
професионален развој и учество на значајни курсеви и конференции.
 Учество во контролирање и лабораториско раководење
 Вештини за развивање, оптимизирање и воведување на нови инвестигации
во дијагностичкиот панел
 Придржување кон установените процедури за согласност и доверливост
 Разбирање на етичките и легалните прашања
 Запознавање со прашањата поврзани со обезбедување квалитет,
акредитација и клиничко раководење
3.4. ИТ вештини
 Употреба на информатичката технологија вклучувајќи онлајн средства и
датабази
 Стекнување на знаење за тоа како да се искористи ИТ-технологијата за
промовирање на добра лабораториска работа и интерпретација на
резултатите, поврзано со in-house софтерски решенија, онлајн извори и
датабази
 Познавање на безбедноста на податоците
3.5. Менаџмент обука
 Познавање на општата здравствена политика, целите и приоритетите
 Разбирање на организацијата на генетските услуги
 Можност за учество во активностите на одделот поврзани со
организационото планирање, финансискиот менаџмент и мониторирање и
одржување на стандардите за квалитет
Развој на мултидисциплинарен тим, работни и лидерски вештини
3.6. Подучување
 Промовирање на подучувачки вештини преку учество во едукацијата и
обучувањето на студентите и здравствените работници
3.7. Истражување
 Лабораториската генетика има постојано променлива основа на знаењето и
специјализантите треба да се поттикнуваат да учествуваат во истражувачката
работа
3.8 Дополнителна едукација и обука на специјализантите посебно на полето на нови
технологии, туморската генетика, и/или неврогенетика.

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

Наслов на специјализацијата
Завње кое се добива по завршена
специјализација
Времетраење на специјализацијата

Оториноларингологија
Специјалист по
оториноларингологија
60 месеци (5 години)

ПРОГРАМA НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА

1. Општа оториноларингологија - 6 месеци
2. Оперативна ОРЛ сала- 1 месец
3. Основни хируршки принципи во оториноларингологија - 2 месеци
4. Ургентни состојби во оториноларингологија – 2 месеци
5. Ринологија -10 месеци
6. Отологија- 10 месеци
7. Аудиологија и вестибулологија- 5 месеци
8. Фаринголарингологија -10 месеци
9. Орофарингологија – 1 месец
10. Детска оториноларингологија – 2 месеци
11. Анестезија во ОРЛ оперативна сала - 1 месец
12. Интензивна нега и реанимација во оториноларингологија – 1 месец
13. Фонијатрија – 1 месец
14. Надворешни турнуси - 3 месеци
- Општа хирургија: 15 дена
- Пластична и реконструктивна хирургија :15дена
- Клиничка рендгенологија: 15 дена
- Максилофацијална хирургија: 15 дена
- Неврохирургија: 15 дена
- Радиотераписка онкологија: 15 дена

ГОДИШЕН ОДМОР 5 МЕСЕЦИ

Настав
Стаж
а
(месеци
(часови
)
)

Стажот се изведува во
установи што вршат
дејност по:

Прва година
1. Општа
Оториноларингологија
2. Оперативна ОРЛ сала

64

6

4

1

3. Основни хируршки
принципи во
оториноларингологија
4. Ургентни состојби во
оториноларингологија
5. Анестезија во
Оториноларингологија
6. Задолжителна теоретска
настава предвидена за
сите специјализанти
7. Работа во симулациски
центар/ најмалку 1 час
месечно/ 11 часа
годишно во тек на
првите 2 години
8. Присуство/учество на
најмалку 5
обдукции/годишно

6

2

18

1

10

1

50

ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
Медицински факултет
Скопје
Симулациски центар

Институт за судска
медицина,
криминалистика и
медицинска
деонтологија

Втора година
1. Ургентни состојби во
оториноларингологија
2. Интензивна терапија и
реанимација во
оториноларингологија
3. Орофарингологија

18

1

4

1

20

1

4. Ринологија

50

5

5. Отологија

30

3

6. Работа во симулациски
центар/ најмалку 1 час
месечно/ 11 часа
годишно во тек на

ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
Симулациски центар

првите 2 години
7. Присуство/учество на
најмалку 5
обдукции/годишно

Институт за судска
медицина,
криминалистика и
медицинска
деонтологија

Трета година
1. Детска
Оториноларингологија
2. Отологија

30

2

70

7

3. Аудиологија и
вестибулологија
4. Присуство/учество на
најмалку 5
обдукции/годишно

30

2

1. Фаринголарингологија

50

5

2. Ринологија

50

5

3. Општа хирургија

/

15 дена

4. Клиничка
рендгенологија
5. Присуство/учество на
најмалку 5
обдукции/годишно

/

15 дена

1. Фаринголарингологија

50

5

2. Аудиологија и
вестибулологија
3. Фонијатрија

30

3

30

1

ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
Институт за судска
медицина,
криминалистика и
медицинска
деонтологија

Четврта година
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за Хируршки
болести
ЈЗУ УК за
Рендгенологија
Институт за судска
медицина,
криминалистика и
медицинска
деонтологија

Петта година

4. Пластична и
реконструктивна
хирургија
5. Максилофацијална
хирургија

15 дена

15 дена

ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за
Оториноларингологија
ЈЗУ УК за Пластична и
реконструктивна
хирургија
ЈЗУ УК за хирургија на
лице, вилици, глава и
врат

6. Неврохирургија

15 дена

7. Радиотераписка
онкологија

15 дена

8. Присуство/учество на
најмалку 5
обдукции/годишно

ЈЗУ УК за
Неврохирургија
ЈЗУ УК за
Радиотерапија и
Онкологија
Институт за судска
медицина,
криминалистика и
медицинска
деонтологија

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции
класифицирани по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на изведување
Асистира Изведува
самостојно

Општа Оториноларингологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.

Отоскопија - отомикроскопија
Отстранување на церумен од надворешен слушен канал
Хируршки третман на повреди на надворешно уво
Ексцизија на бенигни творби на аурикула и надворешен
слушен канал
Предна риноскопија
Ендоскопски преглед на нос
Отстранување на туѓо тело од нос
Сутура на лацероконтузна рана на кожата на носната
пирамида
Предна тампонада
Задна тампонада
Репозиција на носни коски
Орофарингоскопија
Фиберназоларингоскопија
Директна ларингоскопија
Ендоскопска ларинго микроскопија
Екстракција на туѓо тело од трахеобронхиално стрбло
Екстракција на туѓо тело од езофагус
Трахеотомија
Акуметриски тестови
Бихевиорални тестови
Тонална лиминарна аудиометрија
Оцена на респираторна функција
Оцена на фонаторно дишење
Оперативна ОРЛ сала

50
10
5
5

6 месеци
50
10
2
2

10
10
5
5

30
10
1
3

10
5
5
10
10
10
10
5
3
5
5
5
10
10
10

2
/
/
50
20
20
/
/
/
/
50
5
/
/
/

Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и сутурен
материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

/
/

1 месеци
30
40

/

40

Основни хируршки принципи во
оториноларингологија

2 месеци

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Преглед на хируршки пациент
Венопункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување на витални параметри
Ургентни состојби во оториноларингологија

20
20
10
10
20
10
10
5

30
20
30
30
40
20
30
50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Интубација
Пласирање интравенска терапија
Обработка на хируршка рана
Директна фаринголарингоскопија (ФИБЕР или ригидна)
Трахеобронхоскопија (ФИБЕР или ригидна)
Трахеотомија
Збринување на повреди на темпорална коска
Збринување на повреди на лице Le Fort
Збринување на фронтоетмоидални повреди
Предна тампонада на нос
Задна тампонада на нос
Ринологија

5
10
20
10
5
5
5
3
2
10
5

5
10
10
10
2
/
/
/
/
2
/

Предна риноскопија
Флексибилна носна ендоскопија
Олфактометрија
Риноманометрија
Инцизија на хематом на носната преграда
Инцизија на абсцес на носната преграда
Репозиција на носни коски
Ендоназална полипектомија
Функционални операции на носна преграда и носни
школки
Операција на максиларен синус Caldwell-Luc
Полипектомија
Средна антротомија
Етмоидектомија ( ендо и екстра назална)
Ендоскопска хирургија на синуси ФЕСС
Згрижување на повреди на лице
Згрижување на фронтоетмоидални повреди на лице
Предна тампонада
Задна тампонада
Отологија

50
50
20
10
2
2
5
5
5

10 месеци
50
50
30
20
1
1
3
2
/

Отолошка клиничка анамнеза

20

2 месеци

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.

3
3
2
5
5
5
3
10
5

1
/
/
/
/
/
2
/
10 месеци
100

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Отомикроскопија
Испирање на надворешен слушен канал
Парацентеза
Працентеза и апликација на вентилациони цевчиња
Антротомија, мастоидецтомија
Тимпанопластика
Радикална и конзервативна тимпаномастоидектомија
Отопластика
Операција на егзостози и остеоми на надворешен
слушен канал
Операција на преаурикуларни фистули
Решавање на ендо и егзо кранијални отогени
компликации
Операција на малигни тумори на надворешно и средно
уво
Имплантација на протези за средно уво
Имплантација на слушно помагало прицврстено за
коска (БАХА)
Стапедектомија
Мирингопластика
Кохлеарна имплантација
Декомпресија на лицев нерв
Хирургија на гломус тумори

70
10
5
5
5
5
5
3
5

70
30
2
/
1

5
2

1
/

5

/

10
5

/
/

10
5
4
4
3

/
/
/
/
/

Аудиологија и вестибулологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Земање на аудиолошка и отоневролошка анамнеза
Испитувае на слухот со шепот
Акуметриски тестови
Бихевиорални тестови
Испитување со тонална лиминарна аудиометрија
Говарна аудиометрија
Супралиминарни тестови
Тимпанометрија
Аудитивни евоцирани потенцијали БЕРА
Отоакустични емисии - скрининг
Клиницки отоакустицни емисии
Отчитување на спонтан нистагмус, позиционен
нистагмус
Испитување на вестибуло-спиналните рефлекси
Позициони тестови Dix Hallpike , Epley маневар
Битермален калорицен тест
Head impuls тест
Видеонистагмографија
Акустичен рефлекс

1
/
1

5 месеци
30
30
50
30
10
10
10
50
2
10
5
10

20
30
50
30
30
10
2
50
/
2
/
/

50
50
30
30
30
50

50
50
/
/
5
30

Фаринголарингологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Директна фаринго-ларингоскопија (фибер или ригидна)
Микроларингоскопија
Трахеобронхоскопија (фибер или ригидна)
Езофагоскопија -ригидна
Отстранување на туѓо тело од горните респираторни
патишта
Орофарингеална интубација
Трахеотомија
Аденоидектомија
Тонзилектомија
Екстирпација (биопсија на бенигни творби во регија на
глава и врат)
Инцизија и дренажа на перитонзиларен абсцес
Хирургија на псеудо- и бенигни тумори на ларинкс со
директна ларинго микроскопија
Медијални и латерални цисти на врат
Екстипрација на линфни јазли на врат
Инцизиоја на апсцес и флегмона на врат
Орофарингологија
Инспекција и палпација на усна шуплина и орофаринкс
Назофарингоскопија ( ендоскопски преглед на
назофаринкс)
Преглед на усна празнина и фаринкс
Тонзилектомија
Тонзилектомија заради апцес (a chaud)
Збринување на крварење после тонзилектомија
Инцизија и дренажа на апцес (пери и ретро тонизларен,
пара и ретрофарингијален)
Отстранување на туѓо тело
Хирургија на опструктивна sleep apnea
Хирургија на тумори на оро и назофаринкс
Детска оториноларингологија

Хирургија на малформации на надворешно и средно уво
Хирургија на малформации на нос
Ендоскопска ринохирургија
Екстракција на туѓи тела во носот
Екстракција на туѓи тела во уво
Екстракција на туѓи тела во трахеобронхиално стебло
Аденоидектомија
Тонзилектомија

10 месеци
20
5
10
10
2
5
5
2
5
/
10
5
10
10
5

5
1
10
10
2

2
10

5
2

5
10
10

/
3
5

1 месец
20
20

50
50

30
10
1
10
10

80
20
1
20
20

10
5
5

15

2
месеци
5
5
10
5
5
10
30
20

5
5
40
30

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Антротомија
Трахеотомија
Хирургија на носен септум
Ендоскопска експлорација на нос и епифаринкс
Хирургија на медијални и латерални цисти на вратот
Хирургија на тумори и апцеси на вратот
Анестезиологија во ОРЛ оперативна сала

10
2
2
20
5
5

1.

Ендотрахеална интубација со конвенционален
ларингоскоп

5

5

2.

Ендотрахеална интубација со видеоларингоскоп

5

5

3.

Поставување интравенска линија на пациент во
операциона сала

10

10

Поставување на пулсоксиметар и интерпретација на
вредностите
Интензивна нега и реанимација во
оториноларингологија
Поставување интравенска линија на пациент на
интензивна нега
Пласирање на оро/назогастрична сонда и одредување
на нутритивни потреби
Пласирање на уринарен катетер, водење на листа за
баланс на течности
Одржување на тоалета на тубус и тоалета на
трахеостомска канила
Фонијатрија

10

10

1 месец
10

10

10

10

3

3

5

5

30

1 месец

4.

1.
2.
3.
4.

1
2
3
4
5
6
7

Оцена на респираторна функција
Оцена на фонаторно дишење
Стробоскопија
Глотографија
Објективна иннструментална оцена на гласот и говорот
Ригидна и флексибилна фаринголарингоскопија
Микро хируршко и ласерско отстранување на бенигни
лезии во ларинкс

5
5
10
10
10
5
10

1 месеци
10
10
5
/
2
10

Општа хирургија
1.
2.
3.
4.
5.

Стерилизација
Асепса и антисепса
Третман на итен хируршки болен
Постапка кај болен со политрауматизам
Постапка кај различни видови на рани

15 дена
5
5
5
5
5

Пластична и реконструктивна хирургија
15 дена
1
2
3
4
5

Примарна обработка на голема изгореница
Земање на автотрансплантат на коша
Ринопластика
Отопластика
Апликација на Ботокс
Клиничка Рендгенологија

3
5
5
5
10

/
1
/
/
/
15 дена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КТМ на темпорална коска со отворен прозорец
КТМ на нос и параназални синуси
КТМ на ларинкс и врат
МРИ на внатрешно уво
МРИ на глава
РГГ на теморална коска по Schuller
РТГ на нос и параназални синуси по Hurtz
РТГ на нос - профилна слика
Максилофацијална хирургија

30
30
30
20
30
30
30
30

10
10
10
5
10
10
10
20

1.

Репозиција на фрактури на лицевите коски со или без
остеосинтеза
Хирургија на хелиогнатопалатошиза
Оперативни интервенции во доменот на итна
максилофациална хирургија
Решавање на заболувањата на темпоромандибуларен
зглиб
Решавање на ороантрална фистула
Хируршки третман на субмандибуларни плунчани
жлезди
Хируршки третман на болести на паротидна жлезда
Максилектомија
Неврохирургија

3

/

3
3

/
/

5

/

2
5

/
/

1
2

/

15 дена

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15 дена
1
2
3
4
5

Санирање на ликвор фистули во фронто етмоидното
подрачје
Примарно згрижување на оштетувањата на тврдата
мозочна обвивка
Оперативно лекување на мозочни тумори
Оперативно лекување на мозочни апсцеси
Ендоскопски приод на хипофиза
Радиотераписка онкологија

2

/

1

/

1
1
2

/
/
/

Планирање и изработка на план за радиотерапија и
хемотерапија кај тумори во областа на глава и врат
Контролни преглед и на пациентите после реализирано

10

/

10

/

15 дена
1
2

3
4

зрачење или хеморетапија
Лечење на малигни тумори во подрачје на ОРЛ со
радионуклиди
Принципи и спроведување на нега при интензивна
хемотерапија и радиотерапија

10
10

Предвидени колоквиуми
Орофарингологија
Ринологија (2)
Отологија (2)
Аудиологија и вестибулологија
Фаринголарингологија (2)

НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ИСПИТ
После спроведување на сите постапки и вештини содржани во програмата за
специјализација по оториноларингологија, согласно Законот за здраствена
заштита и Правилникот за специјализации и специјализации на здраствени
работници и соработници со високо образование од областа на медицината
објавен во Службен весник на РСМ , бр 120 од 11.05.2020, пред полагањето
на специјалистичкиот испит, специјализантот полага предспецијалистички
завршен колоквиум.
Специјалистичкиот испит се состои од писмен, теоретски и практичен дел.
После успешно положување на специјалистичкиот испит специјализантот се
стекнува со наслов СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА.

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи

Прва година
Задолжителна теоретска
настава предвидена за
сите специјализанти

Општа
Оториноларингологија

Оперативна ОРЛ сала

Вкупно часови 152
50 часа
Одговорен Медицински факултет Скопје
Методски единици

Научно истражувачка работа – 6 часа

Донесување на клиничка одлука – 16 часа

Комуникациски вештини – 4 часа

Јавно здраство – 10 часа

Способност за стекнување и пренесување на
знаење – 4 часа

Етика и прописи – 6 часа

Промоција на здравјето – 4 часа
64 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Остеологија на темпорална коска
 Анатомија на уво
 Хируршка анатомија на интратимпанален дел на
лицев нерв
 Хируршка анатомија на нос и ПНС
 Хируршка анатомија на фаринкс
 Хируршка анатомија на ларинкс
 Хируршка анатомија и поделба на врат
 Енбриологија на уво
 Ембриологија на нос и параназални синуси
 Ембриологија на фаринкс
 Ембриологија на ларинкс

Ембриологија на врат
 Вродени малформации од доменот на уво, нос и
фаринголарингологија
 Физиологија на аудитивен и вестибуларен ситем
 Неуропластичност на централниот аудитивен систем
 Физиологија на нос и параназални синуси
 Физиологија на фаринкс и ларинкс
4 часа
Одговорен Катедра а за оториноларингологија
Методски единици



инструментариум и електрични апарати во
оториноларингологија

Основни хируршки
принципи во
оториноларингологија

6 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
- Основни принципи во хирургијата
- Асепса, антисепса
- Карактеристики на хируршките интервенции во домен
на оториноларингологија
- Обработка на рани во предел на глава и врат

Ургентни состојби во
оториноларингологија

18 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Туѓи тела во долните респираторни патишта
 Туѓи тела во езофагус
 Туѓи тела во нос
 Туѓи тела во уво
 Крварења од нос
10 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Анестезиолошка амбуланта, предоперативна
евалуација на пациент со оториноларинголошка
патологија и предоперативна припрема на пациент за
анестезијата која треба да ја прими за индицираната
оперативна интервенција

Анестезиологија во ОРЛ
оперативна сала



Видови на анестезиикои можат да се применат за
хируршки третман на уво, нос и грло



Специфики на општата анестезија, интравенската
анестезија, свесната седација и локалната анестезија



Амбулантска анестезија за оториноларинголошки
процедури



Алгоритми за реанимација: основно, напреднато и
продолжено одржување во живот



Примена на кислородот за оксигенотерапија, за
кислородна поддршка како и за третман на пациенти
на механичка вентилација



Клиничка слика и третман на итни пациенти со
трауми и воспаленија на уво, нос и грло, како и итен

третман на горниот дишен пат


Клинички знаци и иницијален третман на пациент во
шокова состојба

Втора година

122 часа

Ургентни состојби во
оториноларингологија

18 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Акутна глувост
 Акутен мастоидитис
 Субглотичен ларингитис
 Епиглотитис
 Туѓи тела во дишните патишта

Интензивна нега и
реанимација во
оториноларингологија

4 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Принципи на интензивната нега на пациенти со
оториноларинголошка патологија (мониторинг на
витални знаци на пациенти кои побаруваат
интензивна нега, следење на виталните знаци и
општата состојба на болниот, третман на дишен пат и
третман на болка)

Орофарингологија



Третман на оториноларинголошки пациенти во
единицата за интензивна нега (поставување на
уринарен катетер, баланс на течности, хигиена на
трахеостома)



Исхрана на оториноларинголошки пациенти во
единицата за интензивна нега

20 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
- Ембриологија на и анатомија на усна шуплина
- Физиологија на усна шуплина
- Анатомија на фаринкс
- Walder-ов лимфатичен прстен
- Функција на фаринкс
- Конгенитални аномалии на усната шуплина и
фаринкс
- Повреди на усната шуплина и фаринксот
- Васкуларни нарушувања
- Вирусни заболувања на усната шуплина

-

Ринологија

Отологија

Автимуни заболувања
Тумори на усната шуплина
Болести на јазикот
Болести на фаринкс- неврогени нарушувања
Аденоидна хиперплазија
Аденоитис, аденоидектомија
Хипертрофија на лингвалната тозила
Акутен тонзилитис
Хроничен тонзилитис
Идиопатска тонзиларна хиперплазија
Рекурентен тонзилитис
Хроничен хиперпластичен тонзилитис
Индикации и контраиндикации за тонзилектомија
Индикации за аденоидектомија
Хируршка техника за тонзилектомија
Комликации од тонзилектомија
Апсцеси на фаринкс
Тумори на фаринкс

50 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Инфламаторни синоназални заболувања
 Генетика на риносинузити
 Носна полипоза
 Бенигни и малигни тумори на нос и параназални
синуси
 Рендген дијагностика на нос и параназални синуси
 Алергиски риносинузити
 Трауми на нос и лицев масив
 Ендоскопска хирургија на синуси
 Педијатриски риносинузити
 Ласер интраназална и синусна хирургија
 Отворени хируршки техники на параназални синуси
 Риносептопластика
30 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
- Хируршка анатомија на уво
- Конгенитални малформации на надворешно, средно и
внатрешно уво
- Повреди на надворешно уво
- Повреди на средно уво
- Туѓи тела во надворешен слушен канал
- Тумори на надворешно уво

Трета година

- Воспалителни процеси на надворешно уво
- Воспалителни процеси на средно уво
- Индикации за миринготомија
- Компликации на акутни воспаленија на средно уво
- Радиодијагностика на темпоралнма коска
130 часа

Детска
Оториноларингологија

30 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Анатомски специфики на увото, носот, параназалните
синуси и ларинксот во детската возраст
 Конгетилани малформации на надворешно,средно и
внатрешно уво
 Глувост и наглувост во детската возраст
 Акутен отитис медија во доеничка возраст
 Компликации на акутно воспление на средното уво
 Секреторен отитис медија
 Туѓи тела во уво
 Конгенитални аномалии на нос, лице, параназални
синуси
 Туѓи тела во носот
 Повреди на носот во детската возраст
 Воспалителни процеси на носот и параназалните
синуси кај деца
 Алергичен ринитис кај деца
 Епиглотитис, акутен ларингитис, croup синдром,
субглотичен ларингитис
 Туѓи тела во дишните патишта
 Ларинготрахеобронхитис суфоканс - Jackson

Отологија

70 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
- Хронични негнојни воспаленија на средно уво
- Хронични гнојни воспалителни процеси на средно уво
- Отогени компликации
- Куративна и реконструктивна хирургија на средно
уво
- Невоспалителни заболувања на внатрешно уво
- Отосклероза- дијагноза и хируршки третман
- Отолошки манифестации на системски заболувања
- Фрактури на темпорална коска
- Анатомија на nervus facialis
- Периферни нарушувања на функцијата на лицевиот

Аудиологија и
вестибулологија

Четврта година
Фаринголарингологија

нерв
Тумори на надворешно уво
Тумори на средно уво (бенигни и малигни )
Гломус тумори
Тумори на внатрешно уво – вестибуларен шваном
Радиодијагностика на темпоралнма коска

30 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
- Вовед во ааудиологија и вестибулологија, дефиниција
и историјат на аудиологијата
- Основи на акустика – физички и акустични особини
на звучен бран
- Единици мерки во акустиката
- Физиологија на слух , теории за слушање
- Бинаурално слушање
- Генетска и молекуларна основа на аудитивната
патологија
- Молекуларна биологија на внатрешно уво
- Основи на имунологија
- Субјективни методи на испитување на слухот
- Објективни методи за испитување на слухот
- Скрининг на слух кај предшколски деца
- Трансмисија на звучен бран низ болно уво
- Клиничка процена и третман на кондуктивна
редукција на слухот
- Клиничка процена и третман на сензоневрална
редукција на слухот
- Физиологија на вестибуларните рецептори и патишта
- Физиологија на спациоцепција
100 часа
50 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Акутен и хроничен фарингитис
 Тонзиларен проблем
 Тумори на фаринкс
 Акутен и хроничен ларингитис
 Ларингеални и трахеални манифестации на системски
заболувања
 Горни аеродигестивни манифестации на
гастроезофагеален рефлукс
 Третман на еднострани и двострани парализи на
гласни жици












Ринологија

Пета година
Фаринголарингологија

Третман на стекнати заболувања и трауми на ларинкс
и езофагус
Дијагностика и третман на заболувањата на езофагус
Хирургија на глава и врат, онкологија- општи
познавања
Тумори на ларинкс- клиничка слика, дијагноза и
третман
Длабоки инфекции на вратните простори
Повреди на вратот
Диференцијална дијагноза на туморски маси на вратот
Хирургија на врат
Заболувања и третман на тиродидната и
паратироидните жлезди
Педијатриска ларингологија

50 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Фунгален риносинузитис
 Автоимуни заболувања во синоназалното подрачје
 Специфични воспалителни процеси на нос и
параназални синуси
 Јувенилен ангиофибром
 Инвертен папилом
 Антрохоанален полип
 Конвенционални оперативни интервенции на
параназалните синуси
 Функционална ендоскопска хирургија на синуси
 Ендоскопска септопластика
 КТ и МРИ на нос и параназални синуси
110 часа
50 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
 Акутен и хроничен фарингитис
 Тонзиларен проблем
 Тумори на фаринкс
 Акутен и хроничен ларингитис
 Ларингеални и трахеални манифестации на системски
заболувања
 Горни аеродигестивни манифестации на
гастроезофагеален рефлукс
 Третман на еднострани и двострани парализи на












Аудиологија и
вестибулологија

Фонијатрија

гласни жици
Третман на стекнати заболувања и трауми на ларинкс
и езофагус
Дијагностика и третман на заболувањата на езофагус
Хирургија на глава и врат, онкологија- општи
познавања
Тумори на ларинкс- клиничка слика, дијагноза и
третман
Длабоки инфекции на вратните простори
Повреди на вратот
Диференцијална дијагноза на туморски маси на вратот
Хирургија на врат
Заболувања и третман на тиродидната и
паратироидните жлезди
Педијатриска ларингологија

30 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици
- Аудиолошка процена и избор на кандидати за
функционална реконструктивна хирургија насредно
уво
- Аудиометриска процена за хируршки третман на
секреторен отитис медија
- Аудиолошка топодијагностика на парализа на лицев
нерв
- Клиничка процена и третман на кондуктивна
редукција на слухот
- Клиничка процена и третман на сензоневрална
редукција на слухот
- Глувост и наглувост
- Акутна и хронична акустична траума - превенција
- Неимплатибилни слушни апарати-адекватен избор и
рехабилитација
- Имплантибилни слушни апарати
- Индикации и контраиндикации за кохлеарен имплант
- Тинитус – дијагноза и третман
- Дијагноза,диференцијална дијагноза и третман на
периферни вестибуларни нарушувања
- Позиционо вертиго- дијагноза и третман
- Автоимуни заболувања на внатрешно уво
- Терапија и вежби за вестибуларна рехабилитација
30 часа
Одговорен Катедра за оториноларингологија
Методски единици

-

Дефиниција и историјат на фонијатријата
Теории за формирање на гласот
Патофизиологија на фонација и артикулација
Палеонтолошки, хистоморфолошки, невролошки и
психосоциолошки аспекти на гласот и говорот
Патологија на вибраторните структури на ларинкс
Влијание на слухот врз говорот и гласот
Принципи на фонохирургија
Гласовни протези
Езофагеалн глас и говор
Трахео-езофагеални шантови

ВРЕМЕТРАЕЊЕ, ПЛАН И ПРОГРАМА НА СПЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО
СУДСКА МЕДИЦИНА
Специјалистички стаж се изведува во период од 48 месеци
Судска медицина
Патолошка анатомија
Форензична токикологија
ДНА технологија
Криминалистика

38 месеци
4 месеци
4 месеци
1 месец
1 месец

Програмата за теоретска настава е предвидена да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Задолжителна теоретска настава предвиена за сите
специјализанти
- Научно-истражувачка работа
- Донесување на клиничка одлука
Прва и втора година
- Комуникациски вештини
- Јавно здравство
- Способност за стекнување и пренесување на знаење
- Етика и прописи
- Промоција на здравјето
План

Прва година
Судско-медицинска
обдукција
Судско-медицинско
вештачење
Таанатологија
Механички повреди
Втора година
Повреди на глава
Повреди на торакс
Повреди на абдомен
Повреди на
остеомускулниот
систем
Сообраќаен
трауматизам
Асфиктични
повреди

Настава-часови

Стаж-месеци

Каде се изведува

30

3

ИСМКМД

30

3

ИСМКМД

10
20

3
3

10
10
10
10

1
1
1
1

ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД

20

1

ИСМКМД

20

2

ИСМКМД

Физички повреди
Хемиски повреди
Нутритивни и
психички повреди
Трета година
Убиства
Самоубиства
Несреќен случај
Инфантидициум
Семејно насилство
Патологија

10
20
10

10
10
10
10
10
40

2
1
1
1
1
4

Форензична
сексологија
Форензична
гинекологија

5

1

ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД
Институт за
патолошка
анатомија
ИСМКМД

5

1

ИСМКМД

10
20

2
2

ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД

20

1

ИСМКМД

10

4

ИСМКМД

20

1

Судско-медицинки
10
коментар на КЗ на
РМ
Кодекс на етиката на 10
здравствените
работници

1

ИСМКМД и Оддел
на криминалистика
на МВР
ИСМКМД

1

ИСМКМД

Четврта година
Идентификација
Форензична
одонтилогија
Форензична
генетика
Форензична
токсикологија
Медицинска
криминалистика

2
2
1

Програма
Теоретски дел:
1.

Оштетување на здравјето
Природно оштетување на здравјето
Насилно оштетување на здравјето
Морбозни повреди и трауматско заболување
Причина за смрт, природна, насилна смрт
Потврда за смрт

ИСМКМД
ИСМКМД
ИСМКМД

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Танатологија
Утврдување на смртта
Знаци на смртта
Клиничка и биолошка смрт
Одредување време на смрт
Агонија и знаци на агонија
Суправитални знаци
Заживотни и постмортални повреди
Механички повреди
Слупување, крвни подливи
Нагмечување и нагмечно-расцепни рани
Каснатини
Боцнатини
Сечни рани
Скршувања, исчашувања, деструкција и детракција
Огнострелни повреди
Физички повреди
Изгоретини и опарувања
Сончаница, сончев и топлотен удар
Смрзнатини
Повреди од технички и атмосферски електрицитет
Повреди од зрачење
Асфиктични повреди
Општо за асфиксии и поделба
Суфокативни асфексии
Странгулациони асфиксии
Компресивни асфиксии
Позициони асфиксии
Нутритивни повреди
Насилно гладување
Насилна жед
Психички повреди
Услови за настанување на повреди
Начин на настанување
Семејно насилство
Злоставување на сопруг/сопруга
Злоставување на деца
Злоставување на стари лица
Посебни повреди
Повреди на глава
Повреди на граден кош
Повреди на абдомен
Повреди на рбетен столб, карлица и коски на екстремитети
Последици и компликации од повредите
Сообраќаен трауматизам
Механизам на повредување

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Карактеристики на повреди на пешак, возач, сопатник
Карактеристики на повреди на возач на мотор и велосипедист
Карактеристики на повреди кај железнички несреќи
Карактеристики на повреди кај авионски несреќи
Форензична сексологија
Вита сексуалис, полен нагон, полно општење, оплодување
Природно и неприродно полно општење
Дефлорација и силување
Импотенција кај мажи и кај жени
Форензична гинекологија
Бременост, знаци на бременост, траење, вонматерична бременост
Незнаена, скриена, лажна и вообразена бременост
Пометнување, знаци за пометнување, индикации за пометнување
Последици и компликации од насилно пометнување
Новороденост и новороденче
Знаци на новороденост
Доносеност и недоносеност
Животна способност на новороденото
Причина за смрт на новороденче (придона, насилна, ненадејна)
Вешто лице и судско-медицинско вештачење
Видови и степени на судско-медицинско вештачење
Права и должности на вештото лице
Разлика меѓу вешто лице и сведок
Апсулутна и релативна правна неподобност на вештакот
Медицинска класификација и квалификација на телесните повреди
Квалификација на телесните повреди според КЗ на РМ
Судско-медицински коментар на КЗ на РМ
Смисленост и небрежност
Пресметливост
Недозволено пометнување
Блудни дејстви и противприроден блуд
Несовесно лекување и лекарска грешка
Неукажување на лекарска помош
Надрилекарство
Еутаназија
Лекарска тајна
Вештачење на татковство
Оплодна способност
Хематолошко серолошко вештачење
Антрополошко вештачење
ДНА вештачење
Идентификација
Идентификација кај живи
Идентификација на лешеви и делови на лешеви
Одредување на пол, возраст, висина
Идентификација при масовни несреѓи

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Идентификација со ДНА анализа
Форензична генетика
Лична идентификација
Патернитет
Вештачење на биолошки траги
Форензична одонтологија
Земање на отпечатопци од забало
Запишување на забен статус
Визуелна документација
Постмортални постапки при идентификација со забало
Преглед на забало, парадонт, коскени структури, протетички надоместоци
Несреќен случај
Дефиницја и фреквенција
Утврдување на несреќен случај
Убиство
Дефиниција и видови на убиство
Мотиви и начин на извршување
Геноцид
Самоубиство
Дефиниција и поим
Диспозиција и мотив
Видови на самоубиства
Форензична Токсикологија
Дефиниција и класификација на отровите
Фармакокинетика на отровните супстанци
Видови на труења
Труења со бази и киселини
Труење со психоактивни супстанци
Труење со алкохол, одредување на алкохолемија
Труење со гасни отрови
Труење со пестициди
Труење со метали
Труење со нервни отрови
Медицинска криминалистика
Вовед и основи на медицинска криминалистика
Вештачење на биолошки траги (крв, сперма, влакна, плунка и др.)
Кодекс на етиката на здравствените работници
Хипократова заклетва
Основни начела на медицинската етика
Професионална-лекарска тајна
Еутаназија
Трансплантација
Вештачко оплодување

Практичен дел со спроведување на потребниот вид и број на постапки и
интервенции
Судско медицински обдукции
Убиства и самоубиства
Механички повреди
Асфиктични повреди
Физички повреди
Сообраќаен трауматизам
Токсиколошки
Трулежно променети и ексхумирани
Новороденче
Прегледи при сексуални деликти
Судско медицински вештачења на кривични предмети
Вештачења на граѓански предмети

Број
20
20
10
5
20
10
10
5
10
30
20

Област на специјализација

33. Трауматологија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по трауматологија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година
Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија

Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
Распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси
Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Изведува
Асистира
самостојно

Основни хируршки принципи

2 месеци

(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

1
2
3
4

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата
Пластична хирургија
Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника
Ургентни хируршки состојби
Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана
Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија
Тоалета на тубус
Поставување ЦВК

10
10
10
10
15
5
5
5
30

50
30
40
40
50
10
30
50

40
40
2 месеци
3
5
5
5
5
2
3

2
2
2
30
30
5
5

9

1

5
5
10
10
20

2 месеци
50
5
10
10
10
2 месеци

10

5

10
5
3

10
5
1

5
6
7
8

1

Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија
Неврохирургија
Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди


2

3
4

1

1
2
3
4
5
1
2
3
4

1

5
5
5
2
1,5 месеци

10

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп
Радиодијагностички процедури во
Неврохирургијата
Детска хирургија
Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии


Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба

2

3
3
10
5



Апендицит



Инвагинација



Фрактури во детска возраст


Конзервативни (третман, репозиција и
имобилизација)



Оперативни

Градна и васкуларна хирургија
Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на струма
Урологија
Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата
Дигестивна хирургија
Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка

5
5
10
2 месеци
20
3
3
2
30
5
3
20
10

3
3

10

/

2 месеци
10
5
10
5
5

/
/
5
/
/
1 месец

5
5

/
10

5
3

5
5 месеци
5

/

2

3
4
5
6
7
8
9

1

2
3
4
5
6
7
8

Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/Гастростома/Колостома
Трауматологија
Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

5

/

10

2

10

/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/
4 месеци

5

10

5

10

2
3
3

/
2
/

5

5

5

5

5
5

0
2

Проверка на знаење (колоквиум) за сите предвидени турнуси на начин определен
од Катедрата
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија
Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
Распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Траење
(месеци)
2
1
3
1
2
2
0,5
9
1
0,5
1
24
1

Турнус
Градна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Васкуларна хирургија
Пластична и реконструктивна хирургија
Неврохирургија
Радиодијагностика
Ортопедија
Анестезија со интензивно лекување
Максилофацијална хирургија
Физикална терапија и медицинска рехабилитација
Трауматологија
Ургентен центар или клиничка болница
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Вкупно:

48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција
Градна хирургија

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

Торакотомија
Дренажа плеуралната празнина
Згрижување на рупура на дијафрагма
Фиксација на ребра/граден кош
Струмектомија
Урологија
Орхидопексија со орхидектомија
Згрижување на фуникулоцела
Згрижување на хидроцела
Згрижување на фимоза
Лумботомија
Сутура на урнинарно кесе
Згрижување на трауматски повреди на урнинарни
органи
Цистостома
Дигестивна хирургија

Траење
Начин на
изведување
Изведува
Асистира
самостојно
2 месеци
10
2
10
5
/
2
/
3
/
3
1 месец
2
/
2
/
/
2
/
3
2
5
/
2
2

1

3

2
3 месеци

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

1

2

3
4
5
1

Третман на повреди на ѕидот на абдоменот
Лапаратомија
Спленектомија
Повреда на црево (стома)
Ресекција на црево и анастомоза
Згрижување на повреда (лацерација) на хепар
Лапароскопија на дигестивна празнина
Перитонеална лаважа и дренажа
Васкуларна хирургија
Сутура на крвен сад и анастомоза
Тромбемболектомија
Операција на варикси
Ампутација на екстремитети поради трауматска
васкуларна емболија
Сафенектомија
Пластична и реконструктивна хирургија
Примарна сутура на раскината флексорна тетива
Примарна сутура на раскината екстензорна тетива
Тенолиза на тетивита на шаката
Покривање на мекоткивни дефекти со различни
резанки
Неврохирургија
Ламинектомија
Трепанација, остеопластика
Евакуација на интракаранијално крварење
Згрижување на дискус хернија
Згрижување на аневризма
Радиодијагностика
Потребни постапки и дијагностички техники, анализа
на резултати од КТ и МРИ
Ортопедија
Корективни интервенции по повреди или заболувања
на долгите коски кај возрасни
Артропластика на големи зглобови/тотални и
семитотални на колк и колено
 Колк
 Тотална артропластика
 Субтотална артропластика
 Колено
Транзисторни фиксации за корекција на осовината на
долги коски кај деца
Корективни остеотомии кај деца
Тумори на локомоторниот апарат
Анестезија и реанимација
Потребни реанимациони постапли кај
политрауматизирани

5
10
3
3
5
3
10
5

2
2
1
/
1
/
2
1
1 месец

5
2
2

3
2
/

2

1
2 месеци

5
5
2

2
2
2

5

2
2 месеци

10
5
5
5
1

1
1
1
1
/
0,5 месец

9 месеци
6

2

20

2

15
10
5
5

2
1
1
/

3

1

3
5

1
1
1 месец

3

/

2
3
4
1
2

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Постоперативент третман кај политрауматизирани во
единица на интензивно лекување
Постоперативен третман кај трауматизирани во
единица на интензивно лекување
Постоперативен третман кај спинални повреди во
единица на интензивно лекување
Максилофацијална хирургија
Репозиција на фрактури на лицевите коски со или без
остеосинтеза
Оперативни интервенции од доменот на итната
максилофацијална хирургија
Физикална терапија и медицинска
рехабилитација
Постапки и техники на медицинска рехабилитација и
физикална терапија кај повредени
Трауматологија
Дијагностичка и оперативна артроскопија на големи
зглобови
Минимално инвазивни начини на остеосинтеза
(перкутан оперативен третман на скршеница на
дистален радиус, скршеници на костикте на шаката и
стапалото)
Минимално инвазивни начини на остеосинтеза кај
деца (во координација со детска хирургија, односно
ортопедија, како дел од турнусот што може таму да се
изведе, поврзан со детска трауматологија)
Трауматаска апутација на екстремитети на сите
нивоа
Остеосинтеза на скршеница на бутна коска во предел
на тохантерната регија
Остеосинтеза на вратот на скршеницата на вратот на
бутната коска
Интремедуларно клинување (фиксација) на
скршеници на долги цевкасти коски (фемур и тибија)
Остеосинтеза на едноставни фрактури на ацетабулум
Поставување на надворешни фиксатори на сите нивоа
Земање и аплицирање на коскен трансплантат
Реконструкција на лигаментарен апарат на зглобови
Згрижување на повреди на тетиви и мускули
Остеосинтеза на скршеници во регии околу
зглобовите
Други видови на остеосинтеза на дијафизи на долги
цевкасти коски
Тракција на скелетот при повреди на вратниот рбет
Остеосинтеза на едноставни скршеници на карлица
Артропластика на големи зглобови по повреди
Фиксации по скршеници на рбетот

3

2

3

2

3

2
0,5 месец

5

/

5

/
1 месец

24 месеци
10

2

20

2

10

2

1

/

20

2

15

2

15

4

5
5
5
5
5

/
2
1
/
2

20

2

10

2

1
3
5
5

/
/
1
/

19
20

21
22

Корективни интервенции по повреди на долгите
коски кај возрасни (овој тип на интервенции
евентуално може да се координира и да се изведе во
турнусот на ортопедија)
Отстранување на остеосинтетски материјал
За интервенциите по реден бр. 2, во координација со
детска хирургија, односно ортопедија, како дел од
турнусот што може таму да се изведе, поврзан со
детска трауматологија
За интервенциите под бр. 19, овој тип на интервенции
евентуално може да се координира и/или да се изведе
во турнусот на ортопедија
Третман на компликации – инфекции
Третман на компликации – при зараснување
Mal union, delayed union, non union

2

/

30

5

10

2

10

/

Проверка на знаење (колоквиум) за сите предвидени турнуси на начин определен
од Катедрата
Дигестивна хирургија
Ортопедија
Трауматологија

Област на специјализација

35. Уролошка хирургија

Звање кое се добива по
завршување на специјализацијата

Специјалист по општа хирургија

Времетраење на
специјализацијата

72 месеци

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора
година
Трета година

Четврта година
Петта година
Шеста година

100 часа општа хирургија
 Учество на сертифициран курс/стручен конгрес или
работилница, од базичен програм
50 часа
 Ургентни состојби во хирургија, дијагностика, начини на
третман и компликации
50 часа
 Хируршка онкологија
50 часа
 Минимално инвазивна хирургија
50 часа
 Трансплантациона хирургија
 Други патолошки состојби

Општ дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Турнус

Траење (месеци)

Основни хируршки принципи
Пластична хирургија
Ургентни хируршки состојби/работа во Ургентен Центар
Интензивна терапија и реанимација со анестезиологија
Неврохирургија
Детска хирургија
Градна и васкуларна хирургија
Урологија
Дигестивна хирургија
Трауматологија
Работа во симулациски центар/ најмалку 1 час месечно/
11 часа годишно во тек на првите 2 години
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно
Радиодијагностика
Вкупно

2
2
2
2
1,5
2
2
1
5
4

0,5
24

Практични вештини во општиот дел од хируршка специјализација со
дефиниран број на постапки и интервенции и класифициран по
турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно
2 месеци

Основни хируршки принципи
(Турнусот се обавува на сите хируршки клиники)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Преглед на хируршки пациент
Венепункција со земање примерок за анализа
Апликација на интравенска инфузија
Давање инјекција
Преврска
Отстранување хируршки дрен
Отстранување хируршки конци
Одредување витални параметри
Работа во специфични услови на операциона сала
Запознавање со хируршки инструментариум и
сутурен материјал
Запознавање со електроапарати во хирургијата

10
10
10
10
15
5
5
5
30
40
40

Пластична хирургија
1
2
3
4
5
6
7
8

Примарна обработка на голема изгореница
Некректомија при изгореница
Земање автотрансплантат на кожа
Сутура на хируршка рана со поставување дренажа
Обработка и сутура на рана
Инцизија и дренажа на апцес
Ексцизија на бенингни тумори на кожата
Фасциотомија како самостојна процедура или како
дел од друга оперативна техника

2 месеци
3
5
5
5
5
2
3
9

Ургентни хируршки состојби
1
1
2
3
4

Преглед и дијагноза на ургентно хируршки болен
Интубација
Пласирање интравенска терапија
Поставување имобилизација
Обработка на хируршка рана

1

Интензивна терапија и реанимација со
анестезиологија
Реанимациони постапки кај критично болни
пациенти
Пласирање венска линија

2

50
30
40
40
50
10
30
50

2
2
2
30
30
5
5
1

2 месеци
5
5
10
10
20

50
5
10
10
10
2 месеци

10

5

10

10

3
4
5
6
7
8

Тоалета на тубус
Поставување ЦВК
Пласирање назогастрична сонда
Спроведување на интензивен третман и лекување
Интубација
Спинална анестезија

5
3
3
3
10
5

1

Неврохирургија
Преглед, дијагноза и проценка на пациент со
краниоцеребрални повреди

10

-

2

3
4

1

2

5
1
5
5
5
2
1,5 месеци

Начин и постапка на лекување

Преглед, дијагноза, начин, постапка на лекување и
проценка на неврохирушки пациент со нарушена
состојба на свест
Принципи на работа со микроскоп

5

Радиодијагностички
Неврохирургијата

во

10

Детска хирургија
Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
конгенитални аномалии

20

процедури



Атрезија



Крипторхизам



Хипоспадија

Преглед, дијагноза и начин на лекување на дете со
ургентна хируршка состојба

5

2 месеци

3
3
2

30
5
3
15



Апендицид



Инвагинација



Фрактури во детска возраст
а) Конзервативни
б) Оперативни

Градна и васкуларна хирургија
1
2
3
4
5

Операции на дојка
Варикси
Торакални дренажи
Торакотомија
Третман на Струма

2 месеци
10
5
10
5
5

Урологија

/
/
5
/
/
1 месец

1
2
3
4

Цистостоми (затворени/отворени)
Катетеризации на мочен меур (различни видови)
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
ренална колика
Преглед, дијагноза и третман на пациент со
промени на простата

5
5
5

/
10

5

3

Дигестивна хирургија
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Третман и дијагноза на пациент со акутна
абдоминална болка
Преглед и дијагностика на пациент со различна
дигестивна патологија
За совладување на оваа вештина, специјалиантите
може да се упатат на обавување на турнусот во ЈЗУ
Клиника за “ГЕХ” и “УХЦ”
Апендектомија
Ингвинална/феморална/вентрална и рецидивна
херниопластика
Холецистектомија
Билиодигестивна анастомоза
Ресекција на желудник и Гастроентероанастомоза
Ентероанастомози
Ентеростома/ Гастростома/ Колостома

5месеци
5

/

5

/

10
10

2
/

10
1
5
5
5

/
/
/
/
/

Трауматологија
1

2

3
4
5
6

7
8

Преглед, дијагноза и третман на повреди, на горен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Преглед, дијагноза и третман на повреди на долен
екстремитет, репозиција и поставување на гипс
имобилизација
Екстензија (скелетна тракција) на екстремитет
Пункција на зглобови
Дијагностичка артроскопија
Згрижување на повреди на меки ткива (големи
рани, дефекти на кожа, повреди на мускули и
тетиви)
Остеосинтеза (едноставна) или отстранување на
остеосинтетски материјал
Репозиција по луксација на зглобови


хумеро-скапуларен зглоб

Предвидени колоквиуми
Трауматологија
Дигестивна хирургија
Пластична хирургија

4 месеци
5

10

5

10

2
3
3
5

/
2
/
5

5

5

5

0

5

2

Торакална и васкуларна хирургија
Детска хирургија
Неврохирургија
Урологија

Специјален дел од хируршка специјализација
распоред на турнуси
Ред. Бр.
1
2

Турнус
Специјален дел на хируршка специјализација
Урологија
 Општа урологија
 Ендоскопија
 (за овој турнус, специјализантот има право да го обавува
како едукација во странство во период од 6 месеци)

Траење
(месеци)
48 месеци
37 месеци
24
13

3
4
5
6
7
8

Нефрологија
Дигестивна хирургија
Гинекологија
Васкуларна хирургија
Детска хирургија
Пластична и реконструктивна хирургија

1 месеци
4 месеци
2 месеци
1 месеци
1 месеци
1 месеци

9
10

Ургентен центар
Учество на најмалку 5 обдукции/годишно

1 месеци

Вкупно: 48

Практични вештини во Специјалниот дел од хируршка
специјализација со дефиниран број на постапки и интервенции и
класифициран по турнуси

Ред.
Бр.

Турнус
Постапка/интервенција

Траење
Начин на
изведување
Асистира Изведува
самостојно

Урологија
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Радикална нефректомија (трансабдобиманен пристап
)
Нефректомија (лумботомија)
Пиелолитотомија
Пластика на уретеропиеличен врат
Нефроуретеректомија
Трансплантација на бубрег
Сондирање
Уретероскопија
Уретеролитиотомија

37 месеци
15

3

15
15
10
5
5
40
20
10

3
2
2
/
/
20
5
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Уретероцистонеостомија
Катетеризација на мочен меур
Перкутанацистостомија
Трансуретрална ресекција на помал тумор
Трансуретрално кршење на камен
Отворена цистолитотомија
Инцизија на врат
Отворена простатектомија по Харис
Трансуретрална простатектомија
Бужирање
Уретротомија интерна
Меатотомија
Циркумцизија
Френулотомија
Хидроцелектомија
Варикоцелектомија лапараскопска
Биопсија на тестис
Орхидектомија
Камен во бубрег
Камен во уретер

5
50
8
20
10
5
3
10
10
50
10
5
15
5
10
5
5
5
20
10

4 месеци

Дигестивна хирургија
1
2
3
4
5
6

Апендектомија
Херниопластика ингвинална, феморална и вентрална
Холекцистектомија
Гастроентероанастомоза, ентероанастомоза
Колостома, ентеростома
Лапараскопии

1
2
3
4
5

Гиникологија
Тотална хистеректомија
Лапараскопска гинеколошка интервенција
Лапараскопска дијагностичка постапка
Царски рез
Епизиотомија

1
2
3
4
5
6
7

Васкуларна хирургија
Сафенектомија
Ампутација на екстремитет
Васкуларен графт
АВ фистула
Ресекција на аневризма на абдоминална аорта
Бај-пас операции
Операција на каротида

10
10
5
5
5
20

Орхидопексија
Треман на хидроцела, хернија, финикоцела

3
2
1
/
/
2

2
2
2
2
3

2 месеци
/
/
/
/
/

5
5
2
3
2
2
4

1 месеци
1
1
/
1
/
/
/

8
8

1 месеци
2
2

Детска хирургија
1
2

/
100
3
10
10
3
2
5
5
50
2
1
15
5
5
3
5
5
20
5

3
4
5
6
7

Третман на фимоза
Третман на конгенитални аномалии кај новородено
Третман на урогенитални конгенитални аномалии
Третман на конгенитални аномалии на дигестивен
тракт
Апендектомии

5
2
2
2

3
/
/
/

8

2
1 месеци

Пластична и реконстурктивна хирургија
1
2
3
4
5
6

„Z“ пластика
Интрадермален шев на рана
Операција на меланом
Ротациски режен
Транспонирачка резанка
Пресадување на кожа

Предвидени колоквиуми
Урологија
Дигестивна хирургија

3
3
5
2
2
2

/
10
/
1
1
3

ПРОГРАМИ ЗА
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПО МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТОЛОГИЈА
I.
Субспецијализацијата по медицинска козметологија ќе се изведува на Клиниките при Кпиничкиот
Центар, Медицински Факултет во Скопје и тоа:
-

на Клиниката за дерматовенерологија

6 месеци

-

на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија 6 месеци

-

останати Клиники при Медицинскиот факултет при Универзитетот

“Св.Кирил и Методиј”-Скопје 4 месеци
-

Институт за онкологија (2 месеци)

-

“Алкалоид” козметика-Скопје (2 месеци)

-

приватна здравствена козметолошка организација

2 месеци

“Ѕкш Ппе” во Софија или Белград, приватна поликлиника за естетска и пластична
хирургија, Проф.д-р Бојан Игнатовски
(можна е алтернатива да се изведе еден дел од турнусот во некој поголем центар во странство, но
за тоа ќе треба да се изврши проверка на стекнатото знаење).
II.

ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА НАСТАВАТА

Целта на субспецијализацијата во областа на медицинската козметологија е здобивање на
основните теоретски и практични знаења во делот на дојагностиката, лекузање и превенција на
визуелно видливите недостатоци на кожата, подкожието, вродени и стекнати недостатоци,
вклучувајќи го и манифестирањето стареењето на кожата. Исто така вклучена е и областа на
туморите, нивно лекување со неврохируршки и терапевтски постапки.
Субспецијализацијата по медицинска козметологија се обавува после положен специјалистички
испит по дерматовенерологија и трае 18 месеци. Ефективното време предвидено за
субспецијализација во прнцип се дели, така да 2/3 од времето припаѓа на практичната, а 1/3 на
теоретска настава.
На почетокот на субспецијализацијата на секој специјализант му се одредува ментор. Наставата е
индивидуална а истата ја планира, контролира и усмерува менторот или неговиот заменик, кој
исто така го усмерува специјализантот во релевантната и актуелан стручна литература. Покрај тоа
теоретското знаење се збогатува покрај обавезни присуства на конгреси, семинари, стручни
предавања, стручни конфронтации и конзилиуми, како и со директни комуникации во тек на
практичната работа со предметните наставници и истакнати стручњаци по соодветната област.

Практичната настава се изведува на клиниките, одделенијата и одсеците за дијагностика и
терпаија, во специјалистичките амбуланти, во операционите сали и во тек на секојдневните
рутински стручни активности.
Контролата и проверката на сстручното знаење го вршат, покрај менторот и предметните
наставници спрема наставниот план и програма.
III.
НАСТАВАЕН ПРОГРАМ
ОБЕМ НА ЗНАЕЊЕ
А.)Тоеретски знаења
Детални познавања од областа на специјална дерматологија со назначеност кон медицинска
козметологија :
потребни познавања од: анатомија, хистологија, физиологија и биохемија на кожата,
аднексите и слузниците.
Познавање на етиопатогенезата на кожата, пред се генетски, ендокрини и старосно
условени алергиски дерматити и кожни болести од нарушен метаболизам, невуси, кожни тумори
и болести кожните аднекси.
Познавање на основните патолошки промени на кожата, посебно кожните тумори, невуси
и цисти.
Познавање на дифернецијалнта дијагностика на кожните болести со акцент на тумори,
невуси, цисти, аднекси и кожни болести предизвикани од УВ зрачење и старост.
-

Познавање на употребуваните методи за испитување и дијагностика и нивно вреднување.

Познавање наопштите дерматолошки тераписки индикации и фармакотерапија, несакани
дејства на лековите во медицинската козметологиска рецептура.
Детални познавања (теоретски) на кожна хирургија, естетска дерматологија, лекарска
козметологија и козметика.
Детални познавања за физикална дерматолошка терапија (посебно лекување со зрачење,
УВ зрачење, фотохемиско и фотодинамичко лекување ласеротерапија, биоптрон терпаија,
криотерапија).
-

Познавање од областа на дерматолошката нагиологија и проктологија.

Познавање од областа на андрологијата, вклучително оперативни зафати на машките
гениталии (теоретски).
Познавање од областа на превенција, дијагностика и трерапија на кожни болести во
детството, вродени мани, кожни малигнитети.
з

Стандардни и специјални испитувачки дијагностички и лабораториски методи
Цела анамнеза, целосно клиничко испитување и преглед; морфолошки и функционални
промени на кожата (топлина, масност, потење, еластичност, тургор).
Земање материјал од кожа и кожни аднекси за микробиолошко и патохистолошко
испитување.
-

Микроскопоско испитување на бактерии и габички.

-

Епикутани и субкутани тест методи, пред се насочени на козметика.

-

Испитување на циркулација на долни екстремитети.

-

Подготовка и читање на трихограм.

Терапевтски и лечебни методи дејствија и постапки
-

Целосна и делумна дерматолошка терапија со климатотерапија и таласотерапија.

-

Фототерапија, фотодинамско лекување.

-

Актинотерпаија на кожни тумори.

-

Лекување со ласер.

-

Елктрофируршки зафати и електролекување во естетската дерматологија.

-

Хемотерпаија, вклучително хемиски пилинг.

-

Криотерапија и криодеструкција.

Постапки употребувани во превентива и лекување лекување во дерматолошка козметика
(длабинско чистење на кожата, маски за лице, облоги и др.).
-

Техника на масирање, козметичко, превентивно и лечебно.

Техника на апликација на материи употребувани во естетската дермаотологија, естетската
хирургија, на пр. при аугментација на кожа и поткожа, при отстранување на брчки; колаген,
хијалуронска киселина.
-

Познавање на употреба на протетски помагала ( контактни леќи).

-

Техника на корективна тетоважа.

Хируршки методи и постапки
-

техника на локална анестезија.

-

стопирање на крвавење.

-

пункција, инцизија, абразија, киретажа, екскохлеација.

-

Дермаоабразија.

-

дијагностичка ексцизија.

-

терапевтска ексцизија (бодеж, скалпел).

-

операција на нокти и околина.

-

Липосукција.

-

познавање на хируршка пропедевтика, посебно основи на работа во операциона сала.

-

познавање на основите на пластична хирургија (физиолошко оперирање на кожата).

познавање од областа на козметичка хемија, генетика, онкологија, имунологија,
алергологија, анестетска реанимација, лекарска психологија, педијатрија и геронтологија.
Г.) Административни работи, легислатива
-

Познавање на концепцијата на субспецијализацијата (правна процедура).

-

Познавање за водење на документација.

Познавање на функцијата и правосилноста на практикантот при дијагностиката и лекување
на кожните болести и познавање на дејствијата на медицински козметолог во приватната пракса.
Познавање на можноста за соработка со пластична естетска хирургија, лицева хирургија,
урологија, гинекологија, ОРЛ, офтамологија.
Познавање за примена на социјалните аспекти и начин на решавање на случаи на
хронични и тешки болести.
Познавање на основите за соработка на здравствена документација со компјутерски методи.
IV.
ВО ИНДЕКСОТ ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕНИ ИЗВРШЕНИТЕ ЗАДАЧИ И ТОА:
Индекс на вештини
-

25 екцизии на нетуморски кожни форми, невуси или бенигни кожни тумори.

-

10 екцизии на поткожни форми (цисти, хипоми, метастази).

-

3 оперативни зафати на нокти.

-

3 асистенции при ласерски третман.

-

1 асистенција кај липосукција.

-

15 криодеструкции.

10 изведби на средно-длабок или длабок хемиски пилинг.

-

10 епилации (игла, скинлајн, ласер).

-

5 аугментации на кожа (хијалуронска киселина, колаген и др.).

-

2 апликации на ботулотоксин А.

ВРЕДНУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКАТА ПОДГОТОВКА
редовно вреднување од ментор - се пишуваат во специјален индекс, каде тековно се
документирани: целата практика и сите апсолвирани предавања и престои за време на
субспецијалистичкиот стаж.
Во текот на субспецијализацијата проверката на севкупната апсолвирана теоретска и практична
подготовка, се изведува преку колоквиуми - практични и теоретски. Нивниот број и обем може да
биде договорен со менторот и одговорните наставници.
-

услови за излегување на испит:

а.

Апсолвирање на задолжителната обука.

б.

Доставуваање список на завршени интервенции.

- квалификации на субспецијалноста:
а.
теоретски дел - 3 стручни прашања, едно од општа дерматологија со акцент на
медицинска козметологија, две од медицинска козметологија, фокусирани на техники и постапки.
б.

практичен дел - практично спроведување на некоја од техниките или постапките.

УНИВЕРЗИТЕТ “ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ “,СКОПЈЕ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛАН И ПРОГРАМА
ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА
- ОСНОВИ НА ФИЗИОЛОГИЈАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ И ПЕРИФЕРНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ

КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР- СКОПЈЕ

МАЈ 2020

ВОВЕД
При Клиниката за неврологија функционира Оддел за неврофизиологија, формиран
предповеќе од 40- тина години, каде се воведени повеќеневрофизиолошки методи, кои се
користат при дијагноза на функционалните растројатва во неврологијата и други сродни гранки.
Со оглед дека до сега не постои супспецијализација по неврофизиологија, а веќе постои
едуциран кадар кој работи и преку 30 години со оваа супспецијалност и има потреба од
понатамошна едукација на кадри ширум Републиката, Клиниката за Неврологија предлага
започнување на програма за супспецијализација од оваа област.
ЦЕЛИ на субспецијализацијата
За време на супспецијализацијата по неврофизиологија кандидатите ќе се здобијат со
супспецијалистички познавања од повеќетехники и методи на неврофизиологијата
- теоретски и практични познавања со интерпретација и клиничка апликација на
електроенцефалографијата,
- теоретски и практични познавања со клиничката апликација на соматосензорните,
визуелните, аудитивните,
ендогените
потенцијали,
транскранијална
магнетна
стимулација на мозокот, моторни потенцијали поврзани со движењето,
- познавања и клиничка примена на електромиографијата,
- физиолошката процена на спиењето,
- клиничка физиологија на автономниот нервен систем,
- невротрансмисија
- невроендокринологија, електрофизиологија и когнитивни процеси,
- улогата на имуниот систем во неврологијата,
невропсихологија,
- физиологијанаболката и аналгезија,
- физиологија на екстрапирамидниот систем,
УСЛОВИ
- завршен медицински факултет,
- завршена специјализација по невропсихијатрија, неврологија, психијатрија,
- 5 годишен специјалистички стаж, а по препорака на стручниот колегиум и соодветната катедра
Установи за изведување на супспецијализацијата:
Клиника за неврологија - 24месеци
По сите турнуси се предвидени колоквиуми.
ТЕОРЕТСКА ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА
(ПРОГРАМА ЗА САМОЕДУКАЦИЈА И РАБОТА СО МЕНТОР)
ПРВ СЕМЕСТАР
I.

ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И ЕЛЕКТРОНИКА ВО КЛИНИЧКАТА НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА (5 часа)
1. Принципи и дефиниција на електрицитетот
2. Филтери, транзистори и амплификатори

3. Принципи на електричната сигурност во лабораторијата на Клиниката
4. Дигитално процесирани сигнали
5. Алтерации и артефакти наелектрофизиолошките сигнали
II.

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈА (10 часа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

III.
A.
1.
2.
3.
4.

Основни принципи и елементина ЕЕГ регистрација
Активациони процедури
Артефакти
Нормална ЕЕГ активност на возрасни
Бенигни варијации
Патолошки промени
ЕЕГ манифестации кај фокални интракранијални лезии
ЕЕГ манифестации кај дифузни енцефалопатии
ЕЕГ еволуција на суспектна смрт на мозокот
ЕЕГ кај новороденчиња и деца (нормален и патолошкинаод)
Пролонгирана видеоелектроенцефалографија
ЕЕГ во дијагноза, диференцијална дијагноза, класификација на епилепсии и епилептични
синдроми
ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ (10 часа)
Соматосензорни ЕП
Методологија
Видови бранови, форми, латенци. Интерпретација
Стимулациони и регистраторни техники во добивањена СЕП
Клиничка апликација

Б. Аудитивни ЕП кај болестина ЦНС
1. Методологија
2. Интерпретација
B.

Визуелни ЕП
1. Методологија
2. Интерпретација
3. Локализацијаналезиитевовидниотпреносенсистем

Г. Когнитивни ЕП
1. Методологија
2. Интерпретација
Д. Транскранијална електрична и магнетна стимулација на мозокот, моторни потенцијали
поврзани со движењето

ВТОР СЕМЕСТАР
IV.
ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЈА (10 часа)
А. Методологија
1. Техника
2. Видови електроди
3. Нормална електромиографска активност
4. Абнормална електромиографска активност
5. Квантитативна електромиографија и електромиографија на мускулно влакно
6. Проценка на бројот на моторни единици во мускул
Б.
1. Моторна неврографија
2. Сензорна неврографија
3. Н рефлекс
4. F рефлекс
5. Рефлекс на трепкање
6. Аксонски рефлекс
7. Т рефлекс
V.
1.
2.
3.
4.

ФИЗИОЛОШКА ПРОЦЕНА НА СПИЕЊЕТО (3 часа)
Еволуција - евалуација на фазите на наспиењето
Проценка на респирацијата, периодични движења на екстремитетите Полисомнографија
Проценка и видови на растројствата на спиење
Примена на депривација на спиење и спиење во евалуација на епилепсии

1.
2.
3.
4.

КЛИНИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА НА АВТОНОМНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ(4 часа)
Организација на автономниот нервен систем
Лабораториска евалуација на автономните функции
Кожно-вазомоторни рефлекси
Терморегулациони тестови на потењето

VI.

ТРЕТ СЕМЕСТАР
VII.
A.

НЕВРОТРАНСМИСИЈА ( 3 часа)
1. Структура и функција на хемиските синапси
2. Аксонски транспорт
3. Директни и индиректни трансинаптички врски

Б. Невротрансмитери - ( Нормална и нарушена трансмисија) на
1. ацетил холин
2. адреналин
3. серотонин

4. допамин
5. екцитаторниаминокиселини во ЦНС
6. Инхибиторни аминокиселини во ЦНС
B.

Интеракција на нервниот ендокриниот и имуниот систем во организмот

VIII.

А. НЕВРОЕНДОКРИНОЛОГИЈА (3 часа)
1. Анатомија и физиологија на невроендокриниот систем
2. Регулаторни механизми во невроендокринологијата
3. Невроендокринилогија на однесувањето
Б. Електрофизиологија (2 часа) на со настан предизвиканите потенцијали
1. Мозочни потенцијали
2. Испитување на со настан предизвиканите потенцијали
В. Неврофизиолошки аспекти на когнитивните процеси (3 часа)
1. Истражувањанасознајнитепроцеси
2. Неврофизиолошкимоделнасознајнитепроцеси
3. Отстапувањавосвератанасознајнитепроцесикајразнизаболувања
IX.

А. УЛОГА НА ИМУНИОТ ПРОЦЕС ВО НЕВРОЛОГИЈАТА( 3 часа)
1. Имуноцити, невротрофични и други имуномедијатори
2. Невроимунорегулација
3. Автоимуни механизми во нервниот систем

X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XI.

А. НЕФРОФИЗИОЛОГИЈА НА БОЛКАТА ( 5 часа )
Главоболка и болни синдроми
Терапија на болката медикаментаозен третман и психотераписки пристап ( фармаколошки
и не-фармаколошки третман)
Механизми на аналгезија
Дејство на акупунктурата и ласеропунктура врз ослободување на опоидни пептиди и
нивниот ефект врз обезболувањето
Кинезитерапија и окупационатерапија
Методи на физикална терапија во нефармаколошки третман на болката

УЛОГА НА НЕВРОПСИХОЛОГИЈАТА ВО НЕВРОЛОГИЈАТА( 3 часа)
1. Видови психолошки тестови и индтрументариум
2. Значај во диференцијалната дијагностика кај разни невролошки заболувања
3. Тераписка апликација кај различни невролошки состојби

ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
ФИЗИОЛОГИЈА НА ЕКСТРАПИРАМИДАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ
Теоретски предавања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Број на часови 20

Физиологија на базалните ганглии
Анатомија на базалните ганглии
Неволеви движења
Есенцијален (бениген) тремор
Паркинсонизам
Идиопатски паркинсонизам
Современа дијагностика и терапевтски пристап кај паркинсонизмот
Вилсонова болест
Хатингтонова хореа

10. Сиденхајмова хореа
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Дистонија
Gilles de laTourettes синдром
Невролептичен малиген синдром
Синдром на немирни нозе
Халерворден Шпацова болест
Кројцфелд Јакобова болест
Патоморфологија на патологијата на екстрапирамидниот систем

Видови деменции
5 часа
1. Деменции
2. Корсаков синдром
3. Алцхајмерова болест
4. Фронто-темпорална деменција, васкуларна деменција
5. Психолошки тестови и скали за деменција
(ПРАКТИЧНА НАСТАВА, САМОЕДУКАЦИЈА И МЕНТОРСКИ СИСТЕМ)
КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - 20 месеци
Колоквиуми (тест и консултации со професорот)
I.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА

1.

Отсек за ЕЕГ И ЕЕГ мапинг (6 месеци престој)
-запознавање со основните техники на ЕЕГ регистрација
-едукација во интерпретација на ЕЕГ наодите
-самостојна интерпретација

-

2.
-

Отсекза ЕМГ (6 месеци престој)
-запознавање со основните техники на ЕМГ
-неврографки техники
-практична работа и интерпретација на резултати

-

Отсек за евоцирани потенцијали (6 месеци престој)
-техники на соматосензорни ЕП
-техники на визуелни ЕП
-техники на БАЕП
-транскранијалнамагнетнастимулација

-

Отсек за невропсихологија (15 дена)
Запознавање со невропсихолошките техники

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Оддел за ектрапирамидни заболувања (1 месец)
Оддел за главоболки и болни синдроми (1 месец )
Оддел за развојна неврологија (1 месец)
Оддел за епилепсии (1 месец)
Оддел за невроимунологија(1 месец)
Оддел за невромускулни заболувања (1 месец)

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Супспецијализацијата започнува со објавување на конкурс, на почетакот на учебнатагодина (1-ви
октомври), според утврдени критериуми и уплата на прва рата на прифатените кандидати.
Сите наставници кои учествуваат во супспецијализацијата го формираат Научно- наставниот совет.
Изложени се поглавијата од посебни области на неврофизиологијата-дадени во планот за
супспецијализација, со теоретска и практична настава за кои се предвидени наставници со
едукација од истатите области.
Неопходно е кандидатот да совлада практичен дел како и теоретска настава во времетраење од
24 месеци (поделениво 4 семестри по 6 месеци).
Менторот се одредува на почетакот на субспецијализацијата заедно со индексите и програмата за
субспецијализација. Семестарот завршува со испитот.
Диплома за супспецијализација се добива со:
-

совладување на теоретска настава
практична работа и интерпретација на резултати
учество на состаноци од специфичните области на едукација
пожелно е и учество во научни трудови, конгреси од областа, семинари
полагање на колоквиуми и тестирање на кандидатот по секој завршен семестар
консултации со менторот
полагање завршен испит, теоретскидел и

ПРЕПОРАЧАНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕДУКАЦИЈА
1. Niedermeyer’s Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related
Fields. 6th Edition
2. John S. Ebersole. Current Practice of Clinical Electroencephalography 4th Edition
3. Shin J. Oh. Clinical Electromyography: Nerve Conduction Studies Third Edition
4. Пасху М. Клиничка електроенцефалографија,том 1. Битола: Менора.
5. Џонов И. Невромускулни болести - компендиум. Скопје Алкалоид.
6. Чепреганов М. Клиничка електроенцефалографија. Скопје: Три.
7. Петрова В, Илиевска Л. Евоцирани потенцијали. Скопје: Македонска книга.
8. Џонов И, Петрова В. Невромускулни болести. Скопје: Македонска книга.
9. Љапчев Р. Болести на периферните нерви. Скопје: НИО Студентски збор.
10. Група автори: Современи принципи на неврологијата. Скопје.

Изготвиле:
Проф. д-р Дијана Никодијевиќ – Шеф на Катедра по неврологија
Проф. д-р. Гордана КитеваТренчевска
Проф. д-р Емилија Цветковска

Едукацијата ќе се одвива под раководство на шефовите на Одделите каде се обавуваат турнусите:
Проф. д-р Дијана Никодијевиќ - раководител на Одделот за неврофизиологија
Проф. д-р. Гордана КитеваТренчевска– раководител на Одделот за болки и болни синдроми
Проф. д-р Емилија Цветковска, раководител на Одделот за епилепсии
Проф. д-р Игор Петров - раководител на Одделот за екстрапирамидни заболувања
Науч. Сор. д-р Николина Тановска - раководител на Одделот за невроимунологија
Науч. Сор. д-р Игор Кузмановски - раководител на Одделот за развојна неврологија
Науч. Сор. д-р Иван Барбов - раководител на Одделот за невромускулни болести

ПРОГРАМА
За супспецијализација по АУДИОЛОГИЈА
Услов за супспецијализација по аудиологија е завршена специјализација
по оториноларингологија.
Цел на супспецијализацијата е оториноларингологот да се стекне со
теоретско и практично знаење од областа на аудиологија и
вестибулологија,коректно да процени, дијагностицира и адекватно да ги
лечи пациентите од широкиот спектар на аудиовестибуларните
заболувања.
Наслов на супспецијализацијата
Звање со кое се стекнува по
завршување на
супспецијалистичкиот испит
Траење на супспецијализацијата

Аудиологија
Супспецијалист аудиолог

2 години (24 месеци)

План на супспецијализацијата
Тематска област
Уводен дел-основна
теоретска настава
Аудиологија
Отологија
Неврологија
Офталмологија
Рендгенологија
Годишен одмор

Место на обавување на
стажот
Универзитет„Св.Кирил
и Методиј“
Медицински факултет
ЈЗУ УК за уво,нос и грло
ЈЗУ УК за уво нос и
грло
ЈЗУ УК неврологија
ЈЗУ УК офталмологија
ЈЗУ УК за
рендгенологија

Времетраењемесеци
1месец

16 месеци
2месеци
2 месеци
1 месец
1 месец
2 месеци

Секој спспецијалист има супспецијалистички индекс како
идентификационен документ и дневник на работа во кој се запишуваат
сите извршени постапки.

Заради обезбедување на квалитет на супспецијализацијата се проверува
стекнатото знаење и способност на супспецијализантот преку постојано
надгледување и колоквиуми. Колоквиумите се изведуваат после
завршена едукација од одредена област.Во текот на супспецијализацијата
се полагаат четири колоквиуми.

I.ГОДИНА
Уводен дел –основна теоретска настава од следниве области:
научноистражувачка работа
донесување клиничка одлука,
комуникациски вештини
јавно здраство,
способност на стекнување и пренесување на знаење,
етика и прописи и
промоција на здравјето.
Наставата ќе се изведува на „Универзитет Св.Кирил и Методиј“ Медицинскиот факултет, Скопје.

АУДИОЛОГИЈА
Теоретскиот дел ќе се изведува како предавања, семинари, работа во
мали групи.

ПРВА ГОДИНА - 4 месеци
Теоретска настава

Одговорна Катедра по
оториноларингологија

АУДИОЛОГИЈА –основи на
акустика, анатомија и
физиологија на органот за слух
и рамнотежа - 50 часа
- Вовед во аудиологија и
вестибулологија -дефиниција и
историјат,
- Основи на акустика- физички и
акустични карактеристики на
звучниот бран,
- Субјективно доживување на

звукот, слушно поле,
диференцијален праг за
разликување на фрекфенција и
интензитет,
- Физикални вредности и единици
мерки во акустиката,
- Анатомија на темпорална коска,
надворешно,средно и внатрешно
уво, рецепторски органи и нивните
неврални врски,
- Анатомија на централниот
аудитивен систем,
- Микро и макро анатомија на
нервниот систем, посбно на
средишниот нервен состав,
кранијалните нерви и рецептори,
- Васкуларизација на лабиринтот,
-Ембриологија: Филогенетски и
онтогенетски развиток на сетилото
за слух и рамнотежа,
- Молекуларна биологија на
внатрешно уво,
- Основи на имунологија,
- Физиологија- на надворешно,
средно и Евстахиева туба,
- Физиологија на кохлеа и
средишниот слушен систем.
- Патишта на пренесување на
звучните бранови,
- Теории на слушање
- Бинаурално слушање,
локализација версус
латерализација,
- Физиологија на вестибуларните
рецептори и вестибуларните
патишта,
- Физиологија на кранијалните
нерви и
- Физиологија на спациоцепција.

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Основи на акустика. анатомија и физиологија на органот
за слух и рамнотежа

Изведува
самостојно

4 месеци

1.

Специфики на аудиокошката и отонеуроложка анамнеза

50

50

2.

Испитување на слухот со шепот

10

50

3.

Акуметриски тестови

50

60

4.

Тонална аудиометрија

80

50

5.

Интерпретација на аудиометриските криви

80

80

6.

Говорна аудиометрија, одредување на прагот на говорна
дискриминација

50

30

7.

Mаскирање

40

20

8.

Тимпанометрија и интерпретација на тимпанометриските
криви

50

9.

Одредување на прагот на стапедијален рефлекс.

50

20

10.

Тon decay тест и негова интерпретација

30

20

11.

Изведување на Stenger-ов тест со тонална и говорна
аудиометрија

40

20

12.

Калоричен тест по Fitzgerald Hallpike и

50

5

13.

Политцеровање

10

50

30

КОЛОКВИУМ I : Основи на акустика, анатомија и физиологија
на органот за слух и рамнотежа.

ПРВА ГОДИНА5месеци
Теоретска настава
Одговорна Катедра по
оториноларингологија

АУДИОЛОГИЈА – патологија на органот за
слух и рамнотежа – 70 часа
- Методолошки пристап во аудиолошката и
вестибулолошката дијагностика,
- Трансмисија на звук низ болно уво,
- Типови на наглувост,
проводна,сензонеурална, мешана и
централна,
- Типови на аудиометриски криви во врска со
клиничкиот ентитет,
- Болести на надворешното уво (аномалии,
повреди, воспаленија, тумори),
- Болести на средното уво (аномалии, повреди,
акутни и хронични воспаленија,
- дисфункции и болести на Евстахиевата туба,
- Отогени компликации,
- Тумори,
- Болести и состојби на лабиринтот и
лабиринтарната капсула (аномалии, повреди,
воспаленија, автоимуни заболувања, глувост,
Мениерова болест, хидропс на полжавчето и
на лабиринтот,
- Бенигно пароксизмално позиционо вертиго,
- Билатерална вестибулопатија,
- Неуритис вестибуларис,
- Пресбиакузија,
- Отосклероза,
- Акутна и хронична акустична траума, акутна
глувост, ототоксикози,
- Тинитус,
- Основни принципи за рехабилитација на глуви
и наглуви лица,
- Неимплатибилни и имплантибилни слушни

апарати,
- Аудиометриски критериуми за дијагноза на
акустичен неурином,
- Механизми на централна вестибуларна
компензација(акомодација,субституцијахабиту
ација) и
- Цели на вестибуларна рехабилитација.
Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

Патологија на органот за слух и рамнотежа
5 месеци
1.

Објективни неурофизиолошки методи -(БЕРА, ОАЕ),

50

10

2.

Регистрација на спонтан нистагмус

50

30

3.

Позиционен нистагмус

50

30

4.

Тестови за ортостатика и динамостатика

50

60

5.

Исптување на вестибуло-спиналниот рефлекс,

20

80

6.

Тест за испитување на вестибуло-окуларен рефлекс (head
shaking тест)

50

50

7.

Head impulse тест

30

10

8.

Haed thrust test Halmagy

50

30

9.

Вестибуларни евоцирани миогени потенцијали (ВЕМП)

50

10.

Битермалн калоричен тест по Fitzgerald -Hallpike,

50

20

11.

Тonе decay тест и негова интерпретација

30

20

10

12.

Изведување на Stenger-ов тест со тонална и говорна
аудиометрија

40

20

13.

Калоричен тест по Fitzgerald Hallpike

50

5

14.

Позициони тестови( Dix – Hallpike –test, Eplеy маневар,
Semont маневар)

50

20

15.

Видеонистагмографијa

50

10

16.

Стапедијален рефлекс

60

20

Турнус по Неврологија - 2 месеци
Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

НЕВРОЛОГИЈА
2 месеци
1.

Невролошки преглед

30

/

2.

Аудитивни евоцирани потенцијали во неврологијата

30

/

3.

Електромиографија на лицев нерв

20

/

4.

Електронеуронографија

10

/

КОЛОКВИУМ II – Патологија на органот за слух и рамнотежа.

II. Година
ВТОРА ГОДИНА -5месеци
Теоретска настава

Одговорна Катедра по
оториноларингологија

Педијатриска аудиологија - 50
часа
- Аудиометрија во детска
возраст,
- Скрининг на слухот кај
новородени,
- Скрининг на слухпт кај
предшколски деца,
- Дијагноза на глувост и
наглувост,
- Генетски скрининг на
синдромска и несиндромска
глувост
- Улога на слухот во говорна
комуникација,
- Секреторен отитис медија
- Индикации за апликација на
“grommets“ и
адемоидектомија од
аудиолошки аспект,
- Критериуми за избор на
кандидати за кохлеарна
имплантација,
- Одредување на тип на слушен
апарат соодветно на
аудитивниот статус и
- Дијагноза и диференцијална
дијагноза на оштетувањата на
вестибуларниот апарат кај
деца.

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

Педијатриска аудиологија
5 месеци
1.

Спесифики на аудиолошка и отоневролошка анамнеза

50

50

2.

Бихевиорална аудиометрија

50

30

3.

peep-show аудиометрија

50

30

4.

Аудитивен скрининг

50

60

5.

Тонална аудиометрија

50

10

6.

Тимпанометрија

50

50

7.

Стапедијален рефлекс

40

40

8.

Аудитивни евоцирани потенцијали

50

10

9.

Аудиометрија на стабикни аудитивни одговори - ASSR -

10

5

10.

Клинички отоакустични емисии

50

10

11.

Ротаторна видеонистагмографија

30

5

12.

Калоричен тест по Fitzgerald Hallpike

30

5

13.

Избор на соодветно слушно помагало

50

10

14.

Избор на кандидати за кохлеарна имплантациија

10

5

Супспецијализантот треба да присуствува на состаноците на стручната
Супецијализантот треба да присустува на состаноците на стручната група
за избор на кандидати за кохлеарна имплантација и утврдување на планот
и динамиката на имплантациите.

ТУРНУС ПО ОТОЛОГИЈА 2месеци
Теоретска настава

ОТОЛОГИЈА-20 часа
- Секреторен отитис медија,
- Хируршки спесифики во
детската отологија,
- Дијагностика и
топодијагностика на лицевиот
нерв,
- Хирургија на конгенитални
аномалии на надворешно
средно уво,
- Техники на реконструкција на
средното уво,
- Кохлерна имплантација.

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

Отологија
2 месеци
1.

Апликација на венталациони цевчиња

10

/

2.

Тимпанопластика , слушни имплатибилни протези

5

/

3.

Кохлеарна имплантација

3

/

КОЛОКВИУМ III – Педијатриска аудиологија

ВТОРА ГОДИНА- 2месеци
Теоретска настава
Одговорна Катедра по
оториноларингологија

Аудиологија за процена на
работоспособност -40 часа
- Социомедицински аспекти на
наглувост и глувост,
- Оштетување на слухот со
индустриска бучава,
- Заштита од бучава на работно
место,
- Оштетување на слухот во
војни услови,
- Основни принципи на
рехабилитација на глуви и
наглуви,
- Избор на подобни кандидати
за кохлеарна имплантација во
адултната популација,
- Лечење и рехабилитација на
вестибуларни нарушувања и
- Оценување на работна
способност во врска со
оштетување на слухот и
вестибуларниот систем.

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

Аудиологија за процена на работоспособност
2 месеци
1.

Процена на агравација, симулација со шепот

40

20

2.

Аудитивни евоцирани потенцијали

40

10

3.

Избор на слушен апарат

50

30

4.

Избор на кандидати за кохлеарна имплантација кај
адултната популација

10

5

5.

Одредување на процент на бинаурална загуба на слух
според Fowller-Sabineu-ова таблица.

50

50

6.

Вежби за вестибуларна регабилитација

60

30

7.

Позициони маневри

50

30

8.

Процена на работоспособност кај нарушена функција на
вестибуларниот апарат

20

5

КОЛОКВИУМ IV – Аудиологија за процена на работоспособност.

Тунуси по офталмологија и рендгенологија:

Практични вештини со дефиниран број на постапки и интервенции

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

ОФТАЛМОЛОГИЈА
1 месец
1.

Видно поле

50

/

2.

Оптокинетички нистагмус

10

/

3.

Нистагмус на нарушен поглед

5

/

4.

Визуелни евоцирани потенцијали

10

/

Ред.
Бр.

Турнус

Траење
Начин на изведување

Постапка/интервенција

Асистира

Изведува
самостојно

РЕНДГЕНОЛОГИЈА
1 месец
1.

Рендгенолошка дијагностика на уво и граничното
подрачје

30

/

2.

КТМ на темпорална коска

20

/

3.

МРИ на глава

30

/

НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ИСПИТ
После спроведување на сите постапки и вештини содржани во програмата
за супспецијализација по аудиологија, согласно Законот за здраствена
заштита и Правилникот за специјализации и супспецијализации на
здраствени работници и соработници со високо образование од областа
на медицината објавен во Службен весник на РСМ , бр 120 од 11.05.2020,
пред полагањето на супспецијалистичкиот испит, супспецијализантот
полага предсупспецијалистички завршен колоквиум.
Супспецијалистичкиот испит се состои од писмен, теоретски и практичен
дел.
Супспецијализантот после завршување на супспецијализацијата по
аудиологија мора:
- Да поседува професионалност, хуманост и етичност со обврска да ја
зачува приватноста на пациентот,
- Да биде способен разбирливо и на соодветен начин да ги пренесе
релевантните информации и објаснувања на пациентот (усмено и
писмено) и на неговата фамилија,
- Правилно да ги документира релевантните податоци за пациентот,
- Да ги владее и применува принципите на медицина базирана на
докази и
- Да процени кога има потреба за вклучување на други стручњаци во
процесот на лекување на пациентот.
После успешно положување на супспецијалистичкиот испит
супспецијализантот се стекнува со наслов СУПСПЕЦИЈАЛИСТ ПО

АУДИОЛОГИЈА.

Предлог од Катедра по Радиологија

Курикулум за субспецијализација по интервентна радиологија
Траењето на субспецијализацијата е 24 месеци. Од тоа време има 2 месеци за годишен одмор

Стажирањето е поделено на три дела. Првиот дел претставува стажирање за време на кое се оди
на клиничките оддели и трае пет месеци. Вториот дел е стажирање на одделите по радиологија на
кои се изведуваат интраваскуларни радиолошки интервенции. Овој дел од стажирањето трае
девет месеци. Третиот дел претставува стажирање на радиолошките оддели каде се изведуваат
неваскуларни зафати од интервентната радилогија. Овој дел од стажот трае осум месеци.
I. Стажирање на клиничките оддели – 5 месеци
Во текот на овој период кандидатот поминува по еден месец на одделите од торакална,
абдоминална и васкуларна хирургија,неврохирургија, оддел за урологија и одделот за онкологија.
Задолжително треба да присуствува на стручните состаноци на кои се носат индикации за
поедини тераписки зафати. Поминува и низ операционите сали за подобро да се запознае со
хируршките методи кои заедно со методите на интервентната радиологија претставуваат
тераписки методи. Кандидатот се запознава со нерадиолошките дијагностички методи кои се од
корист при поставувањето на индикации за процедури од интервентната радиологија.
II. Интраваскуларни процедури од интервентната радиологија – 9 месеци
Овој дел од стажот ги опфаќа следните изучувања:
1. Интервентна радиологија кај васкуларни стенооклузивни болести
А) Перкутана транслуминална ангиопластика (ПТА)
- Неинвазивна евалуација на периферните васкуларни заболувања
- Механизам на ПТА
- Техника на ПТА
- Употребата на антикоагуланси кај ПТА
- Следење на резултатите на ПТА
- Компликации од ПТА
- ПТА кај стенотично – оклузивни болести на терминалната аорта, карличните артерии, феморопоплитеален сегмент, артерии на потколеницата или артерии на горните екстремитети
- ПТА на реналните артерии
- ПТА во лечење на абдоминална ангина
- ПТА кај стеноза на венски садови

- ПТА на карличните артерии кај васкуларна импотенција
- ПТА кај стеноза на фистула за хемодијализа
Б) Фибринолотичка терапија
- Патофизиологија на тромбоза и фибринолиза
- Хемостатски механизам
- Фибринолитички агенси
- Индикации и контраиндикации за локална употреба на фибринолитик
- Лабораториско следење на дејството на фибринолитикот
- Компликации од фибринолитичката терапија
- Локална фибринолиза кај абдоминалната аорта и артериите на долните екстремитети
- Фибринолиза кај оклузија на графт
- Фибринолиза кај оклузија на артериите на горните екстремитети
- Фибринолиза кај оклузија на фистула за хемодијализа
- Фибринолиза кај оклузија на висцералните артерии
- Фибринолиза кај венска оклузија
- Фибринолиза кај пулмонална емболија
В) Перкутана атеректомија
- Индикации за перкутана атеректомија
- Механизам и техника на перкутана атеректомија
- Компликации од перкутана атеректомија
Г) Перкутана аспирациона и ротациона тромбоемболектомија (ПАТ – РАТ)
- Индикации за ПАТ – РАТ
- Механизам и техника на ПАТ – РАТ
- Употреба на фибринолитици кај ПАТ – РАТ
- Компликации кај ПАТ – РАТ
Д) Метални или неметални протези-стентови во лекување на циркулаторни стено - оклузивни
заболувања
- Типови на протези-стентови
- Механизам и техника на перкутано поставување на васкуларни протези-стентови
- Инцикации за интраартеријална употреба
- Индикации за интравенска примена
- Компликации при поставување на металните протези
Ѓ) Ендоваскуларен третман на мозочни аневризми
- Индикација за емболизација на мозочна аневризма
- Техники на изведување на коилирање на мозочни аневризми со или без употреба на
интракранијален стент/пренасочувач на проток
- Техники за изведување на комплексни емболизации на аневризми со широк врат,асистиран
коилинг

- Можни компликации при изведување на коилинг и нивно решавање
- Вазоспазам и третман
- Следење на пациент со емболизирана аневризма-follow up
Е) Ендоваскуларен третман на АВ малформации на мозок
Ж) Ендоваскуларен третман на акутен исхемичен мозочен удар
З) Ендоваскуларен третман на екстракранијален сегмент од каротидна артерија-каротидно
стентирање
2. Филтер на долната шуплива вена
- Флебографија и аномалии на долната шупла вена
- Индикација за поставување на филтер на долната шуплива вена
- Видови на филтери
- Техника и начини на поставување на трајни и привремени филтери
- Компликации

3. Отстранување на интраваскуларни страни тела
- Техника за отстранување на интраваскуларни страни тела
- Причини за неуспевање на отстранување на страното тело
- Компликации кај отстранување на страно тело
4. Трансјугуларен Интрахепатичен Портосистемски Шант (ТИПС)
- Радиолошко дијагностицирање на портална хипертензија
- Индикации за ТИПС
- Техники на ТИПС
- Емболизација на варикси преку ТИПС
- Компликации кај ТИПС
5. Транскатетерска емболизација и хемоемболизација со и без употреба на вазоактивни
супстанции и/или хемотерапевтици
А) Примена на вазоактивни супстанции и хемотерапевтици во дијагностичката ангиографија и
постапките во интервентната радиологија
Б) Транскатетерска емболизација
- Ангиографски емболизациски техники и избор на катетри

- Хемоемболизација на примарни и секундарни тумори на црн дроб
- Видови за цитостатска терапија за интраартериска употреба и нивно дозирање
III.Неваскуларни интервентни радиолошки процедури (8 месеци)
Овој дел од стажот ги опфаќа следните изучувања:

1. Перкутани хепатобилијарни интервенции
А) Перкутана трансхепатална холангиографија (ПТХ)
- Инцикации и контраиндикации за ПТХ
- Техника за изведување на ПТХ
- Дијаскопски водена
- Водена под ултразвук
- Компликации кај ПТХ
Б) Перкутана дренажа на жолчните патишта
- Материјал за перкутана дренажа на жолчните патишта
- Индикација и контраиндикација за перкутана дренажа на жолчните патишта
- Техника на перкутана дренажа на жолчните патишта
- Надворешна дренажа
- Надворешно внатрешна дренажа
- Внатрешна дренажа
- Пластична протеза-стент
- Метална протеза-стент
- Компликации од изведување перкутана дренажа на жолчните патишта
В) Перкутано лекување на билијарни стриктури
- Материјал за дилатација на билијарните стриктури
- Техника на дилатација на билијарните стриктури
- Компликации од дилатација на билијарните стриктури

Г) Перкутано отстранување на заостанати жолчни конкременти низ фистулозниот канал со Т дрен
- Материјал за екстракција на останатите конкременти
- Техника на екстракција
- Причини за неуспешна екстракција
- Компликации при екстракцијата на останатите конкременти
Д) Перкутана склерозација на Симплекс циста на црниот дроб
- Техника за пристап на црниот дроб
- Ултразвук
- Компјутеризирана томографија

- Склерозирачки агенси
- Компликации при склерозирање на циста на црниот дроб
Ѓ) Перкутано лекување на ехинококова циста на црниот дроб
- Техника за пристап на цистата
- Техника за склерозација на ехинококовата циста на црниот дроб
- Склерозирачки средства
- Компликации при склерозирање на ехинококова циста на црниот дроб
Е) Перкутано лизирање на органските конкременти на жолчното ќесе
- Индикации за перкутана лиза на конкрементите на жолчното ќесе
- Техника за пристап до жолчното ќесе
- Агенси за лизирање на конкрементите
- Компликации при перкутано лизирање на конкрементите на жолчното ќесе
Ж) Перкутана радиофреквентна,микробранова и криоаблација аблација на тумори на црн дроб и
други органи
- Техники за изведување на УЗ водена аблација
- Техники за изведување на КТ водена аблација
- Компликации од пркутана аблација и нивно лекување
- Анестезија при изведување на РФ или микробранова аблација
- Следење на резултати од аблација со радиолошки напредни модалитети(КТ или МР)
2. Интервентна радиологија како терапевтска метода на стриктура на дигестивниот тракт
А) Дилатација на стриктурите на хранопроводникот
- Техника за пристап до стриктурите на хранопроводникот
- Механизам на дилатација
- Дилатација со балонски катетер
- Дилатација со метална протеза
- Компликации при дијалтација на стриктурите на хранопроводникот
Б) Дилатација на стриктура на пилорус
- Индикации за дилатација на стриктурите на пилорус
- Техника за пристап до стриктурата на пилорус
- Компликации при дилатација на стриктура на пилорус
В) Дилатација на стриктура на анастомоза
- Индикација за дилатација на стриктура на анастомоза
- Техника за пристап на стриктурата
- Компликации при дилатација на стриктура на анастомоза
3.Перкутани интервенции на урогенитален тракт

А) Поставување на перкутана нефростома
- Индикации за перкутана нефростома
- Техника на изведување на перкутана нефростома под УЗ или КТ контрола
- Антероградна пиелографија преку нефростома
- Замена на веќе поставена нефростома
- Компликации при изведување на перкутана нефростома и нивен третман
- Перкутана нефролитотрипсија
Б) Перкутана дилатација на стриктура на уретер
- Техника и материјал за дилатација на бенигни и малигни стриктури на уретер
- Стентирање на малигни стриктури на уретер
В) Перкутано поставување на ЈЈ уретерален стент по антерограден пат
Г) Перкутана аспирација и склерозација на Симплекс ренални кортикални цисти
- Индикации за пункција и склерозација на бубрежни цисти
- Техники за пункција, аспирација и склерозација на кортикални бубрежни цисти
- Дијаскопски, УЗ или КТ водена пункција на цисти
- Компликации при склерозација на бубрежни цисти
4.Пекутани УЗ и КТ водени биопсии
А) Изведување на биопсија на дојка и меки ткива под УЗ контрола
- Индикации за изведување на биопсија на дојка и меки ткива
Б) Изведување на УЗ водени биопсии на црн дроб,панкреас,бубрег,субплеврални интраторакални
промени
- Индикации за изведување на биопсија
- Подготовка и припрема на пациент за биопсија
- Техники за изведување на УЗ водени биопсии
- Можни компликации од УЗ водени биопсии на црн дроб,панкреас,бубрег,субплеврални
интраторакални промени
В) Изведување на КТ водени биопсии на црн дроб,панкреас,бубрег,ретроперитонеални
промени,коскени промени,субплеврални или интраторакални промени,мускулни
лезии,простата,вратна регија и лицев масив
- Индикации за изведување на биопсија

- Подготовка и припрема на пациент за биопсија
- Техники за изведување на УЗ водени биопсии
- Можни компликации од КТ водени биопсии на црн дроб,панкреас,бубрег,субплеврални
интраторакални промени
5. Перкутани дренажи на абсцесни и други колекции
- Перкутани дренажи водени под УЗ или КТ контрола
- Индикација за перкутана дренажа
- Техники за изведување
- Следење на пациент со поставена дренажа
6. Перирадикуларна терапија за болка
- Индикации за изведување на перирадикуларна апликација на лекови
- Техники за изведување на перирадикуларна терапија
- Можни компликации од изведување на ПРТ

Во текот на стажирањето кандидатот мора да изведе најмалку 30 перкутани биопсии и тоа 15
водени под ултразвук и 15 водени под компјутеризирана томографија. Исто така треба да изведе
30 перкутани дренажи на насобрана течност водена под ултразвук и компјутеризирана
томографија. Должен е да направи 10 дренажи на псеудоцисти на панкреас од кои најмалку 5
треба да бидат со трансгастричен пристап.
Од урорадиолошките интервенции треба да изведе најмалку 20 перкутани нефростоми. Да
постави најмалку три уретрални протези со антеграден пристап. Да изведе 20 склерозации на
бубрежни цисти од кои треба по 10 да бидат направени под контрола на дијаскопија и ултразвук.
Од перкутаните хепатобилијарни интервенции кандидатот треба да изведе најмалку 20 перкутани
трансхепатални холоангиографии од кои 5 треба да се водени под ултразвук. Задолжен е да
постави најмалку 10 перкутани дренови на жолчните патишта од кои најмалку 3 треба да бидат со
внатрешна дренажа. Треба да изведе 3 отстранувања на останатите жолчни конкременти низ
канал со Т дрен, односно на изведе најмалку 3 лизирања на органските конкременти на жолчното
ќесе.
Од васкуларните интервенции кандидатот треба самостојно да изведе најмалку 50 дијагностички
ангиографски процедури(церебрална,каротидна,ренална,периферна,висцерална
ангиографија).Задолжен е да направи најмалку 15 перкутани дилатации на периферни
артерии,ПТА и да постави најмалку 5 интраваскуларни стента.

Кандидатот е потребно да асистира на најмалку 30 емболизации(мозочни
аневризми,емболизација на гломус ТУ,емболизација на ТУ на црн
дроб,хемоемболизација,емболизација на гастроинтестинални крварења,ренални
крварења,епистакса,постпартални крварења,преоперативна емболизација на хиперваскуларни
тумори,емболизација на миоми на утерус).

ПРОГРАМА
за супспецијализација по предметот УРОЛОШКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
Во денешно време не може да се замисли конзервативно или
оперативно третирње на болен со патологија на уринарниот тракт, без
точно поставена дијагноза со радиолошко испитување. Покрај
конвенцијалните радиолошки методи на испитување, секојдневно се
користат современи методи со често усовршувње и надополнувње на
истите. Проблемот на радиолошкото дијагностицирање на оболувањата е
многу комплексен, бара тимска работа на стручњаци од повеќе
специјалности и воопшто се бара мултидсциплинарен пристап, како за
дијагнозата така и за терапијата.
Поради своите специфичности, радиолошките испитувња на
оболувањето на уринарниот тракт бараат добро познавање како на
општата радиологија така и на специјалната уродијагностика. На сето ова
се надоврзува и познавањата од другите медицински средни дисциплини.
Тоа може да се постигне само со добра едукација и мултидисциплинирана
работа. На институтот за радиологија во Скопје, повеќе од 30 години
постои оддел за радиодијагностика на оболувања на уринарниот тракт
опремен со своја апаратура и високо едуциран кадар. Екипата која работи
на споменатиот оддел одржува чести консултативни состаници со
уролози, нефролози и лекари од други сродни специјалности. Некој од
радиолошките процедури се изведуваат тимски со уролози, гинеколози и
нефролози.
Погоре изнесеното ја наметнува потребата од формирање на
соодветен стручен кадар кој преку субспецијалистичката, теоретската и
практичната настава ќе се едуцира така, да може самостојно да ги решава
случаите и да има доволно познавање и од другите медицински
дисциплини, кои учествуваат во дијагнозата на оболувањата на
уринарниот тракт. Со ова можат рамноправно со знаењето да учествуваат
во тимската работа, бидејќи проблемот е мултидисциплинарен. Сето тоа
може да се постигне, ако за време на субспецијализацијата кандидатот
преку теоретската и практичната обука ја совлада целата проблематика во
врска со дијагностиката на уринарниот тракт, почнувајки од анамнезата,

клиниката, лабараторијата, користење на конвенционалните методи и на
крај современите дијагностички испитувања истовремените методи на
третман. Ваквиот пристап ќе создаде солидни услови за поврзување на
тимска работа, што претставува императив на модерната медицина.
Поради тоа, за специјалистите по радиодијагностика ја
предлагаме следната субспецијалистичка програма по предметот
УРОЛОШКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА:

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО УРОЛОШКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
(предмети и времетраење на наставата)
1. Конвенционална радиологија ............................................... 4 месеци
2. Интервентна радиологија ...................................................... 6 месеци
3. Ехо со интервентни методи ................................................... 4 месеци
4. КТ на уринарен тракт .............................................................. 2 месеци
5. Ангиографија ........................................................................... 2 месеци
6. Магнетна резонанца ............................................................... 2 месеци
7. Уролошка клиника .................................................................. 1 месец
8. Нефролошка клиника .............................................................. 1 месец
9. Нуклеарна медицина .............................................................. 1 месец
10. Институт за радиотерапија и онкологија ............................... 1 месец
_____________________
ВКУПНО 24 месеци
НАСТАВНА ПРОГРАМА
1. КОНВЕНЦИОНАЛНА УРОЛОШКА РАДИОЛОГИЈА
Припрема на пациентите за преглед, индикации и методи за
рендгенски преглед. Нормална анатомија, физиологија и ембриологија.
Рендгенска анатоија на органите на уро-трактот. Нормален рендгенски
наод на радиограмите. По обавената практична обука се колоквира оваа
материја.

Патолошки промени на уринарниот тракт: вродени, стечени и
рендгенски морфолошки карактеристики. Развојни аномалии на
бубрезите, уретерите и мочниот меур. Воспалителни заболувња,
конкременти, обструкција и хидронефроза. Тумори (бенигни и малигни).
Трауми . Се полага колоквиум од оваа материја.
Како посебен колоквиум се полага по завршениот практичен
турнус од областа на дисталниот уринарен тракт: методи на
уретроцистографија, нормален и патолошки наод.
2. ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА
КОЛОКВИУМ
Базични принципи на интервентна радиологија во урологијата.
Интервентни уролошки процедури во радиологијата. Видови на
емболизациони матерјали. Техника на емболизција, диплатација и други
методи.
3. ЕХО СО ИНТЕРВЕНТНИ МЕТОДИ
КОЛОКВИУМ
Физика на ултразвукот. Ехо-анатомија на органите на уринарниот
тракт и ретроперинаталниот простор. Техника на прегледи апаратура.
Ултразвучни карактеристики на патолошките промени на уро-органите.
Техника на интервентни методи под ехо (пункција на цисти и друго) и
индикации.
4. КТ НА УРИНАРЕН ТРАКТ
КОЛОКВИУМ
Основни карактеристики на апаратите за КТ. Рендгенска
анатомија на поедини процеси. Морфолошки карактеристики при
оболувња на поедини органи на уро-тракт.
5. АНГИОГРАФИИ ВО УРОЛОГИЈАТА
КОЛОКВИУМ
Ангиографски техники: директна пункција и пункција по
Силдингер.Индикации за нефроангиографија. Нормален и патолошки
наод при тумори, стенози и тнн.

6. МР НА УРИНАРНИОТ ТРАКТ
КОЛОКВИУМ
Принципи на МР. Магнетна резонанска анатомија на уринарниот
тракт. Техники на преглед, индикации и протокли. МР на конгенитални
заболувања , васкуларни, туморски и други заболувања на уринарниот
тракт.
7. УРОЛОШКА КЛИНИКА
Запознавање
со
анамнезата,
клиничката
слика
и
лабораториските анализи. Присуство на визита. Непосреден контакт со
уролозите. Присуство на оперции и други интервенции кој се од интерес
за радиологијата. После завршниот стаж се колоквира.
8. НЕФРОЛОШКА КЛИНИКА
Специјализантот ќе учествува во секојдневната работа на
Клиниката, почнувајќи од приемот на болниот, дијагностицирањето,
лекувањето и следењето. Активно учество во диагностичките процедури.
После завршениот стаж се колоквира.
9. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
Престој во Институтот за патофизиологија. По извршената обика
активно учествува во дијагностичките процедури со изотопи, со посебен
осврт на процедурите кој се од интерес за уринарниот тракт. По
завршениот турнус кандидатот полага клоквиум.
10. ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
Активно учество во одделот каде се лекуваат болни со тумори на
уринарниот тракт. Запознавање со протоколот за дијагностичките и
тераписките процедури. По завршениот турнус кандидатот полага
колоквиум.
Субспецијализацијата ќе се изведува на Институтот за
радиологија-Скопје и во горенаведените клиники и институти, согласно
предметите наведени во програмата. Субспецијализантот ќе биде
раководен од ментор. После завршените турнуси иположениот

колоквиум, кандидатот полага субспецијалистички испит по уролошка
радиодијагностика пред комисија составена од три члена: наставници или
стручни соработници, по еден радиодијагностичар, еден од уролошка
клиника и еден од нефролошка клиника, со што ќе се здобие со звањето:
субспецијалист по уролошка радиодијагностика.

П Р О Г Р А М А
за субспецијализација по предметот ГИНЕКОЛОШКА И МАМА
РАДИОДИЈАГНОСТИКА
Ракот на дојката е комплексен, социјален и биолошки проблем, системно
заболување кое зазема посебно место во патологијата на жената. Висок процент од сите
неоплазми кај жената потекнуваат од дојаката.
Последните години инциденцата на ракот на дојката е во пораст, но причините се
мултифакториелни. Болните со ракот на дојката најчесто умираат поради метастазирање
на болеста низ телото.
Како централен проблем во современата онкологија се наметнува и постудиозно
проучување на раната детекција и раната дијагноза како и тераписките модалитети на
лекувањето. Во дијагнозата и терапијата на ракот на дојката нужек е мултидисциплинарен
пристап, во кој учествуваат: радиодијагностичар, радиотерапеут, патолог, хирург,
гинеколог, патофизиолог, хемиотерапеут.
Денешните современи дизагностички методи бзраат посебно ангажирање на
лекарот-радиодијагностичар да се надградува со нови знаења за дијагноза на болните со
малигном на дојката.
Во Институтот за Радиологија-Скопје, постои оддел за радиодијагностика на
оболувањата на дојката. Нативната и контрасната мамографија рутински се изведува од
1974 година на современ апарат. Во одделот работат високо едуцирани кадри, чија
субспецијалност е радиодијагностиката на дојката и во гинекологијата. Работата се
изведува по обработен протокол: анамнеза, клиничен преглед, Ултразвунен преглед,
мамографија и по потреба жената се испрака на торакален хирург или за аспирациона
биопсија. Од пред десетина години користиме и апарат за ултразвучна дијагноза на
оболувањата на дојка и тоа како рутинска метода, дополнителна помошна на
мамографијата, мошне корисна кај млади пациентки и при контролни прегледи.
Во одделот за радиодијагностика на оболувањата во гинекологијата, работи истата
екипа, а има посебен уролошки-гинеколошки рендген апарат. Повекето методи во
гинекологијата ги работиме тимски со гинеколог. До пред неколку години многу беше
развиена и радиодијагностиката во акушерството, поради ултразвучната дијагноза,
радиолошките испитувања во акушерството се сведени на минимум.
И покрад воведени современи методи во гинекологијата, има методи кој се чисто
радиолошки и незаменливи, како што се ХСГ, колпоцисторектографија, фистулографии,
вагинографија и.т.н.
Поради своите специфичности радиолошките испитувања на оболувањата на
дојката и во гинекологијата, бараат добро познавање, како на опшатата радиологија, така
и на специјалната мама и гинеколошка радиодијагностика. За сето тоа потребни се и
солидни познавања на гинекологијата како и физиологијата на дојката.

Се наметнува потреба од формирање на соодветен строго субспецијализиран
стручен кадар кој преку теоретската и практичната настава ќе се едуцира така да може
самостајно да ги решава случаите, и да има доволно познавање од другите медицински
дисциплини, кои учествуваат во дијагнозата на овие системи. Со тоа ке можат рамноправно со знаењето да учествуваат во тимската работа. Повеќе од методите кои ги
користиме, покрај дијагнозата имаат и висок процент на тераписки ефект.
Во многу списанија и на повееке стручни состакоци е нагласено дека радиолошката
дијагноза на оболувањата на дојката и радиодијагностиката во гинекологијата која се
изведува на Институтот за Радиологија-Скопје е меѓу водечките во републиките на бивша
Југославија, а за некои методи доаѓаа врвни специјалисти да се едуцираат кај нас. Би
сакале тој трент да се задржи и унапреди преку формирање на нови стручни кадри
субспецијализирани за наведените области.
Поради тоа, за специјалистите по радиодијагностика,ја предлагаме следната
субспецијалистичка програма по предметот

ГИНЕКОЛОШКА И МАМА РАДИОДИЈАГНОСТИКА:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ГИНЕКОЛОШКА И МАМА АДИОДИЈАГНОСТИКА
( предмети и времетраење на наставата )
1. Нативна и контрастна мамографија

6 месеци

2. Ксерорадиографија и други радиолошки методи (за дојка)

2 месеци

3. ЕХО на дојка со интервентни методи

3 месеци

4. Торакална хирургија

1 месец

З. Аспирациона биопсија на дојка

1 месец

6. Институт за радиотерапија и онкологија

1 месец

7. Хистеросалпингографија

2 месеци

8. Колпографија и колпоцисторектограм

2 месеци

9. Гинеколошки фистулографии и други радиолошки процедури

1 месец

10. ЕХ0 во гинекологијата и акушерството

2 месеци

11. КТ,МР и ангиографии на малата карлица

3 месеци
ВКУПН: 24 месеци

НАСТАВНА ПРОГРАМА
1.НАТИВНА И КОНТРАСНА МАМОГРАФИЈА
Нормална анатомија, физиологија и ембриологија на дојката. Рендгенска анатомија
на дојката. Индикации и методи за рендгенски преглед. Апаратура, филмови, обработка.
Нормален наод при нативна и контрасна мамограија со варијации према возраста на
жената. По завршениот турнус кандидатот полага колоквиум.
Рендгенски морфолошки карактеристики на патолошките промени на дојката од
нативниот и контрастен мамограм. По завршениот турнус кандидатот полага колоквиум.

2. КСЕРОРАДИОГРАФИЈА, ТЕРМОГРАФИЈА И ДРУГИ МЕТОДИ
Индикации за преглед. Техника за преглед и апаратура. Нормален наод и
рендгенски морфолошки карактеристики на патолошките промени на дојката. По
завршениот турнус кандидатот полага колоквиум.

З. ЕХО НА ДОЈКА - СО ИНТЕРВЕНТНИ МЕТОДИ
Физика на ултразвук. Апарат за ултразвук. Нормални морфолошки карактеристики
(ехо-анатомија) на дојката. Ултразвучни карактеристики на патолошките промени на
дојката со посебен осврт на цистични формации, солидни бенигни и малигни тумори.
Аспирациона пункција под ехо. Пнеумоцистографија под ехо. По обавениот турнус
кандидатот колоквира од оваа материја.

4. КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА
Специјализантот ќе учествува во секојдневната работа на клиниката, почнувајки од
прегледот клинички на жената, приемот, дијагностицирањето, оперативно лекување
(тумеректомија, квадратектомија, мастектомија и нивните индикации) и постоперативното
следење. Компарација на предоперативниот мамографски наод со оперативниот
постоперативниот хистолошкиот наод. По завршениот турнус кандидатот ќе полага
колоквиум.
5. АСПИРАЦИОНА БИОПСИЈА НА ДОЈАКАТА
Престој во лабораторијата за хистопатологија и клиничка цитологија при
Институтот за радиотерапија и онкологија-Скопје. Индикации и вршење на аспирациона
биопсија. Микроскопската анализа на аспирациониот материјал и хистолошка анализа на
оперативниот материјал. Компарација на резултатите со описот од мамографијата. По
завршениот турнус ќе полага колоквиум.

6. ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
Активно учество во одделот каде се лекуваат болни со малигном на доЈката.
Земање анамнеза, клиничен преглед. Запознавање со протоколот за дијагностичките и
тераписките процедури. При контролните прегледи компарација на радиодијагностичките
наоди од преглед на дојката, белите дробови, скелетот, ехо на абдомен и КТ за откривање
на метастатски промени. По завршениот стаж кандидатот полага колоквиум.

7. ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЈА.
Индикации за преглед. Услови за изведување на прегледот. Техника на прегледот.
Нормална рендгенска анатомија на внатрешките женски гениталии. Патолошки промени
на цервикалниот канал, кавум утери, тубите и сколината: Вродени и стечени и
морфолошки карактеристики. По завршениот турнус канидидатот полага колоквиум.

8. КОЛПОГРАФИЈА И КОЛПОЦИСТОРЕКТОГРАФИЈА
Припрема ка жената за преглед. Услови за изведување на прегледот. Индикации за
преглед. Техника на преглед. Нормална рендгенска анатомија на визуелизираните органи.
Патолошки промени со рендгенски морфолошки карактеристики. По завршениот турнус
кандидатот колоквира.

9. ГИНЕКОЛОШКИ ФИСТУЛОГРАФИИ И ДРУГИ РАДИОЛОШКИ ПРОЦЕДУРИ
Индикации за преглед. Инструменти, апаратура и техника на преглед. Рендгенски
морфолошки карактеристики на патолошките промени. После турнусот кандидатот полага
колоквиум.

10. ЕХО ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА И АКУШЕРСТВОТО
Престој во Гинеколошки-акушерската клиника во одделот за ултразвучна
дијагностика. Физика на ултразвукот. Ехо анатомија на внатрешните женски гениталии.
Техника на преглед и апаратура. Патолошки промени на гениталиите.
Ултразвук на бремени жени-детекција и пратење на нормална и патолошка
бременост. По завршениот турнус кандидатот ќе полага колоквиум.

11. КТ. МР И АНГИОГРАФИИ НА МАЛАТА КАРЛИЦА
Основни карактеристики на апаратите за КТ. Рендгенска анатомија на поедини
процеси. Морфолошки карактеристики при оболувањата на органите во малата карлица.

Принципи на МР. МР анатомија на органите во малата карлица. Техника на
преглед, индикации. Патолошки промени: вродени, стечени и морфолошки
карактеристики на истите.
Ангиографски техники: директка пункција и пункција по Селдингер. Индикации за
преглед. Нормален и патолошки наод. По завршениот турнус во овие три оддела,
кандидатот ќе положи колоквиум.
Субспецијализацијата ќе се изведува на Институтот за радиологија - Скопје и во
горенаведените клиники и институти, согласно предметите наведени програмата.
Специјализантот ќе биде раководен од ментор.
По завршениот стаж и положените колоквиуми, кандидатот ќе полага
субспециЈалистички испит пред испитна комисија составена од 3 члена наставници по:
радиодијагностика, гинекологија и тсракална хирургија и ќе се здобие со звањето:
субспецијалист по гинеколошко - мама радиодијагностика

П Р О Г Р А М А
ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПРЕДМЕТОТ НЕУРОРАДИОЛОГИЈА

Радиолошките испитувања на ЦНС и на медула спиналис, поради своите
специфичности, уште пред 40 години на светско и европско ниво се издвоија од
општата
Радиологија,
формирајќи
посебна
субспецијалност
–
НЕУРОРАДИОЛОГИЈА.
Европското здружение на Неурорадиолозите е формирано во шеесетите
години, а првиот неурорадиолошки конгрес е одржан 1969 година во KOLMAR.
Вкупниот број на Европски членови према податоците за 1991 година изнесува
околу 1000. И авторот на овој текст е офизијален член на ова здружение.
Неурорадиолошко здружение на Југославија беше формирано пред
десетина години и во него од Македонија членуваа 6 субспецијалисти.
На Институтот за радиологија првите неурорадиолошки процедури
започнаа да се прават од 1962 година, а специјален неурорадиолошки апарат
почна да функционира од 1968 година. Уште од тоа време се селектирани
специјалисти кои целиот свој работен век го поминуваат на неурорадиолошката
дијагностика.
Имајќи го во предвид гореспоменатото, а земајќи го предвид и големата
технолошка експанзија во неурорадиологијата (КТ, МР, и сл.), која ова подрачје
го прави уште поспецифично, логично се наметнува потребата од оформување
на соодветен стручен кадар, кој преку соодветна практична и теоретска настава
ќе се субспецијализира за оваа многу важна и многу специфична област од
општата Радиологија.
Во текстот што следува ќе биде подетално образложена оваа
субспецијалистичка програма.

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ПО НЕУРОРАДИОЛОГИЈА
(предмети и времетраење)

1. Анатомија на ЦНС и медула спиналис
2 месеци
2. Васуларна анатомија на ЦНС и медула спиналис
2 месеци
3. Неурологија
2 месеци
4. Неурохирургија
2 месеци
5. КТ на ЦНС и медула спиналис
3 месеци
6. МР на ЦНС и медула спиналис
2 месеци
7. Ангиографски испитувања на ЦНС и медула спиналис
3 месеци
8. Интервентна неурорадиалогија
4 месеци
_________________________________
ВКУПНО:
24 месеци

НАСТАВНА ПРОГРАМА
1. АНАТОМИЈА НА ЦНС И МЕДУЛА СПИНАЛИС
Колоквиум
Кандидатот детелно се запознава со анатомијата на централниот нервен
систем и медула спиналис. Дел од овој стаж се поминува и на Институтот за
Анатомија.
2. ВАСКУЛАРНА АНАТОМИЈА НА ЦНС И МЕДУЛА СПИНАЛИС
Колоквиум
Детално запознавање со васкуларната анатомија на централниот нервен
систем и медула спиналис. Компаративна рендгенска васкуларна анатомија.
З. НЕУРОЛОГИЈА
Колоквиум
Неврофизиологија и невропатологија. Невролошки процедури. Техника
на испитување на невролошки болни.
4. НЕУРОХИРУРГИЈА
Колоквиум
Трауматски, васкуларни лезии на централниот нервен систем и медула
спиналис, тумори и т.н. Оперативни неврохирушки процедури.
5. КТ НА ЦНС И МЕДУЛА СПИНАЛИС
Колоквиум

КТ анатомија. Фундаментални принципи на КТ дијагностиката. Техника
на преглед и протоколи. КТ дијагностика на конгениталните заболувања на
ЦНС и медула спиналис. КТ на васкуларните заболувања. КТ на туморите. КТ
на дегенеративните промени.
6.МР НА ЦНС И МЕДУЛА СПИНАЛИС
Колоквиум
Фундаментални принципи на МР. Магнетна резонанска анатомија на
ЦНС и медула спиналис. Техники на прегледи и протеколи. МР на
конгениталните заболувања. МР на васкуларните заболувања. МР на туморите.
МР на медула спиналис.
7. АНГИОГРАФСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЦНС И МЕДУЛА СПИНАЈМС
Колоквиум
Ангиографски техники:
`

а) директна пункција
б) по Селдингер.

Ангиографска дијагностика на васкуларните заболувања. Ангиографска
дијагностика на експанзивните мозочни процеси (аксијални и екстрааксијални).
Ангиографска дијагностика на заболувањата на медула спиналис. Ангиографска
дијагнвстика на останатите промени.
8. ИНТЕРВЕНТНА НЕУРОРАДИОЛОГИЈА
Колоквиум
Базични принципи на интервентната неурорадиологија. Интервентни
неурорадиолошки процедури. Видови на емболизациони материјали. Емболизации на А-V М на мозокот. Емболизации на А- VМ на медула спиналис.
Емболизација на каротико-кавернозни фистули. Емболизација на мозочни
аневризми. ПТА во каротидниот систем.
Кандидатот ќе учествува во нормалната работа на неурорадиолошката
дијагностика.
Субспецијализацијата ќе се одвива во Институтот за радиологија, како и
во Клиниките и Институтите, согласно предметите наведени во програмата.
Субспецијализантот ќе биде раководен од ментор.
Субспецијалистичкиот испит ќе се полага пред комисија составена од
три члена-наставници или научни соработници: еден неурорадиолог, еден
неурохирург и еден неуролог.

П Р О Г Р А М А
за субспецијализација по предметот ОСТЕОАРТИКУЛАРНА
РАДИОДИЈАГНОСТИКА

Специфичностите во радиодијагностиката на остеоартикуларниот систем и
интерпретацијата на заболувањата на истиот, наложија да овие испитувања се издвојот од
општата радиологија.
За таа цел во Институтот за радиологија е оформен посебен оддел за
радиодијагностика на остеоартикуларниот систем, во кој се изведуваат покрад рутинските
радиогравски испитувања, исто така и класична со компјутерска томографија,
ангиографии, пункциона биопсија со земање на материјал за цитолошко испитувзње. Во
овод оддел е вклопен и одделот за хитна служба при Хирушките клиники. Заради
комплексноста на проблемот и поврзаноста со сродните клиники, се наложува потребата
од формирање на високо едуцирани субспецијалистички кадри.
За време на субспецијализацијата, преку теоретската и практичната настава,
специдализантот ќе ја совлада целата проблематика, во врска со радиолошкото
дидагностицирање на заболувањата на остеоартикуларниот систем, во врска со трауми,
воспалителни, туморски заболувања, а исто така и промените на скелетот во
стоматологијата, офталмологијата и 0РЛ. Ваквиот пристап ќе создаде солидни услови за
поврзување и тимска работа, воведување на нови дијагностички проце дури и т.н.
Одделот за дидагностика на остеоартикуларниот систем кој повеке од десетина
години функционира на нашиот Институт, располага со високо едуциран кадар кој
одржуваат стални стручни контакти со стручњаците од Трауматолошката клиника,
Ортопедската и Реуматолошката клиника, Институтот за радиотерапија и онкологија,
Стоматолошките клиники и други сродни клиники и институти, во кој консултациите се
секојдневна преокупација, со цел за побрза и поточна дидагноза на оболувањата.
За
специјалистите
по
субспецидалистичка
програма
РАДИОДИЈАГНОСТИКА:

радиодидагностика
да
по
предметот

предлагаме
следната
ОСТЕОАРТИКУЛАРНА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОСТЕОАРТИКУЛАРНА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
( предмети и времетраење на наставата )

1. Оддел за радиолошка дијагностика на заболувањата на скелетниот систем 10 месеци
2. КТ на остеоартикуларниот систем

4 месеци

3. Радиодијагностички оддел на трауматологија

4 месеци

4. Ортопедека клиника

2 месеци

3. Отоматолошка клиника: ( ортодонција и стоматохирургија)

1 месец

6. Реуматолошка клиника

1 месец

7. Педијатрија: оддел за конгнитални и метаболични
заболувања со авитаминози

1 месец

8. Институт за радиотерапија и онкологија

1 месец
ВКУПНО: 24 месеци

НАСТАВНА ПРОГРАМА
1. ОДДЕЛ ЗА РАШОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА НА ЗАБОЛУВАЊА
НА СКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ
Колоквиум
Архитектоника, метаболизам и ембриолошки развој на нормална коска
(ембриологија и развој на скелетниот систем . Метаболизам на нормална коска, посебно
на улогата на витамините и минералите во растењето на коската. Растење на коските во
должина и ширина. Пореметување на растот, етиопатогенски механизми). Нормална
анатомија и физиологија на остеоартикуларниот систем.
Колоквиум
Радиолошки методи на испитување на остеоартикуларниот систем. Структурни и
морфолошки симтоми (промени ) при заболувања на остеоартикуларниот систем.

2. КТ НА ОСТЕОАРТИКУЛАРНИОТ СИСТЕМ
Колоквиум
Радиолошки манифестации при различни остеоартикуларни заболувања и
диференцијална дијагноза. Практичен дел кој се состои од правење на снимки,
запознавање со анатомските структури на секој сегмент од пресеци и интерпретација.

3. РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ ОДДЕЛ НА ТРАУМАТОЛОГИЈА
Колоквиум
Збринување на болниот од приемот до исписот. Радиографска техника при разни
типови на трауми. Конзервативно и оперативно лекување. Радиографска техника при

терапеутските процедури. Радиолошки наоди при лекувани трауматски промени.
Докажување и тре тирање на асептични остеонекрози.

4. ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА
Колоквиум
Дијагноза и лекување на остеоартикуларни тумори. Компарација на радиолошкиот
наод пред и по операција, грешки и тешкотии во интерпретацијата. Пратење и на
останатите ортопедски пациенти со компарација на радиолошкиот наод пред и по
лекувањето.
5.СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА: ОРТОДОНЦИЈА И СТОМАТОХИРУРГИЈА
Колоквиум
Радиолошка дијагностика во стоматологијата: техника на испитување, индикации и
апаратура со филмови. Заштита при радиографии во стоматологијата. Развојни аномалии
на вилиците и забите. Воспалителни процеси и дегенеративни промени. Тумори и
цистични промени од забно потекло.
6. РЕУМАТОЛОШКА КЛИНИКА
Колоквиум
Прием, дијагностицирање и третирање на пациенти кој се од радиолошки аспект.
Воспалителни заболувања на остеоартикуларниот систем. Системски заболувања од
реуматоиден карактер. Остеомиелитис, специфични и неспецифични воспалувања.

7. ПЕДИЈАТРИЈА: ОДДЕЛ ЗА КОНГЕНИТАЛНИ И МЕТАБОЛИЧНИНИ
ЗАБОЛУВАЊА СО АВИТАМИНОЗИ
Колоквиум
Престој на двата оддела со пратење на децата од приемот до исписот. Клиничка,
лабараториска и радиолошка дијагноза на болеста, со посебен осврт на заболување на
скелетот како последица на ендокрини пореметувања и авитаминози. Пореметување при
хипер и хипофункција на хипофиза. Пореметување на скелетниот систем како последица
на хипер и хипофункција на паратироидните жлезди, половите жлезди и тиреоидеа.
Остеопороза, врсти и етиопатогенетски механизми. Вродени и авитаминозни заболувања
на скелетниот систем.
8.ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
Колоквиум

Специјализантот ќе учествува во секојдневната работа на Институтот, почнувајки
од приемот на болниот, дијагностицирањето, лекувањето и следењето. За време на
турнусот ке ја совлада целата проблематика особено во врска со туморите на
остеоартикуларниот систем (примарни и секундарни, како и диференцијална дијагноза).
Ке се предвиди и стажирање на Институтот за патофизиологија со посебен осврт на
скенирање на остеоартикуларниот систем со изотопи.
Целта на оваа субспецизализација во рамките н радиодијагностика е оспособување
на кадар кој суверено ке владее со современите методи на дијагноза и терапија на
оболувањата на остеоартикуларниот систем. Ваков кадар ќе биде во состојба самостојно
да ги решава случаите, а со доволното познавање на другите медицински дисциплини ке
овозможи рамноправно да унествува во тимската работа, бидејки проблемот е
мултидисциплинарен.
Субспецијализацијата ке се изведува на Институтот за радиологија во Скопје и во
горенаведените клиники и институти, согласно предметите наведени во програмата.
Субспецијализантот ке биде раководен од ментор.
Субспецијалистичкиот испит ке се полага пред комисија составена од три члена
наставници или научни соработници: радиодијагностичар и по еден трауматолог (ортопед
и интерниста-реуматолог).

П Р О Г Р А М А
за субспецилализација по предметот ПЕДИЈАТРИСКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА

Радиолошките испитувања во детската возраст се многу специфични и бараат
висока стручна подготвеност и тимска работа. Педијатриската радиодијагностика на
светско ниво, меѓу првите, поради својата специфичност, се издвои од опитата
радиологија формирајќи посебна субспецијалност-педијатриска радиологија. Така, и во
земјите на бивша Југославија, оваа гранка е издвоена како посебна секција која одржува
свои интерсекциски состаноци и конгреси.
На Институтот за радиологија меѓу првите е оформен посебен оддел за
радиодијагностика на децата, со посебна апаратура, придружни направи и на прво место
со високо стручен кадар.
Поголем дел од дијагностичките процедури се вршат тимски, со
субспецијализирани кадри од детската клиника, детска хирургија и други институции.
Исто така се одржуваат заеднички презентации и излагања на стручни состаноци и
конгреси.
Педијатриската радиодијагностика во нашиот Институт е еден од најафирмираните
во бивша Југославија и меѓу водечките во Европа.
Целта на оваа субспецијализација во рамките на радиодијагностиката е
оспособување на кадар кој суверено ќе владее со современите методи на дијагнозата, а со
тоа и на терапијата, со посебен акцент на современите дијагностички методи. За
спроведување на предвидената програма, неопходно е понатамошно усовршување на тимскиот пристап на високо едуцирани кадри од повеќе клиники и институти во разрешување
на дијагностичките проблеми.
На одделот за детска радиодијагностика на Институтот за радиологија, ниедно дете
не се подложува на радиолошко испитување без добро познавање на лабораториските,
клиничките и другите испитувања. За да може случаите самостално да се решаваат,
субспецијалистот треба да има доволно познавање од општата патологија на детето, па да
може рамноправно со знаење да учестуува во тимската работа, бидејќи проблемот е
мултидисциплинарен.
За
специјалистите
по
радиодијагностика,
ја
предлагаме
субспецијалистичка програма по предметот Педијатриска радиодијагностика.

следната

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ПЕДИЈАТРИСКА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
(предмети и времетраење на наставата)

1. Дигестивен тракт - детска проблематика

6 месеци

2. Детска

пулмологија (педијатрија)

5 месеци

З. Детска

радиолошка пулмологија

4 месеци

4. Детски

радиолошки скелет

4 месеци

5. Детска ортопедија

1 месец

6. Ехо на абдомен и уротракт-детски

1 месец

7. Детска хирургија

1 месец

8. Институт за радиотерапија

и

онкологија

15 дена

9. КТ - детска патологија

1 месец

10. Институт за патологија

15 дена
ВКУПНО: 24 месеци

НАСТАВНА ПРОГРАМА
1. ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ - ДЕТСКА ПРОБЛЕМАТИКА
Колоквиум
Запознавање со специфичноста на преглед на дете, бебе и новородено. Техника,
заштита и кондиции. Шаролика патологија на дигестивниот тракт кое го зафаќа
новороденото, како и сите детски возрасти. Се работи воглавно за вродени состојби. Тука
се: атрезија на езофагусот, хипертрофична пилорна конгенитална стеноза, стеноза на
дуоденумот, стеноза и атрезија на тенките црева, стеноза и комплетно редуцирање на
луменот на ано-ректелниот сегмент (М. Хирсшпрунг).
Целта на специјализантот е да ги воочи ранодијагностичките проблеми, заедно со
педијатарот, да би благовремено со хирургот- педијатар пациентот биде опериран.

2. ДЕТСКА ПУЛМОЛОГИЈА-ПЕДИЈАТРИСКА КЛИНИКА
Колоквиум
Запознавање со Клиниката, лабораторијата, начинот на дијагностика и терапија на
оболувањата во детската возраст, со престој во сите оддели на Клиниката.
Специјализантот ќе учествува во секојдневната работа во одредените оддели на
Клиниката, почнувајќи од приемот на детето, дијагностицирањето, лекувањето и
следењето. Со тоа практично ќе се следат точноста и грешките на извршените радиолошки
дијагностички процедури.

З. ДЕТСКА РАДИОЛОШКА ПУЛМОЛОГИЈА
Колоквиум
Техника на преглед на белите дробови и срцето-педијатриска кардио-пулмонална
патологија. Интерпретација на радиограмите на торакалните органи, грешки,
дијагностички проблеми. Заштита од радијација и превенција на детето. Радиолошки
особености при преглед на дете: конгенитални аномалии (атрезија на
трахеобронхијалното стебло, атрезија на главен бронх, стеноза на трахеја и бронхии).
Инфламаторно-специфични страдања, многу чести во детската возраст. Разни форми на
туберколоза. Страни тела и механизми на понесување на медијастинумот. Тумори од
различно потекло (неурогено, лимфогено и т.н.). Лимфогрануломатоза и друга патологија
верифицирани со стандардни и специјални радиолошки методи.

4. ДЕТСКИ РАДИОЛОШКИ СКЕЛЕТ
Колоквиум
Специфичности во отсликувањето и интерпретација на детскиот скелет, кај кој не е
завршен растот. Особености на скелетната патологија: Неонатусни, хередитарни
страданија (Вролик, Ахондроплазија, аплазии) рахитис во различни форми пред и по
лекување, авитаминози, ендокрини заболувања. Тумори-видови и диференцијална
дијагноза. Инсфламаторни заболувања со диф.дијагноза. Трауматски промени.
5. ДЕТСКА ОРТОПЕДИЈА
Колоквиум
Техника на преглед на дете. Запознавање со клиниката, лабораторијата, начинот на
дијагностицирање и терапија на ортопетски заболувања на дете. Особен осврт на преглед,
дидагноза и лекување на дисплазија и луксација на колкот. Ултразвучна дијагностика на
колкот
6. ЕХО НА АБДОМЕН И УРОТРАКТ - ДЕТСКИ
Колоквиум
Солвадувања на техниката на радиолошките методи на испитување на уротракт
(урографија, микциона цистоуретрографија, антеградна цистографија и други методи).
Ултразвучна дијагностика на деца со патологија на уринарниот и дигестивниот тракт.

7. ДЕТСКА ХИРУРГИЈА
Колоквиум

Многу шаролика патологија, од колики до акутен абдомен. Запознавање со техника
на преглед, клиника, дијагностицирање и терапија. Компарирање на радиолошкиот
дијагностички наод со постоперативниот наод.

8. ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
Колоквиум
Пратење на пациентите од детска возраст кои се лекуваат со зрачна, хемиотерапија
и други методи.
9. КТ - ДЕТСКА ВОЗРАСТ
Колоквиум
Запознавање со дијагностицирање на патолошките промени на главата и телото во
детската возраст. Ехо на череп (патологија на хидроцефалус, интракранијални крварења,
аномални појави кај новородени преку фонтанела) и т.н.

10. ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОГИЈА
Колоквиум
Присуство на обдукции, гледање на макро и микро препарати од патолошки
процеси во детската возраст.
Целта на субспецијализацијата е да се дадат општи смерници на нова
дијагностичка методологија, мошне ценета во светот.
Субспецијализацијата ке се изведува на Институтот за Радиологија во Скопје и во
горенаведените клиники и институти, согласно предметите наведени во програмата.
Субспецијализантот ке биде раководен од ментор.
Во текот на субспецијализацијата задолжителни се консултативни состаноци со
педијатри, уролози, пулмолози и др.дисциплини.
Субспецијалистичкиот испит ке се полага пред комисија составена од три члена:
Наставници со субспецијалност од радиодијагностика, педијатрија и онкологија со
признаена детска субспецијалност.

Клинички центар-Скопје
Клиника за детски болести-Скопје
Директор: Науч.сор. А.Костовски

П Р О Г Р А М А
за субспецијализација по предметот ДИГЕСТИВНА РАДИОДИЈАГНОСТИКА

Радиолошките испитувања на дигестивниот тракт, поради своите специфичности,
уште пред скоро 40 години на светско ниво се издвоија од општата радиологија,
формирајќи посебна субспецијалност - ДИГЕСТИВНА РАДИОДИЈАГНОСТИКА.
Во Институтот за радиологија во Скопје е оформен посебен оддел за
радиодијагностика на дигестивниот тракт, кој функционира скоро 40 години, опремен со
посебна апаратура и високо субспецијалистички едуциран кадар. Освен рутинските
процедури, повекето покомпликувани и современи процедури се ивведуваат тимски со
собспецијалистички едуцирани стучњаци од блиски и по проблематиката клиники.
Имајки во предвид и огромната технолошка експанзија во радиодијагностиката на
дигестивниот тракт, ова подрачје го прави уште поспецифично, а тоа наметнува потреба
од оформување на соодветен стручен кадар, КОЈ преку соодветна практичн и теоретска
настава ќе се субспецијализира за оваа многуважна и специфична област од општата
радиологија. Од тоа произлегува целта на оваа субспецијализација во рамките на
радиодијагностиката да се оспособи кадар кој ке владее суверено со ваква проблематика.
Ваквиот пристап ке создаде солидни услови за поврзување на тимската работа, што
представува императив во современата медицина. Вака едуциран кадар преку теоретската
и практичната настава ке биде во состојба самостојно да ги решава случаите од
радиодијагностиката на дигестивниот тракт, а ке се стекне и со познавања од другите
медицински дисциплини кои учествуваат во дијагностиката на оболувањата на
дигестивниот тракт, учествувајки во тимската работа, бидејки проблемот е
мултидисциплинарен.
За
специјалистите
по
радиодијагностика,
ја
предлагаме
субспецијалистичка програма по предметот дигестивна радиодиодијагностика:

следната

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ДИГЕСТИВНА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
( предмети и времетраење на наставата )
1. Дигестивна рентген дијагностика

10 месеци

2. ЕХО на абдомен

4 месеци

3. КТ на абдомен

4 месеци

4. Абдоминална хирургија

2 месеци

5. Клиника за ГСХ

2 месеци

6. Институт за радиотерапија и онкологија

1 месец

7. Институт за патологија

1 месец
ВКУПНО:

24 месеци

НАСТАВНА ПРОГРАМА
1. ДИГЕСТИВНА РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА
Колоквиум
Фаринкс: нормална анатомиЈа, хистологија, ембриологиЈа. Рендгенска анатомија.
Методи на рендгенски преглед. Патолошки промени на фарингсот ( рендгенски
морфолошки карактеристики ): вродени и стечени оболувања.
Колоквиум
Езофагус: нормална анатомија, хистологија и ембриологија. Рендгенска анатомија.
Методи за рендгенски преглед. Патолошки промени на ехофагусот: вродени и стечени
рендгенски морфолошки карактеристики на истите.
Колоквиум
Желудец: Нормална анатомија, хистологија и ембриологија. Рендгенска анатомија.
Методи на рендгенски преглед. Патолошки промени на желудникот: вродени и стечени
рендгенски морфолошки карактеристики.
Колоквиум
Дуоденум: Нормална анатомија, хистологија и ембриологија. Рендгенска
анатомија. Методи за рендгенски преглед. Патолошки промени на дуоденумот: Вродени и
стечени рендгенски морфолошки карактеристики.
Колоквиум
Тенко црево: Нормална анатомија, хистологија и ембриологија. Рендгенска
анатомиЈа, Методи на рендгенски преглед. Патолошки промени на тенкото црево: вродени
и стечени и рендгенски морфолошки карактеристики.
Колоквиум
Дебело црево: Нормална анатомија, хистологија и ембриологија. Рендгенска
анатомија. Методи на рендгенски преглед. Патолошки промени на дебелото црево:
вродени и стечени и рендгенски морфолошки карактеристики.
Колоквиум

Акутен абдомен: Дефиниција - што спага во синдромот на акутен абдомен.
Клиника. Рендгенски методи за испитување и рендгенски знаци за поедините ендитети на
акутниот абдомен.
Колоквиум
Хепато-панкреатично-билијарниот тракт: Нормална анатомија, хистологиЈа и
ембриологија. Рендгенска анатомија и рендгенски методи за преглед. Рендгенски
морфолошки карактеристики.
Сите горенаброени колоквиуми се полагаат после практичната работа во одделот за
дигестивна радиодијагностика, пред наставник од истиот оддел.

2. ЕХО НА АБДОМЕН
Физика на ултразвук. Апарати за ултразвук. Нормални морфолошки
карактеристики ( ехо-анатомија) на абдоминалните органи и ретроперитонеумот.
Ултразвучни карактеристики на патолошки изменетите органи. По обавениот практичен
турнус се колоквира оваа материја.

З. КТ НА АБДОМЕН
Колоквиум
Основни карактеристики на апаратите за КТ. Рендгенска анатомија на поедините
трансверзални процеси на абдоменот.
Морфолошки карактеристики при оболувања на поедините органи.

4. АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА
Запознавање со анамнезата, клиничките и лабораториските промени. Присуство на
визита. Непосреден контакт со абдоминалните хирурзи. Писуство на операции. После
завршениот стаж се колоквира.

5. КЛИНИКА ЗА ГЕХ
Пратење на болните (клиника и лабораторија). Активно учество во дијагностичките
и тераписките процедури. На крај се полага колоквиум.

6. ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

Активно учество во одделот каде се лекуваат болни со тумори на дигестивните
органи. Запознавање со протоколот за терапија и дијагностичките процедури.
По завршениот турнус кандидатот полага колоквиум.

7. ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОГИЈА
Присуство на обдукции. Гледање на макро и микро препарати од абдоминалната
патологија. Потоа кандидатот полага колоквиум.
Субспецијализацијата ќе се изведува на Институтот за радиологија-Скопје и во
горенаведените клиники и Институти, согласно предметите наведени во програмата.
Субспецијалистот ќе биде раководен од ментор.
После завршените турнуси, кандидатот полага субспецијалистички испит по
дигестивна радиологија, пред комисија составена од три наставника: по дигестивна
радиологија, дигестивна хирургија и гастроентеролог, и се здобива со звањето:
субспецијалист по дигестивна радиологија.

П Р О Г Р А М А
за субспецијализација по предметот ТОРАКАЛНА РАДИОДИЈАГНОСТИКА

Радиодијагностиката на заболувањата на торакалните органи е комплексен
проблем и бара висока стручна подготвеност и тимска работа.
За таа цел во Институтот за радиологија е оформен посебен оддел за
радиодијагностика на торакалните органи.
Целта на оваа субспецијализација во рамките на радиодијагностиката е
оспособување на кадар кој ќе владее суверено со радиодијагностичките процедури. Со тоа
ќе се обезбеди и оптималност во дијагностицирањето, како предуслов за правилното и
успешното лекување на болните.
За време на субспецијализацијата, преку теоретска настава и практична обука,
специјалистот ќе ја совлада целата проблематика во врска со радиолошкото
дијагностицирање на заболувањата на белите дробови, плеврата, медијастинумот и
срцето, со посебен осврт на современите дијагностички методи. Ваквиот пристап ќе
создаде солидни услови за поврзување и тимска работа, што претставува императив во
модерната медицина.
Повеќе дијагностички процедури се вршат тимски со субспецијализирани кадри од
клиниките за Пулмоалергологија, Кардиологија, Торакална хирургија, како и Институтот
за радиотерапија и онкологија. Познавањето на проблематиката на радиодидагностиката
на торакалните органи и тимската работа, преку која радиологот се запознава и со
историјата на болеста и други потребни параметри, се овозможува правилно
дијагностицирање и воведување на нови современи методи. Институтот за радиологија со
таков високо едуциран кадар располага.
Имајќи го во предвид горе изнесеното, за специјалистите по радиодијагностика ја
предлагаме следната субспецијалистичка програма од оваа област:

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ТОРАКАЛНА РАДИОДИЈАГНОСТИКА
(предмети и времетраење на наставата)

1.Торакална дијагностика

10 месеци

2. Класична томографија

2 месеци

3. КТ на торакални органи

3 месеци

4. Ангиокардиографија

3 месеци

5. Интервентна дијагностика на торакалните органи

2 месеци

6. Клиника за пулмоалергологија

2 месеци

7. Клиника за кардиологија

1 месец

8. Институт за торакални болести и ТБЦ

1 месец
ВКУПНО: 24 месеци

НАСТАВНА ПРОГРАМА
1. ТОРАКАЛНА ДИЈАГНОСТИКА
Колоквиум
Анатомија, хистологија, ембриологија и физиологија на торакалните органи.
Нормална рендгенска анатомија на торакалните органи. Техника на радиодијагностички
процедури. Клиничка слика, лабораторија и рендгенски морфолошки карактеристики на
процеси на белите дробови, трахејата и бронхите, процеси на плеурата и медијастинумот.
Радиолоики метеди на испитување на срцето и големите крвни садови, нормална
анатомија и патолошки процеси.
2. КЛАСИЧНА ТОМОГРАФИЈА
Колоквиум
Начин на изведување. Нормална анатомија на томографските
интерпретирање на патолошките процеси на томографските слики.

слики
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3. КТ НА ТОРАКАЛНИТЕ ОРГАНИ
Колоквиум
Познавање на анатомските структури на секој сегмент од трансверзалниот пресек
на тораксот. Препознавање на патолошките промени. Запознавање со протоколот за КТ на
торакалните органи.
4. АНГИОКАРДИОГРАФИЈА
Колоквиум
На Клиниката за кардиологија. Совладување на техниката на правење на
дијагностичките и тераписките процедури.
5. ИНТЕРВЕНТНА ДИЈАГНОСТИКА НА ТОРАКАЛНИТЕ ОРГАНИ
Колоквиум
Совладување на техниката на трансторакална пункција на процеси
белодробието, плеурата и медијастинумот во дијагностички и тераписки цели.

во

6. КЛИНИКА ЗА ПУЛМОАЛЕРГОЛОГИЈА
Колоквиум
Запознавање со Клиниката, лабораторијата, начинот на дијагностика и терапија на
оболувањата на белите дробови, плеурата, медијастинумот и на трахејата и бронхиите.

7. КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА
Колоквиум
Запознавање со Клиниката, дијагностиката и лекувањето на срцевите и садовите
заболувања.

8. ИНСТИТУТ ЗА ТОРАКАЛНИ БОЛЕСТИ И ТБЦ
Колоквиум
Запознавање со Клиниката, начинот на дијагностицирањето и лекувањето на
белодробната тубррколоза.
Ке се предвиди и престој на Институтот за Патологија со присуство на обдукции,
гледање на микро и макро препарати на умрени од процеси на торакалните органи.
Субспецијализацијата ќе се изведува во Институтот за радиологија
горенаведените клиники и институти, согласно предметите на- ведени во програмата.

и

Субспецијализантот ќе биде раководен од ментор.
Субспецијалистичкиот испит ќе се полага пред комисија составена од три членанаставници или научни соработници: радиодијагностичар, пулмоалерголог и кардиолог.

Катедра за психијатрија и медицинска психологија
Медицински факултет Скопје
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,,

Предлог
ПРОГРАМА

за

СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ОД ОБЛАСТА НА
ДЕТСКА И АДОЛЕСЦЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈА

Скопје, мај 2020

Многу важни психијатриски растројства, вклучувајќи ги бихејвиоралните
(растројства во однесувањето), первазивните растројства, менталната ретардација,
развојните дисхармонии и други, почнуваат по дефиниција во детството. Другите
растројства, кои се обично разгледувани во доменот на адултната психијатрија,
вклучувајќи ги шизофрените и афективните растројства, главно се кристализираат во
адолесценцијата и раниот адултен период, исто како и растројствата на личност кои се под
влијание на раниот развој и предиспозиција. Ова, како и многу други особености, ја
нагласуваат потребата за потесна специјализација, (супспецијализација), од областа на
детската и адолесцентната психијатрија.
Целта на супспецијализацијата е остварување на едукација во областа на
менталното здравје на децата и младите во правец на обезбедување превенција, навремено
препознавање и третирање на развојните потешкотии и психопатологијата од раното
детство до адултниот период.

Услови за супспецијализација :
Во програмата за супспецијализација ѓе бидат вклучени доктори по медицина со завршена
специјализација по психијатрија или невропсихијатрија
Времетраење :
Едукацијата ќе се одвива во текот на 24 месеци. Програмата се состои во главно од две
компоненти : 1. Теориско/дидактичнка компонента (предавања и консултации)
2. Клиничка компонента (турнуси и прикази на случаи)
Во реализацијата на оваа програма ќе бидат вклучени следните институции :
1.
2.
3.
4.

ЈЗУ Универзитетска клиника за Психијатрија, одделение за деца и младинци
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, одделение за развојна неврологија
ЈЗУ Завод за ментално здравје на деца и млади
ЈЗУ Психијатриска болница Скопје, центар за злоупотреба и зависност од
психоактивни супстанци.
5. ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас

Теоретско дидактичниот курикулум се препорачува да биде составен од :

1.
2.
3.
4.

Развојна неврологија
Развојни дисхармонии
Развојна психологија
Развојна психопатологија и главни нозолошки ентитети :
- Анксиозни растројства
- АДХД
- Аутизам и первазивни развојни растројства
- Шизофренија
- Растројства во однесувањето
- Биполарни растројства
- Депресија и суицидално однесување
- Проблеми со училиштето
- Растројства во исхраната
- Психофармакотерапија
- Психотерапија
- Психолошка евалуација
- Семејни дисфункции
- Злоупотреба на деца

Практичниот дел од програмата ги опфаќа следните турнуси и времетраење :
1. ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – оддел доенче 1 месец
- Ран детски развој
2. Клиника за детски болести- развојна неврологија
1 месец
и детска психофизиологија
3. Клиника за психијатрија – Одделение за детска и адолесцентна психијатрија
6 месеци
-главни нозолошки ентитети во детскиот и адолесцентен
Период (етиопатогенеза, дијагностика, психодијагностика,
Психофармакотерапија, психотерапија)
4. Клиника за психијатрија - Одделение за детска и адолесцентна психијатрија
3 месеци
-дневна болница, амбуланта, Кабинет за невроразвојни растројства
(работа со социјална рехабилитација и амбулантско
Следење, психотераписки интервенции, интервенции со деца со растројства од
аутистичен спектар)
5. Завод за ментално здравје за деца и млади
3 месеци
-дневна болница, развојни дисхармонии, аутизам и первазивни развојни
растројства, деца со успорен психомоторен развој,специфични развојни
пореметувања на училишни способности, емоционални развојни нарушувања,
хиперкинетски растројства, психолошка процена кај предучилишни деца,

дијагностика
и
специфични
психотерапија,социотерапија,реедукација,третман, семејно советување

облици
на
општа и специфична,

третман,
логопедски

6. Завод за слух, говор и глас
2 месеци
-третман на деца со невроразвојни растројства - рехабилитација на говор кај деца
со РАС, растројство во експресивен и рецептивен говор, алалии, дислалии,
7. Клиника за психијатрија
-кризна интервенција и теле-апел служба

1 месец

8. Центар за зависности – ЈЗО Психијатриска болница – Скопје 1 месец
------------------------Вкупно 18 месеци
Интеграција на теоретските знаења и практичните искуства поминати во текот на
турнусите и предавањата ќе биде спроведена низ изработка на семинарски трудови
кои ќе се презентираат на ЈЗУ Клиника за психијатрија
- 6 месеци

ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУДОВИ ОД ОБЛАСТА НА :
1.
2.
3.
4.
5.

Развојна психологија и психопатологија
Развојни дисхармонии
Психотерапија кај различни клинички синдроми
Психофармакотерапија во детска и рана адолесцентна возраст.
Первазивни растројства

ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИУМИ :
1. Клиничка психијатрија на детска и адолесцентна возраст
2. Развојна психологија и психопатологија
3. Терапија во детска и адолесцентна возраст

ЕВАЛУАЦИЈА
1. Општи аспекти
а. Евалуацијата треба да се темели врз основа на објективни показатели на
знаењето, грижата за пациентите, комуникациските вештини, професионалноста и
емпоатиските квалитети.
б. Евалуацијата како и стручното водење на специјализантот се обезбедува со
назначување ментор при отпочнување на супспецијализацијата, кој има задача да
го следи развојот, едукацијата, ангажманот на едукантот и да ја насочува неговата
работа, да ги следи постигнатите резултати и да води евиденција.
ц. Специјализантот во тек на изведување на супспецијализцијата треба да има на
располагање можности за работа, редовен контакт со својот ментор, можности за
консултација, пристап до интернет, списанија и книги од релевантните области.
2. Евалуациски компоненти :
А. Континуирана работа во тек на клиничкиот турнус на едукантот водена од
ментор кој го супервизира и насочува ангажманот во договор со раководителот на
одделот на кој специјализантот престојува.
Б. Презентација на случаи подготвени од едукантот во рамки на одделот, како и на
редовните презенатции пред менторот и останатите учесници во едукацијата.
В. Стручни презентации на теми од областа која се посочува со најнови
истражувања при што е користен интернет, нови списанија, книги.
Г. Подготовка на семинарски трудови
Д. Полагање колоквиуми од наведените области
Ѓ. Сите аспекти на евалуацијата треба да бидат евидентирани во специјализантска
книшка која за таа цел ја води самиот едукант како и неговиот ментор.
Е. Полагање на завршен испит пред тројца наставници со увид во неговото
ангажирање во текот на турнусите. Комисијата е составена од три члена, согласно
правилникот за супспецијализација на Медицинскиот факултет.
Ж. Изборот на наставници во испитната комисија е во надлежност на Катедрата.
З. Успехот на кандидатот се оценува со ,,положил,,
Ѕ. После успешно завршениот супспецијалистички испит кандидатот се стекнувасо
диплома Супспецијалист од областа на детската и адолесцентна психијатрија,
со која се потврдува дека кандидатот е способен за супспецијалистичка дејност и
дека стекнал услови за добивање Лиценца за самостојна работа од областа на
детската и адолесцентна психијатрија.

СУБСПЕЦИЈАЛИ ЈАЦИЈА
ПО СОЦИЈАЛНА ПСИХИЈАТРИЈА

КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
СОЦИЈАЛНА ПСИХИЈАТРИЈА
ВОВЕД
Социјалната психијатрија е интегрален дел од современата психијатрија. Новите стратегии во
заштита на менталното здравје, тековните реформи во психијатријата, нејзиното приближување
кон заедницата низ деинституционализацијата со принципите на мултидисциплинарност и тимска
работа неминовно ја наметнува потребата од ностигнувањето на највисоко ниво на стручност и
компетентност низ специјализирање на оваа област.
Социјалната психијатрија е дисциплина која сс бави со социокултурни импликации, дијагностички
ностапки, третман и превенција на менталните заболувања. Нејзината цел е унапредување на
душевното здравје на што поголем број луѓе во заедницата, како и потполна интеграција на
ноединецот (психијатрискиот пациент) во поширокиот социјален систем.
ЦЕЛИ
Програмата за субспецијализација е конципирана да овозможи теоретска и практична
компететност на кандидатите од сите сегменти на оваа област запознавајќи ги со:
историјата и развојот на оваа гранка на психијатријата, современите трендови на реформи и
деинституционализација во психијатријата,
интеракциите на психијатријата со општеството,
стручно-организациските модели,
општествените феномени и индивидуалната патологија
местото и улогата на психијатријата во нивната превснција,
културниот плурализам, социјалните параметри на психијатриските
растројства,
социјално психијатрискиот пристап на дијагностика, терапија и рехабилитација на психијатриските
растројства.
Во текот на субснецијализацијата ќе се стекнат знаења од:
научните методи за истражување и имплементација на терапевтските методи од областа на
социјална психијатрија. кандидатите ќе сс запознаат со интеракција на наследните фактори и
околината во развојот на концеитот на социјална психијатрија

особено ќе бидат запознаени со новите социотерапевтски пристапи во третманот на менталните
заболувања во теоретски и практичен смисол
ке овозможи разоирање на новите начини на социотераписки пристап на менталните заболувања
како и нивните ефекти на онштеството во целина
УСЛОВИ
-завршен медицински факултет
-завршена специјализација по невропсихијатрија или психијатрија
ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СУ БСПЕЦИ Ј А ЛИЗАЦИ Ј АТ А
Субспецијализацијата ќе се изведува во следните институции со останување во истите спрема
наведениот временски распоред:
1.

Клиника за исихијатрија - 4 месеци

2.

Психијатриска болница Скоије- 8 месеци

3.

Завод за ментално здравје на деца и млади- 2 месеци

4.

Специјален завод -Демир Капија-1 месец

5.

Меѓуопштински центар за социјална работа -Скопје- 3 месеци

6.
Изработка на семинарски трудови за интеграција на теоретски и ирактични искустваКлиника за нсихијатрија- 6 месеци
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИТЕ
1.

На Клиниката за психи јатрија во текот на 4 месечниот престој

кандидатот активно ќе учествува во работата на Дневната болница и ќе биде должен да:
учествува во секојдневната тимска работа самостојно да снроведе социотераписки третман
(менторство) за 5 иациенти (да направи индивидуален план за лекување на пациентите иратејќи
ги индивидуалните потреби и спсцифики на секој од пациентите, да го следи процесот на
реализација и да води секојдневни протоколи за напредување на ироцесот за рехабилитација и
ресоцијализација),
самостојно да води 8 психоедукативни сеанси за пациентите котераписко учество во 4
психоедукативни сеанси за семејствата на пациентите
на крајот од 4 месечниот престој на Клиниката за исихијатрија кандидатот подготвува семинарска
работа за методолошките модели на современиот социотераписки третман во социј ал н ата
психиј атриј а.
2.

Во Психијатриската Болница "Скопје*' -

* кандидатот првите 2 месеци ќе ги помине на "Одделот за социјална рехабалитација" во кој
период ќе биде должен да:

учествува во секојдневната тимска работа
самостојно да спроведе програма за вклучување на 2 пациента во процесот на почетната
ресоцијализација и приирема за интеграција во заедницата (да направи индивидуален илан за 2
пациенти од одделот кои се во процес на
деинституционализација воспоставувајќи контакт со нивните семејства во соработка со
социјалниот работник од одделот)
• Кандидатот 6 месеци од субспецијализацијата во Психијатриската болница "Скопје" ќе ги
помине во центрите за ментално здравје и тоа ио следниот распоред:
-ЦенШар за ментално здравје " Пролет" (3 месеци)
Првите 1.6 месец ќе ги помине во Заштитниот дом каде ќе: учествува во секојдневната тимска
работа да изведе 4 психоедукативни нредавања за правата на пациентите
да учествува во нрограмата за тренинг за работна и социјална рехабилитација
да реализира 4 присуства на активностите на социјалниот клуб
Следните 1,6 месец ќе ги помине во Дневниот центар каде ќе: учествува во секојдневната тимска
работа самостојно да спроведе социотераписки третман (менторство) за 2 иациенти (да направи
индивидуален план за лекување на пациентите пратејќи ги индивидуалните потреби и специфики
на секој од иациентите, да го следи ироцесот на реализација и да води секојдневни иротоколи за
напредување на нроцесотза рехабилитација и ресоцијализација),
самостојно да води 4 психоедукативни сеанси за пациентите за подобрување на социјалното
функционирање и интеграција во заедницата
котераписко учество во 4 тренинга за работна рехабилитација
-Центар за ментално здравје "Центар" (1,5 месец) учествува во секојдневната тимска работа
самостојно да спроведе социотераписки третман (менторство) за 2 пациенти (да наирави
индивидуален илан за лекување на пациентите пратејќи ги индивидуалните потреби и специфики
на секој од пациентите, да го следи ироцесот на реализација и да води секојдневни протоколи за
напредување на процесот за рехабилитација и ресоцијализација),
самостојно да води 4 психоедукативни сеанси за пациентите за подобрување на социјалното
функционирање и интеграција во заедницата
-Центир за ментално здравје "Влае" (1,5 месец)
учествува во секојднсвната тимска работа самостојно да спроведе социотераписки третман
(менторство) за 2 пациенти (да нанрави индивидуален план за лекување на пациентите иратејќи
ги индивидуалните потреби и специфики на секој од пациентите, да го следи нроцесот на
реализација и да води секојдневни протоколи за напредување на ироцесот за рехабилитација и
ресоцијализација),
самостојно да води 4 психоедукативни сеанси за пациентите за подобрување на социјалното
функционирање и интеграција во заедницата

котераписко учество во 4 тренинга за работна рехабилитација
3.

Завод за ментално здравје на деца и млади "Скоп је" 2 месеци

Во текот на 2 месечниот престој во оваа институција кандидатот ќе престојува на
Полустационарниот одел за лекување на ментални растројства кај деца и млади и ќе биде должен
да:
учествува во секојдневната тимска работа
самостојно да спроведе индивидуално водење на 2 пациента со
акцент на социопсихотерапискиот пристаи
учество на 4 групни активности на р1ау теранија
учество на 4 сеанси на семејна терапија каако котерапевт
4.

Специјален завод-Демир Капија- 1 месец

Во текот на престојот во оваа инетитуција кандидатот ќе биде должен да: учествува во
секојдневните тренинзи за вештини за подобрување на социјалното функционирање учество во
тренинг за работна рехабилитација
5.

Меѓуопштински центар за социјална работа -Скопје- 3 месеци

во текот на првиот месец кандидатот ќе учествува во тимската работа на одделот за непосредна
социјална заштита во текот на вториот месец кандидатот во одделот за етарателетво активно ќе
учествува во тимската работа на 1 случај за одземање на деловна способност и поставување на
старател
во текот на третиот месец од ирестојот ќе учествува во активностите на советувалиштетот за брак
и семејство
Во текот на последните 6 месеци од субспецијализацијата кандидатот ќе направи интеграција на
своите искуства од дотогашната едукација и тренинг со правење на 2 семинарски труда од долу
наведените области:
1.3аштита и унаиредување на менталното здравје основа за социјално- психијатриски мисли и
пракса.
Историјат и развој на социјално-психијатриска мисла. Современи стратегии во заштита на
мнеталното здравје. Нужност за реформите во психијатријата и улогата на социјалната
исихијатрија во тие реформи.. Психијатрија и оиштеството (онштетсвени подсистеми, оиштествени
институции). Социјална психијатрија и ментална хигиена.
2.

Стручно методолошки модели на социјалната психијатрија

Психијатријата во оиштетствен контекст и интеракција психијатријаопштеството. Методолошки нринципи на интеграција на стручни и општествени програми во
заштита и унанредување на менталното здравје.

Модели на деинституционализација преку формирање на Центри за ментално здравје. Современи
нринципи на мултидисциплинарност и тимска работа во социјалната психијатрија. Методолошки
принципи на истражувачка работа. Методологија на стручна работа во реформирана
психијатриска заштита (превенција, лекување, рехабилитација). Методологија на современа
едукација во подрачјето на социјална психијатрија. Мстодолошки основи на програмирање,
планирање. иратење и евалуација.
3.

Стручно-организациски модели на социјална психијатрија

Примарна здравствена заштита како како основа на системот на
заштита и унапредување на менталното здравје (Центри за ментално здравје во ПЗЗ)
Секундарно ниво на здравствена заштита и реформисана психијатриска служба (нсихијатриски
одделенија во општи болници и нивни диспанзери, психијатриски болници и нивни вонболнички
служби).
Терцијално ниво (врвни психијатриски установи од универзитетски ранг) и нивната улога во
реформираниот систем на психијатриска заштита.
Психијатриски служби во други медицински и немедицински (општествени) сектори и нивно
стручно организациско моделирање.
4.0пштествени феномени и индивидуална патологија
Психологија, нсиходинамика и психопатологија на општетсвените подсистеми, формални групи и
институции. Сооциодинамика и сооциопатологија на институционалните аранжмани во
современите општетсва.
Оиштествени феномени (нојави) и нивни (поединечни) појавни облици. Граници и можности на
социјалната психијатрија во превенција на општествено патолошки нојави-ниво на социјална
патологија. Социјално- психијатриски ириступ (индивидуални) на нојавените облици на социјална
патологија.
Улога и место на психијатријата во превенција на социјално патолошки појави. Принцигш на
поврзување, координација и интеграција на психијатриски и ментално-хигиенски програми со
програми и активности на немедицински (општествени) сектори.
Социјална психијатрија и нејзините врски со оиштетсвени, културни, јавни, медиски.
општественополитички асоцијации и служби (знажајно за превенција и рехабилитација).
5.0пштетсвено медико-легални, форензички, нрофесионални и етички прашања на социјална
психијатрија.
Психијатрија и културни плурализам (право на различитост, право на приватност, аутономност,
суверенитет, слобода, самосвест и самоодговорност).
Принципи на осовременување, традиционално медицински начела во превенција, лекување и
рехабилитација. Институција на задолжително и присилно лскување во светлото на современи
стручни, оиштетсвени и етички принциии. Легални и форензички рамки на психијатриската
работа- законодавни и административни прашања и проблеми. Психијатриеки и човекови права.

6.
Социјални одредувања на исихијатриските растројства-принципи на дијагностика, терапија
и рехабилитација.
Психијатриските растројства и нивниот поширок и потесен општествен контекст. Општествените
чинители како етиопатогенетски, фаворизирачки, патопластички, преципитирачки фактори на
психијатриските растројства. Психијатриското растројство и животниот пат на нациентите.
Социјално психијатриски нристап на дијагностика, терапија и рехабилитација на психијатриските
растројства
а.

Невротски, со стрес поврзани и соматиформни растројства;

б.

Подрачја на нсихози

ц. Подрачје на биолошка психијатрија
7.

Социјално патолошки појави

-алкохолизам(современи принциии на истражувачкиа и стручна работа, принципи на превенција,
лечење и рехабилитација во заедницата) -злоупотреба и зависност од дрога и други психиактивни
супстанци(принципи на современа истражувачка и стручна работа, едукација и реедукација,
социјална реинтеграција)
-други, патолошки облици на социјална дисфункционалност- нивна превенција, давање
нсихијатриска номош и улога во социјална реинтеграција и рехабилитација
Б
8.
Општествени иотсистеми, популациони групи, нивната психоодинамика, социодинамика и
патологија
Психологија и психопатологија на брак и семејство. Детето и семејната патологија. училиштето и
индивидуална патологија на уженикот, специфични психички растројства на училишните деца и
младина. Психопатологија на на адолесцентниот период. Психопатологија на социјалната
изолација, осаменост.
Психопатологија и психопатологија на маргинални и онштествени групи (невработени,
пензионери).
Психологија и психопатологија во т.н. тотални институции ( војни колективи, затвори,
традиционални психијатриски болници).
НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ
Програмата за спроведување на субспецијалноста започнува но објавен конкурс, на почетокот од
учебната година (1. октомври), според утврдени критериуми и уплата на првата рата (првиот
ееместар) на прифатените кандидати. Веднаш се определува ментор кој иерманентно ќе го прати
кандидатот во текот на реализацијата на активностите предвидени со програмата за
субспецијализација.

Реализацијата на нредвидениот план и сите активности се потврдува од страна на овластени лица
во установите каде кандидатот ги реализира истите.
Изработката на 3-те предвидени семинарски ттрудови е под супервизија на менторот, а нивната
одбрана се енроведува пред комисија формирана од катедрата за психијатрија.
На крај се полага завршен испит пред трочлена комисија од катедрата за психијатрија.

Катедра за психијатрија и медицинска психологија
Медицински факултет Скопје
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Употребата на психоактивни супстанции и растројствата предизвикани од нивната
употреба продолжуваат да бидат голем проблем во целиот свет и земаејќи ги во предвид
целокупното здравје и социјалното и економското функционирање. Во 2017 година, околу
271 милиони луѓе, или 5,5 проценти од глобалното население на возраст од 15–64 години,
користело дрога во претходната година, додека 35 милиони луѓе се проценува дека
страдаат од нарушувања од употреба на дрога.
Студијата за глобално оптоварување на болести проценува дека, глобално, во 2017 година,
имало 585.000 смртни случаи и 42 милиони години „здрав“ живот, изгубен како резултат
на употреба на дроги.
За лицата со нарушувања во употреба на дрога, достапноста и пристап до услуги за
третман останува ограничена на глобално ниво, бидејќи само едно од седум лица со
нарушувања на употреба на дроги примаат третман секоја година.
Дрогите кои биле одамна достапни, се повеќе коегзистираат со нови психоактивни
супстанци (НПС), се забележува и зголемување на немедицинската употреба на лекови на
рецепт што претставува голема закана, како и зголемување на проблематична употреба
на интернет, видео игри, коцкање и други бихејвиорални зависности. Коморбидитетот на
зависностите со психијатриски болести е многу присутен, а дијагностиката и третманот на
овие состојби бара двојна компетентност, од психијатрија и од адиктологија.
Овие факти како и многу други особености, ја нагласуваат потребата за потесна
специјализација, (супспецијализација), од областа на зависности.
Целта на супспецијализацијата е остварување на едукација во областа на растројства
предизикани од употреба на супстанци, бихејвиоралната зависност и проблематична
употреба на интернет, во правец на обезбедување превенција, рано препознавање и
интервенирање, третман и грижа за овие лица.

Услови за супспецијализација :
Во програмата за супспецијализација ќе бидат вклучени доктори по медицина со завршена
специјализација по психијатрија или невропсихијатрија
Времетраење :
Едукацијата ќе се одвива во текот на 24 месеци. Програмата се состои во главно од две
компоненти : 1. Теориско/дидактичнка компонента (предавања и консултации)
2. Клиничка компонента (турнуси и прикази на случаи)
Во реализацијата на оваа програма ќе бидат вклучени следните институции :
1. Психијатриска болница „Скопје”, оддел за превенција и третман на злоупотреба и
зависност од дроги и други психоактивни супстанции
2. Психијатриска болница „Скопје”, оддел за прием дијагностика и третман на
зависност од алкохол
3. Психијатриска болница „Скопје”, дневна болница за превенција и третман на
злоупотреба и зависност од алкохол
4. ЈЗУ Уклиника за Психијатрија, одделение за деца и младинци
5. ЈЗУ Уклиника за Психијатрија,одделение за биолошка психијатрија
6. Клиника за Ургентна медицина и токсикологија
Теоретско дидактичниот курикулум се препорачува да биде составен од :
А. Зависности предизвикани од супстанца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Психобиологија и фармакологија на зависности
Третман на растројства предизвикани од употреба на супстанца
Коморбидни психијатриски и соматски состојби
Вештини на советување
Скрининг, проценка, план за третман и документирање
Управување со случај
Интервенции во криза
Етика

Б. Бихејвиорални зависности
1.
2.
3.
4.

Коцка
Видео игри
Проблематична употреба на интернет
Коморбидни психијатриски растројства

В. Превенција, рана детекција и интервенција
1.
2.
3.
4.

Стратегија за превенција базирана на докази
Превенција во училиште според меѓународни стандарди
Превенција во семејство според меѓународни стандарди
Превенција на работно место

Практичниот дел од програмата ги опфаќа следните турнуси и времетраење :
1. Психијатриска болница „Скопје”, оддел за превенција и третман на злоупотреба и
зависност од дроги и други психоактивни супстанции- дневна болница
10 месеци
2. Психијатриска болница „Скопје”, оддел за превенција и третман на злоупотреба и
зависност од дроги и други психоактивни супстанции- амбуланта
2месеци
3. Психијатриска болница „Скопје”, оддел за
зависност од алкохол

прием, дијагностика и третман на

1 месец
4. Психијатриска болница „Скопје”, дневна болница за превенција и третман на
злоупотреба и зависност од алкохол
1 месец
5. ЈЗУ Уклиника за Психијатрија, одделение за деца и младинци
2 месеци
6. ЈЗУ Уклиника за Психијатрија, одделение за биолошка психијатрија
1 месец
7. Клиника за Ургентна медицина и токсикологија
1 месец
------------------------Вкупно 18 месеци
Интеграција на теоретските знаења и практичните искуства поминати во текот на
турнусите и предавањата ќе биде спроведена низ изработка на семинарски трудови
– Психијатриска болница „Скопје”, оддел за превенција и третман на
злоупотреба и зависност од дроги и други психоактивни супстанции
6 месеци

ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУДОВИ ОД ОБЛАСТА НА :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Психобиологија и фармакологија на зависности
Третман и грижа на лица со растројства предизвикани од употреба на супстанца
Коморбидни психијатриски и соматски состојби
Вештини на советување
Скрининг, проценка, план за третман и документирање
Управување со случај
Интервенции во криза
Етика
Бихејвиорална зависност
Превенција

ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИУМИ :
1.
2.
3.
4.

Психобилогија и фармакологија на зависности
Коморбидни состојби
Интервенции во криза
Третман на растројства предизвикани од употреба на супстанца и бихејвиорална
зависност

ЕВАЛУАЦИЈА
1. Општи аспекти
а. Евалуацијата треба да се темели врз основа на објективни показатели на
знаењето, грижата за пациентите, комуникациските вештини, професионалноста и
емпатиските квалитети.
б. Евалуацијата како и стручното водење на специјализантот се обезбедува со
назначување ментор при отпочнување на супспецијализацијата, кој има задача да
го следи развојот, едукацијата, ангажманот на едукантот и да ја насочува неговата
работа, да ги следи постигнатите резултати и да води евиденција.
ц. Специјализантот во тек на изведување на супспецијализцијата треба да има на
располагање можности за работа, редовен контакт со својот ментор, можности за
консултација, пристап до интернет, списанија и книги од релевантните области.
2. Евалуациски компоненти :
А. Континуирана работа во тек на клиничкиот турнус на едукантот водена од
ментор кој го супервизира и насочува ангажманот во договор со раководителот на
одделот на кој специјализантот престојува.

Б. Презентација на случаи подготвени од едукантот во рамки на одделот, како и на
редовните презенатции пред менторот и останатите учесници во едукацијата.
В. Стручни презентации на теми од областа која се посочува со најнови
истражувања при што е користен интернет, нови списанија, книги.
Г. Подготовка на семинарски трудови
Д. Полагање колоквиуми од наведените области
Ѓ. Сите аспекти на евалуацијата треба да бидат евидентирани во специјализантска
книшка која за таа цел ја води самиот едукант како и неговиот ментор.
Е. Полагање на завршен испит пред тројца наставници со увид во неговото
ангажирање во текот на турнусите. Комисијата е составена од три члена, согласно
правилникот за супспецијализација на Медицинскиот факултет.
Ж. Изборот на наставници во испитната комисија е во надлежност на Катедрата.
З. Успехот на кандидатот се оценува со ,,положил,,
Ѕ. После успешно завршениот супспецијалистички испит кандидатот се стекнува
со диплома Супспецијалист од областа на зависности, со која се потврдува дека
кандидатот е способен за супспецијалистичка дејност и дека стекнал услови за
добивање Лиценца за самостојна работа од областа на зависности.
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ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ПСИХОТЕРАПИЈА
ВОВЕД
Психотерапијата е интегрален дел од современата психијатрија. Спектарот на психотераписки
техники, може да се настави на еден континиум, почнувајќи од психоанализата на едниот крај
како најдлабока и најсеопфатна психотераписка процедура, потоа преку психоаналитичката
психотерапија, кратката динамска психотерапија, па се до супортивната психотерапија, која се
наоѓа на другиот крај на континиумот.
Актуелна и практично апликабилна е бихејвиор психотерапијата и когнитивно бихевиоралната
терапија.
Групните психотераписки правци се однесуваат на третман на повеќе клиенти под водство на
терапевт, кој ја охрабрува интеракцијата на истите.
Групите можат да бидат организирани според заеднички тип на проблем или сноред еден тип на
клиенти. Најчесто применувани групни психотераписки правци се: Групна аналитичка
психотерапија на неурози, Семејна психотерапија и терапија на парови, Гешталт терапија,
Трансакциона анализа, Аналитичка и Моренова психодрама. Групна анализа на соништа.
ЦЕЛИ
Програмата за супспецијализација е конципирана да овозможи теоретска и практична
компететност на кандидатите од повеќе сегменти на оваа област запознавајќи ги со:
-историјата и развојот на оваа гранка на психијатријата,
-базично запознавање(теоретско и практично) со индивидуалните и
-групните психотераписки правци
-запознавање со индикациите за групна и

индивидуална

психотерапија
Во текот на супспецијализацијата ќе се стекнат знаења од:
-научните методи за истражување и имплементација на терапевтските методи од областа на
психотерапијата.
-особено ќе бидат запознаени со групните психотерапевтски пристапи во третманот на
менталните заболувања во теоретски и практичен смисол
-ќе се овозможи разбирање на психотерапискиот пристап на менталните заболувања
УСЛОВИ
- завршена специјализација по невропсихијатрија или психијатрија
- завршен филозовски факултет -отсек психологија и специјализација по клиничка психологија

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Супспецијализацијата ќе се изведува во следните институции со останување во истите спрема
наведениот временски распоред:
1.

Клиника за психијатрија -17 месеци

2.

Психијатриска болница Скопје- 7 месеци

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИТЕ
На Клиниката за психијатрија и во Психијатриската болница Скопје
кандидатот активно ќе учествува во психотераиевтските активности групни и индивидуални, под
супервизија на ментор од одреден психотераписки правец
Индивидуални психотераписки правци:
Психоанализа и психоаналитичка психотерапија: Организирање и водење на прво интервју,
минување низ процесот на тераписката алијанса. запознавање со тераписките техники и
теранискиот процес, како и индикациите за овој психотераписки пристап.
Водење протоколи кај 2 нациенти нод супервизија на ментор.
Клиника за исихијатрија- 2 месеци
Психијатриска болница Скопје 1 месец
Куса фокусирана динамска психотерапија водење протоколи кај 2 пациенти
Клиника за психијатрија -2 месеци
Психијатриска болница Скопје 1 месец (1 протокол)
Супортивна психотерапија 3 протоколи,
Клиниката за психијатрија-2 месеци
Психијатриска болница Скопје 1 месец (2 протоколи)
Бихејвиор психотерапија и когнитивно бихевиорална психотерапија (2 месеци), запознавање со
техниките и работа под супервизија со 3 иациенти- Клиника за психијатрија 2 месеци
Системска семејна терапија работа како опсервер 3 семејства
- Клиника за психијатрија 3 месеци,
Психијатриска болница Скопје 3 месеци (работа како опсервер с(-) 3 семејства)
Групни психотераписки правци:
Гешталт психотерапија(1 месец) Клиника за психијатрија, Трансакциона анализа(1 месец) Клиника
за психијатрија, Аналитичка и Моренова нсиходрама(2 месеци) Клиника запсихијатрија, Групна и
индивидуална анализа на соништа(1 месец) Клиника за нсихијатрија, Психотерапија и

медикамснтозна терапија кај психози 1 месец на Клиника за психијатрија и 1 месец во
Психијатриска болница Скопје
Во текот на 17 месечниот престој на Клиниката за психијатрија кандидатот ќе подготви 3
семинарски работа од одредени пеихотераписки правци, а во Психијатриска болница Скопје 1
семинарска работа.
Во Психијатриската Болница "Скопје" Кандидатот 7 месеци од супспецијализацијата во Психијатриската болница "Скопје" ќе ги помине
во: -Центар за зависности во Кисела вода (3 месеци)
-Центар за ментално здравје "Пролет" (2 месеци)
-Центар за ментално здравје " Центар" (1 месец)
-Центар заментално здравје "Влае" (1 месец)
Во текот на двегодишната едукација едукантите учествуваат во едукацијата теоретска( низ
семинарски трудови) и практичната примена на:
Психотерапија на опсесивно-компулсивните неврози
Психотерапија на сексуалните дисфункционалности
Психотерапија на гранични состојби
Психотерапија на психосоматски растројства
Психотеранија на афективни растројства
Психотерапија на дисоцијативни растројства
Психотеранија на психози
НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ
Програмата за спроведување на супспецијалноста започнува по објавен конкурс, на почетокот од
учебната година (1. октомври), според утврдени критериуми и уплата на првата рата (првиот
семестар) на прифатените кандидати. Веднаш се определува ментор кој перманентно ќе го прати
кандидатот во текот на реализацијата на активностите предвидени со ирограмата за
субспецијализација. За време на двегодишната едукација едукантите усвојуваат теоретски и
практични знаења, ги учат и ги вежбаат техниките на работа.
Реализацијата на предвидениот план и сите активности се потврдува од страна на овластени лица
во установите каде кандидатот ги реализира истите.
Изработката на 4-те предвидени семинарски трудови (три на Клиника за психијатрија и еден во
ЈЗУ Скопје) под супервизија на менторите, а нивната одбрана се спроведува пред комисија
формирана од катедрата за психијатрија.
На крај се полага завршен испит пред тричлена комисија од Катедрата за психијатрија и
медицинска психологија.

Катедра за психијатрија и медицинска психологија
Медицински факултет Скопје
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,,

Предлог
ПРОГРАМА

за

СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ОД ОБЛАСТА НА
СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА

Скопје, мај 2020

СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА
Целта на потесната специјализација (супспецијализација) по судска психијатрија е постигнување
на највисоко ниво на стручност за компетентно извршување на работните задачи на поле на
судско-психијатриските вештачења, како и на поле на третманот на форензичните пациенти.
Програмата за супспецијализација по судска психијатрија содржи елементи кои ќе овозможат
теоретска и клиничка компетентност на кандидатот од оваа област. Едновремено истата
претставува најсоодветна подготовка за лекарите-специјалисти по психијатрија, за сопствена
стручна надоградба на план на спремноста за одговор на сложените судско- психијатриски
експертизи, со кои се соочува голем број психијатри во текот на својата соработка со судовите во
Р.Македонија.
Програмата за супспецијализација по судска психијатрија на Медицинскиот факултет во Скопје, се
реализира во следните институции:
1.

Клиника за психијатрија. ЈЗО Клинички центар Скопје (11 месеци)

-Оддел за биолошка психијатрија(4 месеци)
-Оддел за неврози, психосоматика и гранични состојби (2 месеци)
-Оддел за развојна психијатрија (детска и адолесцентна психијатрија)
(2 месеци)
-Отсекза форензична психијатрија (1 месец)
-Отсек за клиничка психологија (1 месец)
-Отсек за интервенции во кризни состојби и суицидологија (1 месец)
2.

Психијатриска болница "Скопје"(6 месеци)

-Оддел за судска нсихијатрија(4 месеци)
-Центар за зависности (1 месец)
-Одел за психогеријатрија (1 месец)
3.

Диспанзер за ментално здравје на деца и млади - Скопје (1 месец)

Услови за супспецијализација:
1./ Завршен медицински факултет и специјализација по предметот психијатрија со медицинска
психологија
Траење и организација на супспецијализацијата:
Времетраењето предвидено за ваквата супспецијализација е 24 месеци.
Првите 18 месеца кандидатот ја следи предвидената теоретска и практична програма во
погоренаведените институции, а последниот семестар (последните шест месеца) е предвиден за
изготвување на семинарска работа - научно-истражувачка работа на полето на судската

психијатрија. Изборот на темата е по сопствен избор на кандидатот, а во консултација со
менторот.
На самиот почеток на супспецијализацијата се одредува ментор на кадидатот. Менторот е
задолжен да го води и насочува кандидатот, односно за сето време на субспецијализацијата да му
овозможува активно и практично учество во изработка на судско-психијатриски експертизи.
Ефективното време на супспецијализацијата во принцип се дели така да 2/3 од времето се
насочува кон практична настава, а 1/3 од времето кон теоретската настава.
Наставата е индивидуална, а истата ја планира, контролира и насочува менторот или негов
заменик, кој исто така го насочува кандидатот во релевантна и актуелна стручна литература.
За време на супспецијализацијата, теоретските познавања на кандидатот задолжително треба да
се збогатуваат и низ негово присуство и активно учество на стручни собири, семинари, конгреси,
предавања и сл.
Стажот на супспецијализацијата кандидатите задолжително и во целост го минуваат во
соодветните единици на Медицинскиот факултет во Скопје, а по договор со Шефот на катедрата и
по одобрение на Колегиумот на Катедрата, во други реномирани специјализирани психијатриски
и судско психијатриски установи вон Република Македонија. Траењето на ваквото усовршување
во склоп на субспецијализацијата надвор од единиците на Медицинскиот факултет неможе да
биде подолго од еден семестар, а препорачливо е да тоа биде последниот семестар, односно
делот од субспецијализацијата поврзан со научно-истражувачка работа на полето на судската
психијатрија.
Контрола и проверка на знаењата ќе се врши низ консултации со менторот, како и низ полагање
на колоквиумите одредени со оваа програма за субспецијализација. Колоквиумите ќе се полагат
пред менторот и уште еден наставник од катедрата по психијатрија.
Со вообличување на секој соодветен турнус, кандидатот задолжително ќе треба да изготви
најмалку две судско-психијатриски вештачења од потесната област која ја покрива соодветниот
турнус. Едновремено, кандидатот задолжително ќе треба да присуствува и на судските расправи
кои се однесуваат на испитаниците кои биле субјект на од него извршените судско-психијатриски
вештачења, како и на расправи за други испитаници, кои ќе му ги посочи неговиот ментор.
Во институциите во кои се спроведува третман на форензични пациенти, кандидатот треба да
биде активно вклучен во сите облици на ваквиот третман (индивидуална и групна психотерапија,
состаноци на тераписката заедница, советување со членовите на семејството,
психофармаколошки третман и др.).
Завршниот испит се полага пред тричлена комисија, составена од наставници од катедрата ио
психијатрија и медицинска психологија. Успехот на кандидатот се оценува со "положил".
По успешно завршениот супспецијалистички испит, кандидатот се здобива со звање и диплома
супспецијалист по судска психијатрија и стекнува услови за добивање на лиценца за самостојна
работа како вешто лице за судско-психијатриски експертизи.

Наставна програма за едукација во рамките
на супспецијализацијата по судска психијатрија
1Ј Правни основи на судската психијатрија
(Овој дел од теоретската настава кандидатите ќе ја следат на Правниот
факултет во Скопје, по претходен договор на шефот на катедрата по
психијатрија со одговорните наставници од овој факултет).
Кривичен закон (кривична постапка)
-вина и способност за вина, пресметливост, психијатриски мерки на безбедност, правничко
дефинирање на одредени видови на кривични дела;
Малолетничко законодавство
-специфичности во законските решенија кои се однесуваат на малолетници; малолетничка
делинквенција; кривични дела сторени на штета на малолет-ници; воспитни мерки; малолетнички
затвор и др.
Казнено-процесно право
-психијатриски болен под истрага, како обвинет и како осуден; назначување на вешто лице; права
и должности на вештото лице; изземање на вештото лице; повторени вештачења; привремен
прекин на судската постапка заради психичко растројство на обвинетиот; прекин на постапката
поради трајна душевна болест на обвинетиот;
Граѓанско право
деловна способност; способност за брак; тестаментална способност; надомест на
нематеријална штета и др.
Граѓанско-процесно право
парнична способност; процесни права и обврски на вештото лице и др.
Прекршочно право
поим за прекршок; непресметливост во прекршочно ираво; задолжително лекување на
зависници од дрога и алкохол и др.
Социјално право
поим за инвалидитет; законски прописи за инвалидско осигурување кои се однесуваат на
психијатриски пациентии др.
Присилни мерки
одземање на слобода и присилна хоспитализација на психијатриски болни; опасност по
околината, сопствениот живот и имот и др.

2Ј Судско-психијатриска психопатологија
Основни пристапи во психопатологијата на современата судска
психијатрија
-дескриптивно-феноменолошки
- социј а л но-психиј атриски
-органско-биолошки
-психодинамски
Растројства на одредени психички функции и нивна судско-психијатриска
релевантност
свест
внимание
мислење
памтење
интелигенција
емоции
-нагони
- воља
Современи психијатриски класификации и нивно значење во судскопсихијатриските експертизи и третман
-

ICD 10

-

DSM 4

Судско-психијатриско значење на одредени дијаГностички катеГории
-психотични растројства
- психооргански синдроми
-пореметување на структура на личноста
- зависности од алкохол и дроги
-заостанат душевен развој
Психопатолошки специфики на одредени сторители на кривични дела
-кривични дела против животот и телото

-имотни деликти
-сексуални деликти
-политички деликти
3Ј Судско-психијатриско вештачете и проценка
-индикации за спроведување на судско-психијатриско вештачење
-организација на вештачењето во амбулантни и болнички услови
-видови и обем на дијагностички постапки неопходни за спроведување на квалитетно судскопсихијатриско вештачење
-вештачење во кривична ностапка
-вештачење во граѓанска постапка
-психијатрискиот вештак ин форо
- тимска работа при изготвување на судско-психијатриско вештачење
-документација во судско-психијатриското вештачење
4Ј Судска психијатрија во развојниот период
-децата и адолесцентите во кривичното право; улога и задача на вештакот во кривичната постапка
-децата и адолесцентите во граѓанското право; улога и задача на вештакот во граѓанската постапка
-форензична психопатологија во развојниот период
-испитување на личноста и проценка на пресметливоста на малолетни делинквенти
-индикации за спроведување воспитна мерка, мерки на сигурност и казнени санкции
-децата и адолесцентите како жртви
-"Во најдобриот интерес на детето" како основен принцип во решавањето на граѓанско-правните
проблеми
-вештачења во постапките за определување на законски старател по развод на брак
-проценка на веродостојноста на исказот на децата и адолесцентите во судската постапка
5Ј Терапија во судската психијатрија
-законски рамки за спроведување на судско-психијатриски третман; интернационална
перспектива и актуелна ситуација во Р.Македонија
-специфичности на тераписка работа во судско-психијатриски рамки
-влијание на опасноста на судско-нсихијатриските пациенти на самиот третман;

-индикации за спроведување на одредени облици на судско-психијатриски третман; прогностички
проценки;
-основни модели на судско-психијатрискиот третман во болнички услови социотераписки
установи
вонинституционален судско-психијатриски третман интердисциплинарна соработка и
тимска работа во спроведувањето на судско-психијатрискиот третман
документација за следење на судско-психијатрискиот третман евалуација на судскопсихијатрискиот третман
6Ј Медицинска етика и деонтологија
-етички прашања во психијатријата
-судска психијатрија и човекови права
1Ј Судска психијатрија во рамките на правниот систем
-психијатрискиот пациент во рамките на правосудниот систем
-организација на психијатриската служба во казнено-поправните установи
-долготрајни затворски казни и нивно дејство на тераписко- рехабилитациони шанси на осудените
лица
- казната и третманот во процесот на рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица
-психопатологија на психијатриските растројства кои се јавуваат во пенални услови; основни
принципи на третман на пеналните психијатриски состојби;
-проблеми на постпеналната исихијатриско-психолошка служба
- психологија на судската постапка; психодинамика на односите меѓу професионалците
инволвирани во правосудната постапка;
Проверката на знаењата од секоја од набројаните седум наставни единици ќе се спроведува низ
полагање на следните 4 колоквиуми:
1Ј Правни основи на судската психијатрија. Судска психијатрија во рамките на правниот систем.
Судско-психијатриско вештачење и проценка
2Ј Судско-психијатриска психопатологија
3Ј Судска психијатрија во развојниот период
4Ј Терапија во судската психијатрија и медицинска етика и деонтологија

Универзитетска клиника за детски болести – Скопје
Директор: доц. д-р Наташа Најдановска Алулоска
Шеф на катедра: проф. Д-р Ката Мартинова

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПО ПЕДИЈАТРИСКА ХЕМАТОЛОГИЈА
И ОНКОЛОГИЈА

Скопје, мај 2020 год.
Подготвнено од:
- Стручен колегиум на Универзитетска Клиника за детски болести
- Катедра по педијатрија на Универзитетска Клиника за детски болести

ВОВЕД
Педијатриската хематологија и онкологија претставува една од дисциплините за
кои Европската асоцијација за педијатрија се произнесе дека нејзиното постоење има
голема оправданост со цел да ги промовира знаењата и истражувањата на полето на
детската хемато-онкологија.
Медицинскиот факултет во Скопје со сродните гранки на Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” овозможува неопходни предуслови за спроведување на програмата за
субспецијализација по педијатриска хемато-онкологија и градење на кадар од тој тип во
нашата земја.
Педијатриската хемато-онкологија истражува и спроведува превенција, третман и
примена на нови модалитети на дијагностика на болестите на крвотворните органи,
хемомалигномите и солидните малигни тумори. Брзиот развиток на бројни базични
согледувања во патогенетските механизми на крвните и малигните болести во детската
возраст со својата специфика што ја носи детската возраст создава услови за примена на
современи модалитети во третманот. За таа цел е неопходно да се изградат високо стручни
субспецијалистички кадри кои во создадени услови ќе може да ги вклучат новите
трендови во клиничката пракса.
Субспецијализацијата по педијатриска хемато-онкологија ја докажа својата
оправданост во сите поголеми европски центри и нејзиното постоење и спроведување не
претставува дилема.
УСЛОВИ ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Кандидатите кои се вклучуваат во програмата за субспецијализација по детска
хематологија и онкологија треба да ги исполнат следните услови:
1. Завршен медицински факултет
2. Завршена специјализација по педијатрија
3. Специјалистички стаж од најмалку две години
ТРАЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Субспецијализацијата по педијатриска хематологија и онкологија трае 2 години
или 4 семестри по 6 месеци.
Програмата за спроведување на студиите се состои од теоретска настава,
практични работа на клиниките (одделение и амбуланта) претстој во лабораторија според
предвидената програма и изработка на завршен семинарски труд.
Спроведувањето на програмата на едукација ќе биде следено од назначен ментор
одговорен за субспецијализантот.
Во тек на спроведување на програмата за субспецијализација е неопходно
присуство на кандидатот на теоретската, практичната настава и предвидениот клинички
престој.
Цел: Совладување на теоретските знаење и совладување на практични вештини.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Субспецијализацијата по педијатриска хематологија и онкологија ќе биде
изведувана во следните институции:
-

Универзитетска клиника за детски болести (Оддел за детска онкологија и
хематологија, цитогенетска лабораторија, хематолошка лабораторија)
Универзитетска клиника за хематологија (Центар за трансплантација на коскена
срцевина)
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
Универзитетска клиника за детска хирургија
Институт за базична имунологија
Институт за патологија
Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија “ Георги Ефремов
“ МАНУ

ОЦЕНКА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
Евалуација на знаењата на кандидатот се врши пред определена комисија составена
од три члена.
- Преглед на дневник воден за активностите на субспецијализантот во спроведување
на теоретската и практичната настава, парафиран од одговорниот извршител на
едукацијата. Тоа е предуслов за пристап кон завршниот испит кој се состои од:
1. Завршна семинарска работа
2. Практичен испит
3. Усмен испит
После завршниот испит се доделува диплома за субспецијализација по
педијатриска хематологија и онкологија со која се потврдува дека кандидатот е способен
за работа по детска хемато-онкологија во институција која овозможува услови за
спроведување на сите предвидени активности.
ПОТРЕБАТА ОД СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДАР во нашата земја секако е
во компетенција на Министерството за здравство кое ја креира долгорочната политика на
развој на здравството во глобала, а во тој контекст и на одредени сегменти како што е
педијатријата. Детската популација, како иднина на нашиот биолошки потенцијал бара
особено внимание со својата специфика. Поради тоа и се наметна потребата од постоење
на програми за создавање на субспецијалистички кадри кои ќе овозможат примена на
современите медицински достигнувања во институции како што се клиниките како
установи каде се спроведува терцијарна здравствена дејност. Цениме дека за потребите на
детската популација во Македонија, во областа на педијатриската хематологија и
онкологија се неопходни најмалку 6 субспецијалисти кои ќе работат во рамките на
Клиниката за детски болести. Вон од клиниката, со создавање на сооветни услови во
институциите на секундарно ниво на услуги, би покривале субспецијалистичка дејност
уште најмалку три субспецијалисти кои би работеле во три региони на државата.

ПЛАН ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
НАСТАВНА ПРОГРАМА
Теоретска настава 80 часа
Семинари 15 часа
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ

МЕСТО НА ОБАВУВАЊЕ НА
СТАЖ

СЕМЕСТАР

ТРАЕЊЕ
месеци

Воведен дел /хематологија

Клиника за детски болести

I

6

Педијатриска хематологија и
онкологија

Клиника за детски болести

II

6

Лабораторија за
цитогенетика

Клиника за детски болести

III

1

Хематолошка лабораторија

Клиника за детски болести

III

1

Лабораторија за
флоуцитометрија

Клиника за хематологија

III

1

Трансфузиологија

Институт за
трансфузиологија

III

1

Радитерапија

Институт за радиологија и
онкологија

III

1

Патохистолошка дијагноза

Институт за патологија

III

1

Трансплантација на
хематопоетски матични
клетки

Клиника за хематологија

IV

2

Имунологија

Институт за имунологија

IV

1

Генетска дијагноза,
молекуларна генетика,
генска терапија

Центар за генетско
инженерство и
биотехнологија – МАНУ

IV

1

Молекуларна дијагноза

Лабораторија за
молекуларна дијагноза –
Фармацевтски факултет

IV

1

Хематологија и онкологија

Референтен центар за
педијатриска хематологија
и онкологија надвор од
земјата

IV

1

НАСТАВНА ПРОГРАМА
Клинички аспекти не малигни хематолошки заболувања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Анемии
Хемоглобинопатии
Хемолитични анемии
Нарупувања на хемостаза, тромбоцитопенија,
Хемофилија
Апластична анемија
Хематолошки манифестации кај системски болести
Молекуларна дијагноза
Пореметувања на моноцитно макрофагниот систем
Автоимуни лимфопролиферативни синдроми
Трансфузија на крв и крвни деривати
Трансплантација на коскена срцевина, генска терапија

Клинички аспекти на малигни хематолошки заболувања
1. Дијагноза на хематолошка малигна болест: клиничка дијагноза, цитоморфолошка
анализа, генетска дијагноза, имунофенотипизација
2. Стратификација на малигни хемопатии
3. Избор на тераписки протокол
4. Евалуација на тераписки одговор
5. Ургентни состојби
6. Дијагноза и терапија на рецидив
7. Касни ефекти од хемотерапија
8. Следење на касни ефекти
Основи на педијатриска хематологија и онкологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хематопоеза
Епидемиологија на тумори и леукемии
Биолегија на тумори и леукемии
Цитолошка и молекуларна дијагноза на малигни болести
Имунофенотипизација
Принципи на хемотерапија – тераписки протоколи
Примена на нови лекови / принципи на имунотерапија
Придружна терапија, принципи на хемопрофилакса, антивирусна, антифунгална терапија
Трансплантација на хематопоетски малигни клетки
Нови тераписки опции CAR-T Cell, imunoterapija
Психо - социјални аспекти

Клинички ашпекти на содни тумори
1. Алгоритам за дијагноза на солидни тумори
2. Стратификација на ризик и избор на тераписки протокол

3.
4.
5.
6.

Оперативна терапија
Радиотерапија
Дијагноза на рецидив
Нови тераписки опции, терапија со моноклонални анти тела

Практична работа (во целиот останат дел од турнусите)
Секојдневна практична работа на одделение и амбиланта 70%
Работа со менторот, дијагностички и терапевтски процедури, семинарска работа 30%
Самостојна работа на специјализантот на клиника и во амбуланта

Во тека на практичната едукација специјализантот треба да ги усвои следните процедури и
вештини

ПРОЦЕДУРА

ОПСЕРВАЦИЈА

ИЗВЕДУВА
САМОСТОЈНО

Периферна размаска, подготивка
и диференцирање

50

50

Пункциона биопсија на коскена
срцевина

30

10

Цитоморфолошка анализа на
препарат од коскена срцевина

30

10

Лумбална пункција со апликација
на терапија

30

10

Апликација на терапија преку ЦВК

50

10

Трепанобиопсија

5

Стратификација на ризик и избор
на тераписки протокол

30

5

Евалуација на тераписки одговор – 30
ремисија

5

Флоуцитометриска анализа

30

Анализа на резултати од
цитогенетска и молекуларна
дијагноза

30

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ-СКОПЈЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- СКОПЈЕ

ПЛАН И ПРОГРАМА
ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИСКА КАРДИОЛОГИЈА

Изготвена 2000 год Од Проф. Д-Р Цветанка Писевска, субсецијалист по детска
кардиологија, Шеф на оддел Ревмокардиологија

Ревидирана 2020 год од Проф. Д-р Розана Кацарска – Субспецијалист по детска
кардиологија,Шеф на оддел кардиологија
и Проф. Д-р Констандина Кузевска-Манева
Во соработка со стручниот колегиум на УКДБ
Скопје 8.05.2020

Шеф на катедра по педијатрија
Проф. Д-р Ката Мартинова
Директор
Доц . Д-р Наташа Најданоска- Алулоска

ВОВЕД

Педијатриската кардиологија (ПК) е медицинска дисциплина- гранка на
Педијатријата во потесен смисол и на Кардиологијата во поширок смисол. Кај нас оваа
област има долга –повеќедецениска традиција, високостручно ниво и афирмација ,
достигнувања и постојан развиток.
Педијатриската кардиологија (ПК) е субспецијалност на педијатријата и се
занимава со срцево-садовните аболувања во детската популација( Новородено до 16
години).
Предложената програма за субспецијализација по ПК е сообразена со барањата
на Европската асоцијација за педијатриска кардиологија и со програмите на повеќето
европски и балкански земји и одговара на општите светски стандарди со
прилагоденост на нашите услови и достигнатото стручно и практично педијатрискокардиолошко ниво.
Најновите достигнувања во дијагнозата и лекувањето на болестите на срцето
во детската возраст, особено дијагнозата , хируршкото и интервентното лекување на
вродените срцеви мани кај деца, новородени и доенчиња бара стекнување и
усовршување на дополнителни знаења и практишни вештини. Одтаму оваа
субспецијалност е јасно дефинирана во светот и е со долга традиција, Нејзиното
диференцирање и организирање кај нас е со цел да се потврди и понатаму да се
унапредува детската кардиологија на овие простори.

ПРАКТИЧНА ДЕЈНОСТ НА ПЕДИЈАТРИСКАТА КАРДИОЛОГИЈА
1. Дијагноза , испитување и нехируршко лекување на вродени и стекнати
болсти на срцето и крвите садови, особено на вродените срцеви мани и
стекнати срцеви мани
2. Дијагноза и лекување на нарушувањата на срцевиот ритам и спроводните
абнормалности
3. Болести на перикард и миокард
4. Артериска хипертезија кај деца
5. Засегање на срцево-садовиот систем при други заболувања на други
системи и органи во детскиот организам
6. Засегање на срцево-садовниот систем кај фетус
7. Профилакса на срцево-садовни заболувања кај децата
8. Медико и психосоцијални аспекти и проблеми кај децата и нивните
семејства
УСЛОВИ ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Завршен Медицински факултет и завршена специјализација по педијатрија
МЕСТО НА ИЗВЕДУВАЊЕ
Субспецијализацијата ќе се изведува на:
I .Универзитетската клиника за детски болести –Скопје
1. Оддел кардиологија и ревматологија
2. Оддел неонатологија
3. Оддел Интензивна нега и реанимација
II. Универзитетската клиника за кардиологија-Скопје
1. Лабораторија за срцева катетеризација и интервентни процедури
2. Холтер ЕКГ лабораторија

3. Лабораторија за ехокардиографија
4. Лабораторија за Доплер осцилометрија и периферна циркулација
ВРЕМЕ НА ИЗВЕДУВАЊЕ
Времетраењето на субспецијализацијата изнесува 24 месеци , односно 4 сеестри по 6
месеци .
ИЗВЕДУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Универзитетска клиника за детски болести 18 месеци
1. Оддел детска кардиологија
2. Електрокардиографски кабинет
3. Ехокардиографски кабинет
1,2 и 3 вкупно 17 месеци
4. Оддел за интензивна терапија 2 месеци
5. Оддел за неонатологија 1 месец
Универзитетска клиника за кардиологија 4 месеци
1. Ехокардиографска лабораторија 1 месеци
2. Лабораторија за срцева катетеризација и интервентни процедури 1 месец
3. Холтер ЕКГ лабораторија 1 месец
4. Лабораторија за периферен Доплер и ангиологија 1 месец

За секој субспецијализант се изработува програма која вклушува практична
работа во Клиниката за детски болести оддел кардиологија и субспецијализтичките
лаборатории, оддел за неонатологија и одел за интензивна нега и реанимација.
Работата се изведува преку учество и следење на визитите и историите на
пациентите,активна работа со болните во одделите и консултативните амбуланти,
самостојно водење на болни, дежурства, презентации на теми, следење на семинари.

ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИ
Предвидени се 4 колоквиуми
1. Принципи, изведување и толкување на дијагностичките методи ( ЕКГ,
Ехокардиографија и Холтер ЕКГ)
2. Вродени срцеви мани
3. Заболувања на срцето ( миокардити, миокардиопатии, перикардити,
бактериски ендокардит, срцева декомпензација)
4. Срцеви аритмии и спроводни абнормалности во детска возраст

А. ПРОГРАМА ЗА ОПШТ ДЕЛ

1. Електрокардиографија- интерпретација на карактеристиките на 12 каналниот ЕКГ во
детска возраст( разликување на нормален од паѕолошки ЕКГ во детската возраст)
2. Ехокардиографија ( М-моде, 2Д, Колор-Доплер техника)- основи индикации, техника
на изведување, интерпретација на нормален и патолошки наоди
3. 24 -часовен Холтер ЕКГ запис- значење, особини кај деца, интерпретација на
ритамно-спрводните нарушувања
4. Рентгенограм- интерпретација и толкување на наодите насрцето и белите дробови
5.Компјутеризирана

томографија,

Компјутеризирана ангиографија

Магнетна

резонанца

(МРИ)

на

срце,

на срце и крвни садови на граден кош за

интерпретација на дијагноза на срцево-садовни заболувања
6. Иследувања на ериферни крвни садови со Доплер, стрес тест и други функционални
иследувања
7.

Срцеви

катетеризации

со

интервентни

хемодинамски параметри
8. Интерпретации на радионуклидни шантови

процерури-

техники,

мозности,

9. Лабораториско- биохемиски параметри при срцевите заболувања

Б. ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ
1. Вродени срцеви мани (ВСМ) честота, етиологија, класификација
2. ВСМ без шант ( Аортна стеноза, Пулмонална стеноза, Коарктација на аортата,
Пролапс на митралната валвула, Митрална стеноза и инсуфициенција)
3. ВСМ со лево- десен шант ( Вентрикуларен септален дефект, Атријален септален
дефект, Атриовентрикуларен сеплатен дефект, Отворен дуктус Ботали)
4. ВСМ со десно- лев шант ( Транспозоција на големите крвни садови, Тетралогија
Фало, Пулмонална атрезија, Заеднички артеријален трункус, Десна комора со двоен
излез, Единечна комора, Ебштајнова аномалија, Хипопластично лево срце и др)
5. Срцеви тумори ( единечни и мултипли), срцеви тромби
6. Артериовенозни фистули
7. Миокардити
8. Миокардиопатии ( дилатативна, хипертрофична, рестриктивна, миокардиопатија тип
некомпактен миокард)
9. Аномалии на коронарните крвни садови
10. Невини шумови
11. Нормален ЕКГ запис
12. Патолошки ЕКГ запис во детската возраст (суправетрикуларни и вентрикуларни
пароксизмални

тахикардии,

брадикардии,

екстрасистоли,

атриовентрикуларни

блокови од прв, втор и трет степен, разни синдроми WPW Sy, Brugada SY, LQT sy и
други)
13. Медикаментозна терапија во педијатриската кардиологија

14. Интензивно лекување на срцево-садовите заболувања (организација) во
педијатриската кардиологија
15. Срце и други болести (колагенози, анеии, метаболопатии, синдроми)
16. заболувања на периферни крвни садови
17. Артериосклероза и коронарна артериска болест
16. Вродени срцеви мани и спорт, вакцинации, начин на живеење и друго
17. Рехабилитација на деца со оперирани вродени срцеви мани
18. Адулти со вродени срцеви мани ( проблеми, водење, и др)

ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИСКА ПУЛМОЛОГИЈА
Област на супспецијализација
Потребна претходна специјализација
Звање кое се добива по завршување на
супспецијализацијата
Времетраење на супспецијализацијата

Педијатриска пулмологија
Педијатрија
Педијатриски пулмолог-супспецијалист
24 месеци

Цел: постигнување на теоретска и клиничка компетентност на кандидатот педијатарспецијалист во областа на заболувањата на респираторниот систем во детска возраст
Субспецијализацијата ќе опфати:
 теоретска настава
 запознавање и/или совладување на дијагностички процедури
 активно учество во практична клиничка работа со педијатриски пациенти со
респираторни болести и во пулмолошка консултативна амбуланта
 совладување на терапевтски процедури
 едукативна дејност со родителите на пациентите или постарите пациенти
 континуирана пулмолошка едукација (секции, семинари, конгреси)
 самостојна припрема на семинарски трудови и презентации од областа
 учество и/или самостојно публицирање на научни/стручни трудови
 евентуално вклучување во тековни научно-истражувачки проекти

Теоретска настава
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања,
семинари, работа во мали групи
Прва и втора година Прва и втора година 90 часа
(од Универзитетска клиника за детски болести која ја организира
супспецијализацијата и другите институции каде ќе се обавуваат
турнуси, во врска со сите методски единици на педијатриска
пулмологија и дополнителната задолжителна теоретска настава)
-

предавања
семинари
презентации
работа во мали групи

Методски единици на педијатриска пулмологија:









Раст и развиток на белите дробови
Макроскопска и микроскопска анатомија на бели дробови со
клиничка физиологија на белите дробови
Белодробни функции (респираторни и нереспираторни)
Конгенитални аномалии на бели дробови и трахеобронхијално
стебло
Болести на горниот респираторен систем
Пореметување на спиењето и синдром на апнеја при спиење
Пневмонија
Туберкулоза















Рецидивен опструктивен бронхитис во детска возраст (можни
етиолошки ентитети)
Алергиски ринитис
Астма кај претшколско и школско дете
Респираторни манифестации на ГЕРД
Пролонгирана кашлица
Болести на плеврата (плевритис, пневмоторакс)
Вентилациски порометувања (емфизем, ателектаза)
Хронична пневмопатија (бронхиектазии, цистична фиброза,
саркоидоза, хронична интерстициелна белодробна болест,
белодробно и плеврално засегање кај системски и
невромускуларни болести)
Ургентни состојби во педијатриска пулмологија (инхалирано туѓо
тело, Круп синдром и епиглотитис, бронхиолитис, хемоптоја,
едем на бели дробови)
Респираторна инсуфициенција
Ехинококоза на бели дробови

Дополнителна задолжителна теоретска настава
- научно-истражувачка работа
- комуникациски вештини
- способност за стекнување и пренесување на знаење
- медицинска етика и прописи
- промоција на респираторното здравје кај децата

Распоред на турнуси
Реден
број
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Турнус
Прва година
Универзитетска Клиника за детски болести
(оддел за пулмологија 10 месеци, оддел за интензивна
терапија и нега 1,5 месец, гастроентеролошки оддел 15
дена)
Втора година
Институт за белодробни болести кај децата
Универзитетска Клиника за пулмологија и алергологија
Институт за рентгенологија
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло
Институт за фтизиологија (лабораторија)
Универзитетска Клиника за инфективни болести и
фебрилни состојби
Институт за патологија (лабораторија)
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина
Универзитетска Клиника за торакална хирургија
Универзитетска Клиника за детска хирургија
ВКУПНО

Траење
(месеци)
12

4
3
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
24

Практични вештини од супспецијализацијата по педијатриска пулмологија со
дефиниран број на постапки и интервенции
Реден
број

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

23

Практична вештина

Физикален преглед (инспекција, палпација,
перкусија, аускултација)
Ацидобазен статус (крвни гасови)
Пулсоксиметрија
Вредности на тотален серумски IgE и
специфични IgE антитела (in vitro алерголошки
тест)
Кожен prick тест (SPT)
Туберкулински тест
Инспекција на BCG цикатрикс
Радиолошки испитувања (рентгенграфија, CT,
MR на бели дробови со и без контраст,
гастроезофагографија)
Радиоизотопски испитувања (вентилациски и
перфузиски скен на бели дробови)
Ултразвучна сонографија на бели дробови и
плевра
Ларингоскопија и трахеобронхоскопија
(ригидна и флексибилна)
pH-метрија со импеданса
Функционални белодробни испитувања (PEFметрија)
Функционални белодробни испитувања
(спирометрија)
Функционални белодробни испитувања
(бронходилатациски тест)
Функционални белодробни испитувања
(неспецифичен бронхопровокациски тест)
Функционални белодробни испитувања
(бодиплетизмографија)
Испитување на експириран азотен оксид
(FeNO)
Инхалаторна администрација на
бронходилататорна терапија (дозирање според
телесна тежина и возраст)
Земање на дренажен секрет/ експекториран
спутум/ орофарингеален аспират за
микробиолошко испитување
Серолошки респираторен тест (pneumoslide)
Микроскопија и културелно испитување на
дренажен секрет и експекториран спутум за M.
tuberculosis
Quantiferon TB gold test (IGRA) во серум, Gene
Xpert во спутум, плеврална течност

Начин на изведување
Опсервира/
Изведува
интерпретира
350
50
50
50

30
30
30
50

20
30

10
10

10

20
5
20
30

10

20

10

10
3
10

10
50

50

50
15

15

24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37

Ензимолошко испитување на серум и
плеврален пунктат за диференцирање на
ТБ/малиген плеврален процес
Плеврална пункција под ултразвук
(дијагностичка, терапевтска)
Трансбронхална пункција и биопсија
Трансторакална иглена белодробна аспирација
и биопсија
Плеврална биопсија
Цитолошко испитување на експекториран
спутум, плеврален пунктат и патохистолошко
испитување на биоптичен материјал
Полисомнографија
Физикална терапија кај респираторни болести
(постурална дренажа, вибрациона дренажа)
Аспирација и тоалета на дишни патишта
Специфична имунотерапија (SIT)
Едукација на родители/ постари пациенти за
техника на користење на помагала за
превенција со инхалациски кортикостероид
Ендотрахеална интубација, вентилаторна
подршка, механичка вентилација
Поставување на торакален дрен
Хирушки третман на конгенитални
малформации на РЕС систем, белодробна
ехинококоза, апсцес, лобектомија,
декортикација

10

5

5

2
2
2
10

3
30
50
5
30

15
5
5

За време на субспецијализацијата на секој кандидат ќе му биде одреден еден ментор и
едукатори во тек на изведување на турнусите на различните оддели/ институции.
После обавените турнуси ќе се полага завршен испит пред комисија составена од 3 члена од
редот на наставници на Медицинскиот факултет во Скопје.

12.05.2020

Шеф на Катедра по педијатрија
Проф. д-р Ката Мартинова

Проф. Д-р Емилија Влашки

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО КЛИНИЧКА ДЕТСКА
НЕВРОЛОГИЈА

ВОВЕД
Детската неврологија е медицинска гранка (дисциплина) на педијатријата во потесен смисол и
неврологијата во поширок смисол.Во Клиниката за Детски болести Скопје, оваа болест има долга
и повеќе годишна традиција, со формирање на невролошките оддели за деца во далечната 1968
година, со иницијатива на Проф.д-р Софијанов.Овој временски период се здобива со високо
стручно ниво на афирмацијаи достигнувања, како и понатамошенпостојан развиток, со формирање
и дооформувањена нови педијатриски кадри чија област на интерес е невропедијатријата.Од
последната систематизација во 1998 година, оддлеите за неврологијасе здобија со наслов –
Невролошка служба при Клиниката за детски болести – Скопје.
Познато е дека педијатриските пациенти треба да се третираат според веќе јасните сознанија за
нивните специфичности и стално присутното мото дека „детето не е минијатура на возраниот
човек“.Ова особено се однесува на невролошките проблеми кај децата.Новите достигнувања од
областа на детската неврологија во светот бараат стекнување на дополнителни знаења како од
областа на теоријата, со откривање на „новите“ етиолошки фактори на молекуларно ниво за многу
невролошки кондиции, но и вештина во реализирање на некои од потребните инвестигации, па
дури биле и најосновните, како што е реализирање на лумбална пункција или уште повеќе еден
електроенцефалограм кој во основа кај возрасниот е рутина.Субспецијализацијата по детска
неврологија е јасно дефинирана во светот и е со долга традиција.Нејзиното диференцирање и
организирање е со цел да се потврди досегашното постоење на оваа служба кај нас како и
понатаму да се дооформи и унапреди детската неврологија што би допринело за истовремено
унапредување и на педијатријата и на неврологијата на овие простори.
Горенаведеното секако се однесува и на работата на Нервната Клиника, со формирање на посебен
оддел во 1988 година, кој ги опфаќа проблемите на детската неврологија од 14 до 18 годипна
возраст, а со наслов „Неврологијата во развојна возраст“, чиј тогашен шеф на оддел е Проф.д-р
Илија Џонов, кој воедно за тоа време бил и единствен субспецијалист по детска неврологија во
клиничкиот центар Скопје.
Предлогот за субспецијализаја на детска неврологија е сообразен со стандардите на Европската
Асоцијацијаза детска неврологија ( новородено до 14, односно 18 години возраст), а е влезена и во
Правилникотза за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и

здравствените соработници со високо образование во Службен весник на Република Македонија
од 1992.
УСЛОВИ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
1.Завршен медицински факултет и
2.Завршена специјализација по педијатрија со специјалистички стаж од најмалку 2 (две) години
или
3.Завршена специјализација по невролигија, со специјалистички стаж од најмалку 2 (две) години.
ЦЕЛИ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
-Детскиот невролог (ДН) треба да се оспособи за неопходните и севкупните дијагностички
процедури на сите деца со невролошка проблематика за возрасните групи од новородено до 14
годишна, односно 18 годишна возраст.
-ДН треба да се оспособи за можноста на самостојна консултација, како и потребата од
неопходната хоспитализација на дете со невролошка проблематика.
-ДН треба да се оспособи за основните принципи во еваулацијата на пре, пери и постнаталните
проблеми кај детето, а со тоа и пре, пери и постанаталната рана дијагностика на децата со
невролошки проблеми.
-ДН треба да се оспособи за остварување како интерпретација на поспецифични дијагностички
процедури, како и применување и познавање на можностите и границите на поедини
дијагностички процедури, и тоа :
-крвни анализи од специфичен тип
-лумбална пункција
-електроенцефалограм
-други електрофизиолошки иследувања
-ултрасонографија на мозокот
-neuroimage техники ( КТМ,МРИМ и др.)
-спроведување и начин на третман на ургентни состојби

-организирање и водење на амбуланстско диспензерска работа со одредена група на деца
со невролошка проблематика.
НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Субспецијализацијата ќе се состои од практична работа,совладување на теоретски поглавја од
областа на детската неврологија, колоквирање на послебни поглавја од детската неврологијададени

во

планот

на

субспецијализацијата.Субспецијализантот

е

должен

во

тек

на

субспецијализацијатада совлада практичен минимум од детската неврологија.
Време на траење на субспецијализацијата изнесува 24 месеци, поделено во 4 семестри по 6 месеци.
За поадекватна едукација се предвидуваат неколку турнуса во тек на субспецијализацијата, покрај
престојот во двете основни клиники.


Клиника за детски болести 16 месеци, и тоа :
-невролошка служба (невролошки оддели ) 12 месеци
-невролошка служба (КНА) 2 месеци
-интезивна терапија 15 дена
-неонаталогија 15 дена
-генетика 15 дена
-лабараторија 15 дена



Клиника за нервни болести 4 месеци, и тоа:
-електрофизиолошка лабараторија 2 месеци
-ЕЕГ,ЕМГ и друго , оддел „Неврологија во развојна возраст“ 2 месеци



Карил 15 дена



Неврохирургија 15 дена



Рентген институт 15 дена



МАНУ (лабараторија за нови технологии ) 15 дена

ДИПЛОМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СЕ ДОБИВА СО :
-Совладување на теоретска програма
-Реферирање на партии предвидени со колоквиум
-Кандидатот за целиот временски период да подготвии предаде за печатење најмалку еден труд од
областа на детска неврологија.

-Кандидатот да присуствува или учевствува на еден од собирите за педијатрија или неврологијасо
теми и елементи од детска неврологија.
-Да води тетратка за субспецијализацијата
-Да исполнува програма за практична самостојна работа и совладува дијагностички процедури и
техники, како што е остварување и читање на електрофизиолошките процедури и др.
-По желба на кандидатот, евентуално се определува и ментор.
-После секоја определана област се предвидува и тестирање на кандидатите од типот на multiple
test question, практичен и теоретски дел.
-Завршен испит тест multiple choice question, практичен и теоретски дел.

ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТСКИ ПОГЛАВЈА ЗА САМОЕДУКАЦИЈА, РАБОТА СО МЕНТОР
И ПРАКТИЧЕН ДЕЛ
ПРВ СЕМЕСТАР
ОПШТ ДЕЛ:
КЛИНИЧКА ЕВАУЛАЦИЈА И НЕВРОДИЈАГНОСТИЧКИ ТЕСТОВИ
I.КЛИНИЧКА ЕВАУЛАЦИЈА
1.Основни аспекти на пациент со невролошка историја
2.Невролошки преглед кај пациент од 0-12 месеци
3.Невролошки преглед кај пациент од 13 месеци до 3 годишна возраст
4.Невролошки преглед кај постаро дете (>3 години)
-обсервација
-скринирање на груба моторна функција
-длабоки тетивни рефлекси
-останати рефлекси

-церебеларна функција
-испитување на кранијалните нерви, и тоа :
n.olphactorius
n.opticus
окулигирни нерви( n.occulomotorius,n.trochlearis,n.abducens)
n.trigeminus
n.facialis
n.statoacusticus
n.vagus
n.accessorius
n.hypoglossus
-испитување на сензорен систем
-мускулна снага
-мускулен тонус и од
5.Мускулен тонус и пореметување на одот
-еваулација на пациентот (историја и преглед )
-дијагноза
-клиничко лабараториски студии
-пореметување на одот
-еваулација на пациентот
-диференцијална дијагноза


од при спастична хемиплегија



од при параплегија



церебеларен од



акутна церебеларна атаксија



сензорна атаксија



екстрапирамидален од



други типови на дискинетичен од



од при слабост на колкови



апарсија на одот



болен од

6.Проблеми со видот при невролошки заболувања во детска возраст
7.Пореметувања на слухот при невролопки кондиции во детската возраст

II.НЕВРОДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ ( ТЕСТОВИ )
1.Испитување на цереброспинална течност ( CSF)
1.1 Функција на CSF
1.2 Формирање, ток и абсорбација на CSF
1.3 Лумбална функција – процедура
1.4 Проучување на CSF
-изглед
-притисок
-цитологија
-хемиски наоди (сахар,протеини,лактати)
-микробиологија
-фореграм
-неврометаболни студии
2.Neuroimaging техники во педијатријата
2.1 Крацијална ултрасонографија
2.2 CT scan на мозокот

2.3 MRI на мозокот
2.4 Спектроскопска магнетна резонанца
2.5 DWI (Diffusion-weigted imagin-мерење на вода низ ткивата )
2.6 Перфузиона MRI
2.7 Функционална MRI
2.8 MSI (Magnetic sours imging = magnetoenecephalography)
2.9 MRI на медула спиналис
2.10 Контрасна антиографија или MRI
2.11 PET (positron emission tomography)
3.Педијатриска неврофизиолошка инструментација
3.1 Техники на снимање и инструментација
3.2 Неврофизиолошка основа на електроенцефлографија
3.3 Значењето на нормалните варијации на ЕЕГ
-основи на интерпретација
-ЕЕГ карактеристикикај новородено
-онтогенеза на ЕЕГ карактеристики
-нормални ЕЕГ карактеристики во доенечкиот период се до адолесценцијата
-наоди на ЕЕГ во тек на сонот ( карактериски на електрогенезата во сон и еволуција
од 0-3 годишна возраст)


неопатален преиод



доенче и мало дете



предшколско и школско дете (>3години )

3.4 Абнормални ЕЕГ карактеристики
-абнормални црти на ЕЕГ во неонаталниот период
-проценка на прогнозата

-фокални абнормалности на ЕЕГ
-фокални периодични избивања
-Шилци и остри бранови
-епилептиформни абнормалности
-генерилизирани епилептиформни избивања


spike ( polyspike ) и wave избивања



остри и спори бранови ( комплексни )



химсаритмија



генеранизирани периодични дешаржи



секундарна билатерална синхронизација

-фокални епилетиформни патерии


роналдични шилци



окципитални шилци

3.5 Други идиопатски парцијални епилепсии во детството
-темпорални шилци со остри бранови
-мултипни независни фокални шилци
3.6 Дешаржи на шилци здружени со специфични невролошки кондиции
-периодични дешаржи
-абнормални неепилептични патерии
3.7 Влијанието на ЕЕГ во детската возраст при специфични невролошки ситуации
-фебрилни конвулзии
-трауми на главата
-главоболка
-прогноза на Хипооксичен- Исхемичен инзулт
-детреминирање на мозочна смрт

-инфекции на ЦНС
-дегенеративни заболувања
-Sy.Reye
-неепилептични пароксизмални пореметувања
3.8 Компјутерска анализа на ЕЕГ податоци
3.9 Анализа на евоцирани потенцијални
-аудитивни-евоцирани потенцијални (BAEP)
-визуелни-евоцирани одговори (VEP)
-самотосензорни-евоцирани потенцијали (SSEP)
-електроретинограм
Теоретски дел :20 часа
Практичен дел : определн со престојот на клиниката ( 100 часа)

ВТОР СЕМЕСТАР
СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ :
I.ПЕРИНАТАЛНО СТЕКНАТИ И КОНГЕНИТАЛНИ НЕВРОЛОШКИ ПОРЕМЕТУВАЊА
1.Перинатална асфиксија ( хипоксично- исхемични церебрални повреди на новородено ) и
траума
2.Инетервентрикуларна хеморагија
3.Перинатални метаболни енцефалопатии
4.Конгенитални структурни дефекти
5.Малформации на ЦНС
5.1 Ембриолошки индуцирани пореметувања ( 0-4 недела на гестација )
-дизрафизми



дорзомедијални



антеромедијални дефекти – FACIOTELENCEPHALOPATHIS

5.2 Пореметување на целуларната миграција и пролиферација ( 1-7 месец на гестација )
5.3 Конгенитални дефекти на кранијалните нерви и слични структури
6.Церебрална парализа
7.Неонатални конвулзии
II.ГЕНЕТСКИ, МЕТАБОЛНИ И НЕВРОКУТАЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА
1.Краток вовед во генетика
2.Кратко запознавање со хромозоми и хромозомни абнормалности
3.Аминоацидопатиии органски ацидемии
4.Болести поради пореметување на метаболизмот на амоњак
5.Заболувања здружени со примарни абнормалности на јаглерохидратниот метаболизам
6.Хередодегенеративни пореметувања
6.1 Според локализацијата


заболувања кои примарно ја зафаќаат белата маса



заболувања кои примарно ја засегаат сивата маса

6.2 Според клеточните- структурни промени


лизозомни пореметувања



пореметувања на оксидативниот метаболизам



митохондријални пореметувања



неврокутални синдроми (phakomatosis) и придужни кондиции
-Nurofibromatosis
- Nurofibromatosis I
- Nurofibromatosis II
-Sclerosis tuberosa
-Sy.Siurge-Weber

-M.von Hippell- Lindau
-Ataxia telemgiectasiae Lous- Bar
-Incontinetio pigmenti
-Hypomelanosis Ito
Торетски дел :20 часа
Практичен дел : определн со времето на престој на клиниката ( 6 месеци )

ТРЕТ СЕМЕСТАР
СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ:
I.ПАРАКСИЗМАЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА
1.ЕПИЛЕПСИЈА
1.1 Класификација
1.2 Етиологија
-генетски фактори
-невропатолошки фактори
-базилни механизми на епилетогенеза
- неврофизиологија и неврохемија
-екцитаторни и инхиниторни невротрансмитери
-катехоламини и индоламини
-биохемиски алтерации индуцирани од нападите
1.3.Клинички манифестации
-епилептични карактеристики на генетско тонично-клонични напади
-епилепсија со типични Absenc-ни напади
-епилепсија до комплексни парцијални напади

-епилепсија до карактеристики на прости парцијални напади ( со елементарна
симптоматологија )
-Sy.Lennox- Gastaut
-Sy.West ( инфантилни спазми)
-Јувениална абсансна епилепсија
-Невообичаени форми на напади


абдоминални напади



епилепсија парциалис континуа



неконвулзивен статус епилептикус



sy. Landau Kleffner

1.4.Дијагноза
1.5 Диференцијална дијагноза
1.6. Историја на болеста
1.7 Физикален и невролошки преглед
1.8 Лабараториски тестови


крвни анализи



ЕЕГ



лумбална пункција



neuroimaging техники



церебрална антиографија

1.9 Третман


клинички аспекти на третманот



медикаментозен

третман

(

принципи,

механизми,

антиконвулзива )


кетогена диета



антиконтвулзива кај деца со систематски болести



хируршки процедури



третман на статус епилептикус

селекција

на

1.10 Специфични типови на напади


фебрилни конвулзии



неонатални конвулзии

II. НЕ-ЕПИЛЕПТИЧНИ ПАРАКСИЗМАЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА
1. Главоболка
-мигрена и други типови на хронична главоболка
-циклични повраќања
2.Апноични кризи и рефлексни аноксични напади
3.Синкопални напади и други параксизмални пореметувања
4.Нарколепсија
5.Парасомнии- пореметување на сонот во детството
Теоретски дел :20 часа
Практичен дел : определ со времето на престојот во соодветната клиника ( 6 месеци )
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ :
I.ТУМОРИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ
-Инциденца
-Патогенеза
-Симптоматологија
-Патофизиологија
-Клинички манифестации
-Дијагноза
-Иследувања
-Третман

А)Специфични типови на тумори
1. Тумори во задна черепна јама
1.1 Церебеларни тумори
1.2 Тумори на можданото дебло
2.Тумори во средна черепна јама
2.1 Краниофарингеоми
3.Тумори на очните патишта
4.Пинеални тумори
5.Тумори на литералните комори и третиот пеитрикул
6.Тумори на веребрални хемисфери
7.Тумори кај деца помлади од 3 годишна возраст
8.Тумори на медула спиналис
9.Псеудотумор церебри ( бенигна интракранијална хипертензија)
II. ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА


Церебрален инфаркт



Церебрална хеморагија



Оклузивна васкуларна болест



Артелијална дислеција



ЦНС Хеморагија



Ангиома



Артериовенска малформација



Малформации на вена галени



Венски ангиоми



Кавернозни ангиом



Капиларни ангиоми и телангиектазии



Аневризми



Венски малформации поради перзистентни или аномалии



Фетални церебрални артерии

III. БОЛЕСТИ НА МОТОРНА ЕДИНИЦА
-Лабараториски инвестигации


Мускулни ензими



Image техники на мускулите



Еваулација на кардиоваскуларниот систем



Молекуларни генетски маркери



Електрофизиолошки студии



Мускулна биопсија



Биохемиски студии

1.Болести на моторниот неврон
-CMA ( Спинална мускулна атрофија )


тип 1 ( Werding-Hoffmann)



тип 2 (интермедијална форма)



тип 3 (Kugelberg-Welander)

-Arthrogryposis
2.Болести на сксонот
3.Болести на невромускулна спојка
-Myasthenia gravis


јувенилна форма



конгенитална форма



неонатална форма( транзиторна ) форма

4.Болести на самиот мускул
-мускулни дистрофии
-миотонични пореметувања
-синдроми на континуирани невромоторни дешаржи
-дерматомиозити
-полиомиозити

-други инфламаторни болести на мускулот
-конгенитални миопатии
-дополнителни конгенитални миопатии
-периодични парализи
-мускулен фосфорилазен дефицит
-конгенитален дефект на фосфофруктокиназа
-дефект на митоходријален траспорет ( Линдини сторжни миопатии )
IV. НЕВРОЛОШКИ МАНИФЕСТАЦИИ ПРИ СИСТЕМНИ ЗАБОЛУВАЊА
1.Метаболни енцефалопатии
-хипооксијаи хипогликемија
-мозочна смрт
-пореметувања на ацидо базна рамнотежа
-пореметувања на електролитниот метаболизам
-дијагноза на метаболна енцефалопатија
2.Невролошки компликации на пулмонални болести
3.Певролошки компликации на ГЕX пореметувња,путриционен дефицит и хидричноелектролитен дизбаланс
4.Невролошки компликации на кардиолошки болести
5.Невролошки секвели после интервентни техники
6.Невролошки комликации на хематолошки болести
7.Невролошки компликации на неопластични болести
8.Невролошки компликации на ендокрини заболувања
9.Невролошки заболувања индуцирани од труења и лекови
10.Интерелација помеѓу ренални заболувања и невролошки заболувања од терапија

11.Невролошки пореметувања при имунизација
-поствакцинален енцефалиомиелитис
-пострабична вакцинална енцефалопатија
-постинфлуенца вакцинација
-енцефалопатија по пертиус вакцинација
-енцефалопатии при други типови на имунизација
V.ТРАУМА НА МОЗОКОТ И ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СВЕСТ
1.Губиток на свеста и кома
-Дефиниција
-Слични кондиции (ДДг)
-Педијатриска Глазковска кома скала
-Патофизиологија
-Причини
-Еваулација
-Дијагностика
-Третман
-Прогноза
2.Траума
-Дијагноза
-Историја
-Еваулација
-Постапка кај дете со акутна повреда на главата
-Пострауматска епилепсија
-Клинички пореметувања кај дете со повреди на глава

3.Акутна повреда на мозок
-Патофизиологија
-Дифузна аксонска повреда
=Церебрална конкфасација
-Постконтузивен синдром
-Церебрална контузија и Лацерација
-Акутен епидурален и субдурален хематом
-Субакутен и хроничен субдурален хематом
-Кома веднаш по акутна траума
-Спинални повреди здружени со повреда на главата
-Прогноза на акутна мозочна повреда кај децата
-Молекуларни механизми при повреда на главата
-Обид на третман со медикаменти
4.Неакцидентална повреда на главата
-Терминологија
-Предиспонирачки фактори
-Теории за патогенеза
-Клиничка слика
-Дијагноза
-Диференцијална дијагноза
-Секвели
VI. ИНФЕКЦИИ НА НЕРВЕН СИСТЕМ
1. Менингити
2. Мозочен абсцес
3. Конгенитални инфекции на нервниот систем

4. Вирусни инфекции
5. „Slow“ вирусни инфекции и слични пореметувања
6. Хумано Т-лимфнотрофни вирусни миелоневропатии
7. Спирохетни инфекции
8. Микотични инфекции на нервниот систем
9. Рикециозни ии инфекции
10. Протозоарни и паразитарни инфекции на ЦНС
11. Цистоидни инфекции
12. Нематодни инфекции
13. ЦНС инфекции предизвикани од трематоди
14. Други невролошки пореметувања предизвикани од претпоставената инфективна
етнологија
VII.АВТОИМУНИ И ПОСТИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
1. Експериментален алергиски енцефаломиелитис
2. Примарни демиелинизантни болести на ЦНС
-Sclerosis multiplex
-Sclerosis multiplex- варијанти


M.Shilder



Encephalitis periaxilaris concentrica ( M.Balo )



Neuromuelitis optica ( M.Devic)

3.Акутен дисеминиран енцефаломиелитис
4. Neuritis optica
5.Myelitis ac.transfersa
6. Акутна цереберална атаксија
7.Миоклопична енцефалопатија
8.Спасмус нутанс
9.Имунолошки медицирани болести со афекција ЦНС- сива супстанца
-Chorea minor ( Syndenham)

-Педијатриски автоимуни невропсихијатриски болести здружени со стрептококна
инфекција
-Sy.Rasmussen
10.Имунолошко медицирани демиелинизантни болести на периферниот нервен систем
-Sy.Gulliain Barre
- други
11.Paralysis Bell
12.Paralysis n.abducens post infectiosa
13.Други кранијални невропатии од постинфекциозна етиологија
14.Системски паскулити со невролошки манифестации
-Примарни системски васкулити


колагени васкуларни болести



ревматски болести

-Секундарен системски васкулитис
VIII. ПОРЕМЕТУВАЊА НА МЕНТАЛНИОТ РАЗВОЈ
1. Природата на развојните пореметувања
2. Класифијација на развојно менталните ( девелопменталните) пореметувања и
недостатоци ( хендикепи-инвалидности)
3. Ментална ретардација
4. Спектар на аутистични пореметувања
5. Пореметување на говор
6. Пореметување на учење
7. Невербална способност за учење
8. ADHD
Теоретски дел :20 часа
Практичен дел : определн со времето на престој на соодветната клиника ( 6 месеци )

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НЕОНАТОЛОГИЈА
ПЛАН:
1) Шест (6) месеци работа во родилиште ГАК –установа која згрижува здрави и високо
ризични бремености, која има комплетна опрема за дијагностика, врши надзор и
згрижување на загрозена трудница, фетус и новороденче и има интензивно лекување на
витално загрозени новороденчиња кои боледуваат од „нехируршки" болести.
Таквото родилиште треба да има „ rooming in “ систем за сместување на мајки заедно со
новороденчињата, и има високо квалифициран медицински и наставен кадар.
2)Петнаесет (15) месеци работа на Универзитетска Клиника за детски болести на
Неонатологија и Единица на интензивно лекување на витално загрозени новороденчиња
кои

боледуваат

од

„нехируршки"

и

„хируршки"

болести

карактеристични

за

новороденечкиот период - Има комплетна опрема за дијагностика, надзор и згрижување
на витално загрозено новороденче и има високо квалифициран медицински и наставен
кадар.
3)Еден (1) месец работа на Универзитетска Клиника за Детска хирургија, установа за
хируршко лекување н авитално загрозени новороденчиња кои боледуваат „хируршки”
болести карактеристични за новороденечкиот период- Има комплетна опрема за
дијагностика, надзор и згрижување на витално загрозено новороденче иима високо
квалифициран медицински и наставен кадар.
4)Два (2) месеци работа на Универзитетска Клиника за анестезиологија и реанимација,
установа за анестезиолошко водење на витално загрозени новороденчиња кои боледуваат
„хируршки" болести карактеристични за новороденечкиот периодИма комплетна опрема за дијагностика, надзор и згрижување на витално загрозено
новороденче и има високо квалифициран медицински и наставен кадар.
ПРОГРАМА:
Дел 1- ГАК
Теоретски познавања
-ризична бременост и породување
- пренатална дијагностика на болести кај фетус и новороденче

- надзор на фетус во бременост и породување
- проценка на виталност на новороденчето и прогностичка вредностна APGAR скорот
- терморегулација, физиологија и патологија, апаратура за надзор и одржување,
загревање на подладено новороденче
- реанимација на новороденчиња во родилна сала
- фармакологија на лекови за реанимација
- контакт мајка-новороденче во родилна сала и доење
- интра и екстра хоспитален транспорт на новороденче
- мртвороденост и смрт на новороденче, пристап кон родителите и решавање на
проблемот
-новороденче со конгенитални аномалии, пристап кон родителите и решавање на
проблемот
- перинатална асфиксија
- татко присутен на породување, пристап кон родителите и решавање на евентуален
проблем
- индикации за интензивно лекување на новороденчето
- превенција на инфекции во породилиште
- изолација на новороденчето, индикации, видови, мерки
- физиологија и патологија на пуерпериум
- постпартални промени на расположението кај мајката
- скрининг кај новороденче на вродени болести
- биоетички проблеми во перинатологија/ неонатологија
- критериуми за церебрална смрт
Технички вештини:

- проценка на виталност на новороденчето
- аспирација на дишни патишта кај новороденче
- аспирација на мекониум после првото вдишување
- мануелна стимулација на депримирано новороденче
- позиционирање на детето зареанимација, одржување на проодноста на дишните
патишта
- апликација на кислород преку сонда или на маска
- мануелна вентилација на новороденчето преку маска или преку ендотрахеален тубус
- интубација на трахеа -водење со прст и со помош на ларингоскоп (вежби прво на
манекен, потоа на мртво дете ако тоа е дозволено во родилиштето, најпосле интубација на
новороденче)
- катетеризација на умбиликална вена
- апликација на лекови за реанимација ив, интраосално и интратрахеално
- клемување, подврзување и тоалета на папчето
- постнатална проценка на гестациската старост
- згрижување на здрави новороденчиња
- спроведување на превентивни мерки кај новороденче; Crede-изација, БСГ, скрининг на
вродени болести, К1 витамин.
Дел 2- Универзитетска Клиника за детски болести
Теоретски познавања
- физиологија и патологија на респираторниот систем кај новороденче
- физиологија и патологија на циркулацијата кај новороденче
- церебрален проток на крв
- основи на механичката вентилација, видови и принципи на работа на респиратор
- транскутано мерење на гасови во крв и сатурација на кислород, принципи, апарати
оксиметри

- терапија со кислород
- терапија со крв и крвни деривати
- измолзување на мајката и складирање на мајчиното млеко
- вештачка исхрана на новороденчето
- лекови и доење
- превенција на инфекција кај новороденчето
- хигиенски мерки; дезинфекција и асепса на одделение
- критериуми за церебрална смрт
- физиологија и патологија на бубрежната функција ка јновороденче
-перитонеална дијализа, плазмафереза, хемодијализа
-конгенитални срцеви грешки, дизритмии, кардиомиопатии, патологија на ДуктусБотали,
кардиолошка обработка, индикации и современи можности за лекување на вродените
срцеви аномалии
-медицинска генетика во неонатологијата со посебен осврт на генетско советување и
пренатална дијагностика
-перинаталн аасфикасија, аномалиина ЦНС и рбетенмозок, инфекциина ЦНС, крварења
во ЦНС
-ранахабилитација на невролошки оштетено новороденче
-една недела да се помине во установа за невро-сензорно-ментално оштетени деца и да се
запознаат принципите на хабилитација и рехабилитација
-поим за невро-ризик и невро развојно следење
-вродени болести на метаболизмот кај новороденче
-стекнати нарушувања на метаболизмот кај новороденче
-исхрана на болно новороденче
-имунологија на новороденче
-хематологија на новороденче

-тумори кај новорденче
-инфекции на новороденче, бактериски, вирусни, микотични и други
-вертикално пренесени инфекции на новороденче
- примена на антибиотици кај новороденче
-примена и фармакологија на вазоактивни субстанции
-лечење на примарна белодробна хипертензија
-хоспитални инфекции, етиологија, патогенеза, превенција
-донација на органи
-приказ на случај на стручен состанок, есеј за одредена патологија на новородено
-основи на ултразвучна дијагностика
-радиолошка и нуклеарно медицинска дијагностика во неонатологијата.
Технички вештини:
-дијагностика и лекување на севкупната „нехируршка" патологија на новороденче
-неинвазивен надзор на виталните функции
-механичка вентилација
-катетеризација на умбиликална вена и артерија
-фототерапија
-ексангвино трансфузија – периферен венски пат
-лумбална пункција, трансфонтанелна пункција
-транспорт кај новороденче интра и екстра хоспитален
-физиологија и патологија н абубрежната функција кај новороденче
-перитонеална дијализа, плазмафереза, хемодијализа
-парентерална исхрана
-ентералнаисхрана: назогастрично, транспилорично, јејунално, преку гастростома

-поставување централни венски катетери
-пунктирање артерии
-мерење централен венски притисок ( CVP), инвазивен артериски притисок
- мерење на интракранијален притисок (ICP)
-апликација на кислород, небилизатори
-работа со родители на здрави, болни и умрени деца
-решавање на биоетички проблеми во неонатологијата (учествување во работата на
етичкиот комитет)
-утврдување на церебрална смрт
- водење на медицинска документација
- водење на статистика на морбидитет и морталитет
-водење на евиденција на хоспитални инфекции
Дел 3.Универитетска Кпиника за Детска Хирургија
Теоретски познавања
-хируршки болести на органите за варење кај новороденче
-хируршки болести на бели дробови, трахеа, дијафрагма и горни дишни патишта кај
новороденче
-хируршки болести на урогениталните органи кај новороденче
-кардио-хируршки болести кај новороденче
Технички вештини:
- учевство во подготовка за операција, при операција во интрахоспитален транспорт на
секое оперирано новороденче
-ентерална исхрана преку сонда и парентерална исхрана
-торакоцентеза
-евакуација на асцит

-дренажа на торакс
-нега на трахеостома, гастростома, илеостома

Дел 4.Универзитетска Кпиника за анестезиологија и реанимација
Теоретски познавања
-карактеристики на дишни патишта кај новороденче
-влијание на анестезијата врз физиолошките системи на новороденчето
-вовед во анестезија и водење на анестезија на новороденче
-карактеристики на ургентен вовед во анестезија на новороденче
-пероперативна терапија со течности кај новороденче
-трансфузија на крв и крвни продукти кај новороденче
-аналгезија и седација на новороденче
Технични вештини:
-обезбедување и одржување на дишен пат кај новороденче – интубација механичка
вентилација.
-обезбедување на венска линија кај новороденче
-поставување на назогастрична сонда кај новороденче
-анестезиолошка проценка и премедикација н ановороденче
-транспорт на интубирано и механички вентилирано новороденче
-интерпретација на криви на пулсоксиметрија и капнографија

План и програма за субспецијализација по пе диј атриска гастроентерохепатологија

Скопје, март 2001 година Подготвено од
1.

Стручен колегиум на Клиниката за детски болести

2.

Катедра по педијатрија на Клиниката за детски болести

Педијатриската гастроентерохепатологија ( ПГ ) претставува значаен сегмент од педијатријата.
Во последните неколку децении, а посебно по основањето на Европското здружение на
педијатриската гастроентерохепатологија. се потврдува осамостојувањето и афирмацијата на оваа
гранка на медицината во рамките на педијатријата. Тоа наложува формирање и едукација на
соодветен субспецијалистички кадар.
Педијатриската гастроентерохепатологија се занимава со превенција, инвестигација, терапија и
истражување на болести на интестинум, црн дроб и асоцирани органи. ПГ го проучува развојот на
структурите'и функциите на дигестивниот тракт, вродените и здобиените болести во поедини фази
на развојот на децата. Во последните години, таа вклучува во себе и изучување на исхраната во
детската возраст. Активноста на гастроинтестиналниот тракт е во реципрочна зависност од
исхраната. Оттука произлегува нивната тесна поврзаност, што е евидентно и во измената на името
на Европското здружение, кое сега гласи Европското здружение на педијатриската
гастроентерохепатологија и исхрана.
Овој научен подем на педијатриската гастронетерохепатологија е овозможен од брзиот развој на
бројните биохемиски и инструментални дијагностички процедури. Поради тоа, во секојдневната
клиничка праксаа неопходно е да се вклучат високо специјализирани кадри.
Цел на оваа субспецијализација е да се создаде субспецијалист - педијатриски
гастроентерохепатолог здобиен со вештини за дијагноза и лекување на гастроентеролошки,
хепатобилијарни и болести на пореметена исхрана, со соодветно разбирање на физиологијата на
ГИТ и црниот дроб, кај децата и адолесцентите. Оваа субспецијализација мора да се базира на
фундаментите на клиничката дијагноза, базирана на анамнеза и клинички преглед. Неопходно е
да се стекне компетентност за одредени процедури (инвестигации).
УСЛОВИ ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Кандидатите што конкурираат за добивање субспецијализација по педијатриска
гастроентерохепатологија, треба да ги исполнуваат следните услови:
1.

Завршен Медицински Факултет

2.

Завршена специјализација по педијатрија и специјалистички стаж од минимум две години

ТРАЕЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА

Субспецијализацијата по ПГ трае 24 месеци и се изведува на Клиниките и Институтите на
Медицинскиот факултет во Скопје.
Потребно е најмалку 1,5 година искуство од клиничка гастроентерохепатологија, од ова максимум
6
( шест ) месеци адултна
гастроентерохепатологиј а.
•
Субспецијализантот треба да се запознае со сите дијагностички процедури што се на
располагање, со современата литература и современото клиничко истражување.
•
Не мора да биде експерт во сите гранки на гастроентерологијата, хепатологијата и
клиничката нутриција.
•

Тренингот мора да се одвива во повеќе од една институција.

•
Препорачливо е, но не и задолжително, најмалку 4 месеци престој во институција во
странство.
Субспецијализацијата е поделена во четири ( 4 ) семестри. За секој семестар постои точно
одредена програма за работа во однос на теоретскиот и практичниот дел ( теоретска настава,
предавања, практични вежби и семинари).
Компоненти на субспецијализацијата:
1.

Клиничка гастроентерохепатологија

Квалитетна субспецијализација треба да вклучи експозиција на сите чести
гастроентерохепатолошки болести во детската возраст, вклучувајќи ги хепатобиларните болести,
клиничката нутриција и цистичната фиброза.
Се очекува кандидатот да добие искуство од прва рака во употребата и интерпретацијата на
најчесто користените лабораториски тестови на гастроентерохепатолошката функција.
2.

Опции

Се препорачува да се добие искуство во неколку други специјалности и полиња. Овде се вклучени,
но не е ограничено само со нив: инфективни болести, патоанатомија, имунологија, цистична
фироза, молекуларна биологија, црнодробна трансплантација., дијагностички имиџинг техникн
(патофизиолошки и РТГ техники), детска психијатрија.
3.

Стекнување на вештини за неопходни процедури

•

Фибероптичка флексибилна горна гастроинтестинална ендоскопија

•

Колоноскопија

•

Црнодробна биопсија

•

Компјутеризирана 24 - часовна рНметрија на дистален езофагус

4.

Пожелно е стекнување на вештини за одредени процедури

•

Перкутана ендоскопска гастростома

•

Ендоскопско поставување на туби за исхрана

•

Запознавање со ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија - ЕКСР

•

дилатација на стриктура

•

техника и интерпретација на гастроинтестинална манометрија

Се препорачува учество и запознавање со соодветни истражувачки методологии ( клинички и
лабораториски ). Успехот од оваа активност треба да резултира со публикација или доказ за
прифаќање на најмалку еден или повеќе труда во соодветен часопис.
Кандидатите се охрабрени да добијат признание за нивните истражувачки активности, со
запишување на постдипломски студии ( магистерски или докторски студии).
ИНСТИТУЦИИ КАДЕ

МОЖЕ ДА

СЕ

СПРОВЕДУВА

СУБ СПЕЦИТАЈТИЗА ЦИЈА ТА
Центрите во кои ќе се изведува субспецијализацијата по педијатриска гастроентерохепатологија
треба да имаат:
•
два или повеќе педијатриски гастроентерохепатолози во терцијалната дејност ( Клиника за
детски болести )
•
да дијагностицираат и лекуваат пациенти со гастроентеролошки, хепатобилијарни
болести, болссти на пореметена исхрана итн.
•
опрема за изведување на фибероптичка флексибилна горна гастроинтестинална
ендоскопија, колоноскопија, ултразвучен апарат, иследувања од нуклеарната медицина
•
лабораторија за функционална проценка на ГИТ ( тестови на апсорпција, иследувања на
панкреасна функција итн.)
•
опрема за испитување на гастроезофагеален рефлукс, вклучувајќи компјутеризирана 24 часовна рНметрија на дистален езофагус
Кандидатите се задолжени редовно да ја посетуваат теоретската и практичната настава. За секој
кандидат е одреден ментор, кој е одговорен за координација на наставата. Менторот, истотака, ја
следи активноста на кандидатот, процесот на едукацијата, учеството во одделни дијагностичко терапевтски процедури и други активности.
Проценката на знаењето се врши пред одредена комисија.
•

да се подготви и предаде за печатење еден или повеќе труда во РЕЕК КЕУШХУЕБ часопис.

•
кандидатот да присуствува или учествува на еден годишен научен собир од ГЕ здружение,
во тек на двете години или други собири од интерес за истражувањето
•

да води дневник за изведување процедури и стекнување вештини за нив

•
значаен број на изведени ендоскопии и колоноскопии, хепатални биоисии, под
супервизија, за кандидатот да стекне компетентност и да добие акредитација од соодветното
тело.
Проценката на знаењето се врши пред одредена комисија. Испитот се состои од усмен дел,
практично учество или изведување на некоја дијагностичка процедура. Со завршување на испитот,
кандидатот добива диплома - субспецијалист по педијатриска гастроентерохепатологија.
Планот за субспецијализација опфаќа теоретска настава, практична настава, клиничко искуство во
водење на болни во стационари и амбулантски услови. Во теоретската и практичната настава
вклучени се и експрети од други Клиники и Институти - Клиника за гастроентерохепатологија,
Клиника за детска хирургија, Клиника за инфективни болести, Институт за патофизиологија,
Институт за клиничка биохемија, Институт за радиологија, Институт за радиотерапија, Институт за
патоанатомија, неонатолошкиот оддел, одделот за интензивна нега и терапија, центар за
цистична фиброза, имунолошкиот оддел, при Клиниката за детски болести.

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПГ
/ - ва година на специјализација Прв семестар
теоретски дел - 20 часа
1.

Специфичности на детската гастроентерохепатологија

2.

Карактеристики на дигестивниот тракт во детската возраст

3.

Анатомија и моторна активност на ГИТ

4.

Гастроинтестинални знаци и симптоми

5.

Иследувања на ГИТ

6.

Протеин енергетска малнутриција

7.

Исхрана во првата година од животот

8.
Исхрана од втората година на животот до адолесценција ( квантитативни и квалитативни
промени)
9.

Диетна исхрана ( видови)

10.

Парентерална исхрана

11.

Имунологија на ГИТ

12.

Генетика на ГИТ - заболувања

13.

Метаболни заболувања на ГИТ

14.

Акутна дијареа

15.

Хронична дијареа

16.

ГИТ хормони и медијатори

17.

Секреција на гастроинтестиналниот тракт

18.

Варење и апсорпција

практичен дел - 40 часа
•

земање активно учество во дијагностичко - терапевтските процедури

•

совладување на ултрасонографските и ендоскопските методи и

абдоминална пункциона техника, компјутеризирана 24

- часовна

рНметрија на дистален езофагус, хепатална биопсија
•

водење на медицинска документација на хоспитализирани болни

•
за секои пет ( 5 ) теоретски часа следи два ( 2 ) часа координирана дискусија по однапред
одредена Тема
•

тематска дискусија од одреден проблем по претходен договор со менторот

Втор семестар теоретска настава - 20 часа
1.

Карактеристики на хумано млеко

2.

Имунолошки особини на хумано млеко

3.

Динамика на хумано млеко

4.

Квантитативни и квалитативни промени на хуманото млеко на новородено и доенче

5.

Адаптирани млека

6.

Диететски адаптирани млека

7.

Алергија на протеини на кравјо млеко

8.
Алергија кон храна во детска возраст - клинички манифестации и механизми на
настанување
ЕЗОФАГУС
1.

Конгенитални аномалии

2.

Структурни и функционални пореметувања

3.

Инфламаторни заболувања

4.

ГЕР болест ЖЕЛУДНИК

1.

Развојни аномалии на гастер

2.

Улкусна болест

3.

гастритис

4.

Инфекции со НеНсобас1ег ру1ог1 ТЕНКОЦРЕВО

1.

Ентеропатии

2.

Целијачна болест

3.

Инфективни ентероколити

4.

Малапсорптивен синдром

5.

Развојни аномалии

6.

Хронични инфламаторни болести на црева

7.

Синдром на кратко црево

8.

Тврдокорна дијареа

9.

Некротизирачки ентероколит

практична настава - 40 часа
•

земање активно учество во дијагностичко - терапевтските процедури

•

водење на медицинска документација на хоспитализирани болни

•
за секои пет ( 5 ) теоретски часа следи два ( 2 ) часа координирана дискусија по однапред
одредена тема
2

- ра година на специјализација

Трет семестар
теоретска настава - 20 часа
ДЕБЕЛО ЦРЕВО
1.

Колити

2.

Улцерозен колитис

3.

Малформации на дебело црево

4.

Мегаколон конг.

5.

Полипи, дивертикулоза, фисура

6.

Иритабилен колон

7.

Перитонити

8.

Акутен абодомен

ПАНКРЕАС

1.

Тестови на егзокрината панкреасна секреција

2.

Конгенитални аномалии на панкреас

3.

Изолиран дефицит на панкреасни ензими

4.

ЅсНшасНтапп - БЈатопН Ѕу

5.

Акутен панкреатит

6.

Хроничен панкреатит

7.

Цистична фиброза

практична настава - 40 часа
•

земање активно учество во дијагностичко - терапевтските процедури

•

водење на медицинска документација на хоспитализирани болни

•
за секои пет ( 5 ) теоретски часа следи два ( 2 ) часа координирана дискусија по однапред
одредена тема
Четврти семестар ЦРНДРОБ
1.

Морфолочки специфичности на хепатобилијарниот систем кај деца

2.

Анатомија на црн дроб и жолчни патишта

3.

Дијагностички тестови на црнодробната функција

4.

Метаболизам на билирубин

5.

Директни хипербилирубинемии

6.

Индиректни хипербилирубинемии

7.

Неонатални хепатити

8.

Малформации на билијарното стебло

9.

Имунологија на црн дроб

10.

Лекови, токсини и црн дроб

11.

Метаболни заболувања на црн дроб

12.

М. \УПѕоп

13.

Портална хипертензија

14.

Цироза на црн дроб

15.

Црн дроб и системски болести

16.

Акутни хепатити

17.

Хронични хепатити

18.

Тумори

19.

Акутна хепатална инсуфициенција

20.

Холелитијаза

21.

Холецистити

22.

Примарен склерозантен холангит

23.

Автоимуни хепатити

24.

Трансплантација на црн дроб

25.

Ехинококоза на црн дроб

практична настава - 40 часа
•

земање активно учество во дијагностичко - терапевтските процедури

•

водење на медицинска документација на хоспитализирани болни

•
за секои пет ( 5 ) теоретски часа следи два ( 2 ) часа координирана дискусија по однапред
одредена тема
Практичната настава се изведува:
•
14 ( четиринаесет ) месеци на Клиниката за детски болести ( оддел за
гастроентерохепатологија, оддел за имунологија и центар за цистична фиброза)
•
6 ( шест )месеци на Клиниката за гастроентерохепатологија ( адултна
гастроентерохепатологија )
•

1 ( еден) месец - Клиниката за инфективни болести

•

1 ( еден) месец - Клиника за детска хирургија

•

1 ( еден) месец - Институт за радиологија

•

1 ( еден) месец - Институт за патофизиологија

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИСКА НЕФРОЛОГИЈА
Клиника за детски болести
Стручен колегиум
Јуни 2001
ВОВЕД
Потребата за субспецијализација по педијатриска нефрологија произлегува од ставот на
Европската Асоцијација за Педијатриска Нефрологија (European Ѕосiety for Pediatric Nephrology).
ESPN, чија цел е да ги промовира знаењата и истражувањата во педијатриската нефрологија, а во
констелација на брзите интеграциони процеси во Европската Унија, издава документ кој
еднодушно е прифатен од страна на Генералната Асамблеја во 1993 година и во кој се инсистира,
дека во “најдобар интерес на пациентите, истражувањето и едукацијата” педијатриската
нефрологија би требало да се прифати како одделна педијатриска субспецијалност. Овој документ
е проследен до European Board of Pediatrics (ЕВР) и до Confederation of European Specialists in
Pediatrics (СЕЅР) во 1997. ЕВР и СЕЅР во 1998 ја признаваат потребата за субспецијализација во
педијатриска нефрологија. Во тоа време ПЕМЅ статусот не дозволуваше субспецијализации во
педијатријата и затоа статусот беше променет со цел да се дозволат педијатриските
субспецијалности. Извршниот одбор на UEMS во Брисел во 1999 година еднодушно ја прифаќа
педијатриската нефрологија како педијатриска субспецијалност, а ЕЅРИ како репрезентативно
тело задолжено за педијатрискa нефрологија во Европа.
Педијатриска Нефрологија во Република Македонија
Педијатриската нефрологија во Република Македонија има долгогодишна традиција. Кон крајот
на 70-години на минатиот век, при Клиниката за детски болести во Скопје е формирано
одделеније за Педијатриска нефрологија под раководство на Прим. д-р Р. Котевска. На одделот се
згрижува широка и богата патологија од педијатриска нефрологија и одделот станува референтен
центар за деца со бубрежни заболувања од Република Македонија, Косово и Јужна Србија.
Одделот покажува континуиран растеж, како во кадровски така и во стручен план. Педијатрите од
Република Македонија се стекнуваат со неопходни знаења за згрижување на деца со бубрежни
заболувања. Посебен аспект на работата на одделот е мултидисциплинарна и тимска работа, во
соработка со стручњаци од останатите клиники и институции при медицинскиот факултет во
Скопје: Клиниката за нефрологија, Детска хирургија, Институтот за радиологија, Институтот за
патофизиологија и Нуклеарна медицина, Институтот за Патологија. Воведени се неинвазивни
методи за imaging на деца со уринарни инфекции; овде пред се би ги истакнале директната
радионуклидна цистографија и ехоконтрастната уроцистографија. Покрај згрижување на деца со
акутна бубрежна инсуфициенција со перитонеална дијализа, која што се изведува во сите
возрасни групи, вклучувајки го и неонаталниот период, од 1995 година започна и програмот на
континуирана амбулаторна перитонеална дијализа. На одделот е потребна реафирмација на
педијатриската бубрежна трансплантација.

Со оглед на горенаведеното, се наметнува потреба од едуцирање на субспецијалистички кадрови
од областа на педијатриската нефрологија, како за клиничките специјалисти кои се занимаваат со
оваа проблематика, така и за одреден број на педијатри од републиката, кои што во својата
практична работа веќе се диретенцираат кон педијатриската нефрологија (Струга, Битола, Штип).
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (ЕЅРN - Еигореап Society For Pediatric Nephrology)
Планот и програмата за субспецијализација по педијатриската нефрологија е превземена од ЕЅРN,
према минималните унифицирани барања за акредитација во Европската Заедница. Овој
документ е издаден како Professional information – European Society for Pediatric Nephrology.
Recommendations for the training of European Pediatric Nephrologists by the European Society for
Pediatric Nephrology. An outline of the minimal requirements for accreditation in the European
Economic Community. Pediatr Nephrol 2011, 16: 192-195. Со оглед да на Медицинскииот Факултет
во Скопје постојат неопходни предуслови за спроведување на програмата за субспецијализација
по педијатриската нефрологија, истата во целост е превземена од горенаведениот документ без
модификации, освен што е определено од наша страна времетраењето на субспецијалистичките
турнуси во одделените институции при Медицинскиот Факултет во Скопје.
Према ЕЅРИ педијатриски нефролог е педијатар специјализиран во инвестигации и третман на
деца со бубрежни заболувања и бубрежна слабост. Тој многу често се грижи за овие деца во
заедница со општиот лекар и општиот педијатар. Неговото работно место би требало да понуди
полн ранг на дијагностички можности, како и можности за третман на акутна и хронична
бубрежна инсуфициенција кај деца. Исто така, тој би требал ба биде лоциран во институција каде
се можни истражувања.
ТИП НА РАБОТА НА ПЕДИЈАТРИСКИОТ НЕФРОЛОГ
Возраста на пациентите рангира од феталниот живот до крајот на адолесцентниот период.
Специфичната експертиза на педијатрискиот нефролог го чини него квалификован во
инвестигација и третманот на бубрежните болести и нивната миријада на последици кај децата од
неонаталниот период па се до периодот на растот и развојот. Ова одговорност не би можел да ја
понесе без инфраструктурата посветена на педијатриската недфрологија. Педијатрискиот
нефролог е неопходно да консултира и колаборира со голем број на стручњаци од други
педијатриски дисциплини. Посебно важни се педијатрискиот (уролог), педијатрискиот хирург,
трансплант хирургот, васкуларен хирург, кардиолог, ендокринолог, адултен нефролог, диететичар,
фармаколог, психолог, социјален работник и педагог. Последните години со развој на генетските
иследувања исто така се наметнува и познавање на генетските карактеристики на наследување на
бубрежните болести. Поради што се наметнува блиска соработка со генетичар.
Практичната работа на педијатрискиот нефролог вклучува:
Испитување и не-хируршки третман на пациенти со:
Конгенитални и аквирирани бубрежни заболувања
Нарушувањата во гломеруларната и тубуларната функција
Метаболички консеквенци на бубрежната слабост

Третман на хронична бубрежна слабост:
Со перитонеална дијализа
Со хемодијализа и соодветни техники
Со трансплантација: постоперативна и долготрајна амбулаторна грижа
Превенција на бубрежни заболувања: на пр. со скрининг програми, генетски иследувања.
Спецификација на должностите на педијатрискиот нефролог: Специјализирани знаења и вештини
се есенцијални, како за дијагнозата така и за соодветните процедури во третманот.
Дијагноза
Историја на болеста и физикалниот преглед, фамилијарност со реналната хистопатологија,
интрепретација на imaging студиите на уринарниот тракт. Иглена бубрежна биопсија, мерење на
стапката на гломеруларната филтрација и тубуларните функции. Изведување на бубрежната
ултрасонографија се смета за предност.
Третман:
Водење на гломеруларни и тубуларни болести, нарушување на телесните течности и
електролитите, како и заболувањата на уринарниот тракт. Хипертензија
Одржување на растот и физичкиот и менталниот развој на децата со бубрежни заболувања
Медикален третман на бубрежната трансплантација
Педијатрискиот нефролог е одговорен за едукација на студентите и младите доктори во полето на
развојот на бубрезите, функцијата и заболувањата кај доенчињата и децата. Наставата се однесува
како на специјализанти по педијатрија, така и на лекарите од примарната здравствена заштита и
обстетриција, медицинските сестри и на парамедицинскиот персонал.
Научна работа
Педијатрискиот нефролог може да се ангажира во базичното или клиничкото истражување на
конгениталните или аквирираните бубрежни заболувања. Истражувањата во нефрологијата често
бараат колаборација со други дисциплини, додека малиот број на пациенти често бара
колаборација во мултицентрични студии, како и со други педијатриски (нефролошки) одделенија.
Во многу случаи за точна дијагноза се наметнува реализација на генетски молекурани иследувања
во соодветни институции и блиска соработка со нив.
Тренинг неопходен за акредитација на педијатрискиот нефролог
Специјализација по педијатрија, која што треба да вклучи искуство во неонатологија и интензивна
нега, а исто така може да вклучи адултна нефрологија.
Вискоспецијализиран тренинг
Во тек на тренингот високи стнадарди на експертиза вклучуваат: Ембриологија на бубрезите и
уринарниот тракт.

Анатомија, хистологија и физиологија на бубрезите и нивната циркулација во нормални и
патолошки кондиции.
Патологија и патофизиологија на аквирираните и конгениталните заболувања на бубрезите и
уринарниот тракт кај децата во раст.
Етиологија, симптоматологија, дијагноза и диференцијална дијагноза на конгенитални и
аквирирани бубрезни заболувања кај фетусот, доенчето и децата и соодветните испитувања со
imaging студии, функционални тестови и хистопатологија
Изведување и познавање на следните процедури:
Бубрежна биопсија
Бубрежна ултрасонографија
Клиренс техниките за мерење на гломеруларната филтрациона стапка и активност на
функционално различните сегменти на бубрежниот тубул
Апликација на перитонеална дијализа, хемодијализа и слични техники заедно со перитонеалниот
или васкуларниот пристап за акутни и хронични проблеми.
Примена на диета и лекови во третманот на бубрежните заболувања
За време на тренинг периодот кандидатот би требало да се здобие со знаења и индикации за
хируршките интервенции во уринарниот тракт
Добро разбирање во однос на дифукционалните абнормалности на мочниот меур, неговото
цистометриско испитување и нивниот медикален и хируршки третман
Добро разбирање во превенцијата, манифестациите и третманот на психосоцијалните проблеми
који се јавуваат кај децата со бубрежните заболувања и нивните родители
Кандидатот би требало да биде запознаен за етичките проблеми кои често се јавуваат во праксата
по педијатриската нефрологија или во склоп на истражувачката работа.
Неопходни услови за институции кои обезбедуваат тренинг по педијатриска нефрологија
Вискоспецијализиран тренинг по педијатриска нефрологија би требало да се изведува на
одделеније за педијатриска нефрологија, кое нуди полн ранг на дијагностички можности плус
можности за третман на акутна и хронична бубрежна слабост. Тоа е дел на академските
департмани по педијатрија во кое истражувањето е интегрална активност и би требало да е во
тесна врска со другите педијатриски субспецијалности.
Тренингот би требало да биде воден од страна на најмалку двајца комплетно тренирани
педијатриски нефролози
Хирургија во институција во која постојат услови и неопходна инфраструктура за уролошка и
трансплант хирургија

Други сервиси: Институции или тесна врска со сервиси кои се добро екупирани за imaging на
уринарниот тракт и бубрежната хистопатологија, вклучувајќи електронска микроскопија и
имунофлуоресценција на биоптичниот материјал
Број на пациенти: во институцијата во која се изведува тренингот бројот на пациентите и нивното
згрижување мора да биде такво да ги задоволи стандардите неопходни за потребите на тренингот
во соодветен временски интервал.
Институцијата треба да обезбеди:
Да кандидатот го проведе најголемото време од неговиот тренинг во педијатриската нефрологија
Кандидатот во целост да се здобие со теоретските аспекти на педијатриската нефрологија
Во текот на тренингот кандидатот да се здобие со искуство во практичното изведување на
наброените процедури, како и во нивното самостојно и безбедно изведување
Да се одржуваат регуларни дискусии во врска со грижата за пациентите Заеднички дискусии и
соработка со другите специјалисти: хирурзи, хистопатолози итн.
Кандидатот е инволвиран во припремата на децата и нивните родители за дијализа и бубрежна
трансплантација
Кандидатот има пристап кон висококвалитетна педијатриска нефролошка литература, која
регуларно се дискутира.
Сиот соодветен екипмент е со доволно добар квалитет за да овозможи квалитетен тренинг
Кандидатот станува фамилијарен со психосоцијалните проблеми на пациентите и нивните
фамилии
Постои соодветен контакт со адултните нефролози
Кандидатот има доволно време и можности да превземе истражување во полето на
педијатриската нефрологија и да ги презентира резултатите на стручно научните состаноци и да ги
публицира во соодветните списанија.
Изведување на субспецијализацијата:
Клиника за детски болести вкупно 14 месеци
•

Оддел за педијатриска нефрологија 12 месеци

•

Оддел за неонатологија 1 месец

•

Оддел за интензивна терапија 1 месец

Клиника за нефрологија вкупно 4 месеци
•

Оддел за хемодијализа и васкуларни пристапи

•

оддел за трансплантација

•

оддел за етиоструктурна проценка

•

оддел за хипертензија

Клиника за детска хирургија 1 месец
Клиника за урологија (Центар за Трансплантација) 1 месец
Институт за радиологија 1 месец
Иститут за патофизиологија и Нуклеарна Медицина 1 месец
Институт за патологија 1 месец
Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов„ МАНУ 1
месец
___________________________________________________________________________________
ВКУПНО

24 МЕСЕЦИ

Последно ревидирано Мај 2020 год,
Проф д-р Велибор Тасиќ

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ДИЈАБЕТОЛОГИЈА

ПРОГРАМА
Дијабетелогијата се смета за супспецијалност на интерната медицина. Потребата дијабетологијата
да има супспецијалност во интерната медицина произлегува од фактот дека постојат многу
комплексни проблеми сврзани со дијабетесот кои ги засегаат сите системи и органи кои се во
доменот на интерната медицина и пошироко.
Супспецијалистичкиот програм по дијабетологија треба да се спроведува на Клиниката за
ендокринологија за период од 24 месеци, односно 4 семестри.Тој вклучува теоретски и практичен
дел со што му се овозможува на супспецијализантот да стане компетентен лекар - дијабетолог.
Услови за супспецијализација
Условите за супспецијализација се пропишани со закон , Службен Весник на РМ, бр. 1/92.
Лекарите за да се вклучат во програматза супспецијализација по дијабетологија треба да ги
исполнуваат следните услови:





завршен медицински факултет и специјализација по интерна медицина (алтернативнопедијатрија или гинекологија)
со специјалистички стаж по интерна медицина од најмалку 2 години ( алтернативно –
педијатрија или друга специјалност)
искуство во дијабетологијата од најмалку 1 година пред започнување на
супспецијализацијата
супспецијализацијата трае 24 месеци и се изведува на Клиниката за ендокринологија и
болести на метаболизмот и на Клиника за детски болести во Клиничкиот центар- Скопје и
на Медицинскиот факултет во Скопје.

Супспецијализацијата трае 24 месеци и треба да се одвива во континуитет.
Траење и организација на супспецијализацијата
Супспецијализацијата по дијабетологија трае 2 месеци, т.е 4 семестри од по 6 месеци.
Три месеци од супспецијализацијата ќе бидат клиничка пракса на Клиниката за
ендокринологија, а четвртиот дијабетолошка - истражувачка работа.
Програмата вклучува : теоретска настава ех.catedra
Практични вежби
Семинарска работа
Клинички престој
За секој супспецијализант ќе биде назначен ментор кој ќе ја раководи, координира и
спроведува програмата за супспецијализација.
Писмени забелешки и документација за текот на супспецијализацијата ќе бидат водени од
супспецијализантот, потпишани од страна на одредениот ментор, а врз база на обавената
теоретска настава, практичните вежби, семинари, клинички престој или научно истражувачки
проект.

Присуството на супспецијализантот на теоретска настава, практичните вежни и семинарските
дискусии ќе биде задолжително, бидејќи врз таа основа ќе се врши проценка и ќе се формира
мислење за супспецијализантот.
НАСТАВЕН ПЛАН ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ДИЈАБЕТОЛОГИЈА
ПРВА ГОДИНА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА

ПРВ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДАВАЊА

20 часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10 часа

1.3 СЕМИНАР

5 часа

ВТОР СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДАВАЊА

20 часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10 часа

1.3 СЕМИНАР

5 часа

ВТОРА ГОДИНА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА

ТРЕТ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДАВАЊА

20 часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10 часа

1.3 СЕМИНАР

5 часа

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДАВАЊА

20 часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10 часа

1.3 СЕМИНАР

5 часа
ВКУПНО: 140 часа

КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ
Ефективна работа со менторот на истражување – часови % од вкупниот број.
Вкупен број на часови
1.Теоретска настава
2.Практична вежба

3.Клинички семинари
4.Клинички престој- резиденс- 2 недели
ДЕФИНИЦИИ
1.ТЕОРЕТСКА НАСТАВА еx cathedra - предавања изведени од наставник дијабетолог кој ги
презентира најновите теоретски знаења од предметот на предавањето.
2. ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ - рутинска работа по краток теоретски вовед. Целта на овие вежби
е супспецијализантот да се оспособи за самостојна работа во дијагностиката и терапијата од
доменот на дијабетологијата.
3.КЛИНИЧКИ СЕМИНАР е форма на организирана дискусија по зададен проблем односна
наставна единица предвидена со програмот и распоредот однапред зададени, за кој
супспецијализантот е претходно известен и подготвен. Целта на семинарот е преку дискусија
да се разјасни дијагностичка постапка или терапија на одреден проблем.
4.КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ – супспецијализантот треба да биде присутен на клиниката 24 ч во
тек на 2 недели во форма на втор дежурен лекар.

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЈА ПО ДИЈАБЕТОЛОГИЈА
ПРВ СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА :

20 часа

1.ЕНДРОКРИН ПАНКРЕАС И ИЗЛАЧУВАЊЕ НА ИНСУЛИН
1.1 Анатомија, физиологија и хистологија на ендокриниот панкреас
1.2 Молекуларна структура, биосинтеза и секреција на инсулинот
1.3 Инсулински рецептори
1.4 Дејство на инсулинот врз метаболизмот на шеќерите, мастите и протеините
2.КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДИЈАБЕТЕСОТ
3.ЕТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА НА ДИЈАБЕТЕСОТ
3.1 Имунолошки аспект на DM, HLA
3.2 Гени и дијабетесес
3.3 Други фактори: инфекција, нутративни, стрес, контрарегулаторски хормони и др.
Семинар

5 часа

За секој теоретски час по еден час дискусија по однапред зададен проблем со теоретска
припрема на супспецијализантот
Практични вежби

10 часа

ВТОР СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА :

20 часа

4.КЛИНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИЈАБЕТЕСОТ
4.1 Diabetes mellitus tip 1
4.2 Diabetes mellitus tip 2
4.3 Diabetes mellitus и други ендокрини состојби
4.4 Болести и синдроми асоцирани со дијабетес или интолеранција на гликоза (панкреатичен
дијабетес, автоимуни заболувања, генетски болести)
5.ТЕРАПИЈА
5.1 Диета, физичка активност, едукација и самоконтрола
5.2 Орални хипогликемици во лекување на Diabetes mellitus tip 2
5.3 Инсулинска терапија
5.3.1 Видови инсулин (според продукција и времето на делување)
5.3.2 Протокол за лекување со инсулин, дозирање, начин и место на апликација
5.3.3 Компликации од инсулин: едем, липоатрофија, резистенција, Somogy феномен, Down
феномен.
5.3.4 Нови правци во лекувањето на дијабетесот (инсулински пумпи, траснплантација на
панкреас, имунотерапија)
5.3.5 Идни правци во лекувањето на дијабетесот и негова превенција
Практични вежби

10 часа

1. Анамнеза и физикален преглед
2.Водење на медицинска документација
Практичниот дел се реализира во центарот за дијабетес 3 месеци.
Семинар

5 часа
ТРЕТ СЕМЕСТАР

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА :

20 часа

6.КОМПЛИКАЦИИ ОД ДИЈАБЕТЕС
6.1 Акутни компликации
6.1.1 Дијабетична кетоацидоза (дефиниција, клиничка слика, дијагноза, терапија и
компликации)
6.1.2 Дијабетична кома
- хипергликемична

-хиперсмоларна, хипергликемична, некетотична
-хипогликемична
6.1.3 Хипогликемија: поделба, причини, клиничка слика, превенција и лекување
Практични вежби во единицата за интезивна ендокринолошка нега 3 месеци
Семинар

5 часа
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА:

20 часа

7. ХРОНИЧНИ КОМПЛИКАЦИИ
7.1 Микроваскуларни компликации
7.1.1 Дијабетична нефропатија
7.1.2 Дијабетична ретинопатија
7.1.3 Дијабетична невропатија
7.2 Макроваскуларни компликации
7.2.1 Коронарна артериска болест, ХТА
7.2.2 Периферна васкуларна болест- дијабетично стапало
7.2.3 Цереброваскуларна болест
7.3 Посебни состојби во дијабетесот
7.3.1 Инфекција и дијабетес
7.3.2 Дијабетес и бременост
7.3.3 Дијабетес, хиперлипидемија и атеросклероза
7.3.4 Хируршко водење на пациент со дијабетес
7.3.5 Транспорт на пациенти со дијабетес
8.ЛАБАРАТОРИСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВИ во дијагностицирање и следење на
дијабетесот (инсулинемија, C- пептид, IGF, HbAc).
Практичен дел во Ендокринолошка лабараторија 2 недели
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Супспецијализацијата по дијабетологија ќе се изведува во следните институции:
1.Клиника за ендокринологија

3 семестри

2.Центар за дијабетес

3 месеци

3.Очен кабинет при Центарот за дијабетес

1 месец

4.Ендокринолошка лабараторија

15 дена

5.Клиника за Детски болести

1 месец



Дијабетес
кај доенче



Дијабетес
кај мало дете



Дијабетес
во адолесценција



Асоцијаци
ја на дијабетесот со болести на тироидата, дијабетес и целијакија



Дијабетес,
социјална адаптација, професионална ориентација, брак



Дијабетесо
т и растењето



Дијабетесо
т и пубертетскиот развој

6.Клиника за очни болести ( кабинет за LFC)

15 дена

7.Клиника за нефрологија ( оддел за хронична дијализа)

1 месец

ИСПИТ


Испитот
од супспецијализација по дијабетологија се полага пред тричлена комисија од наставници
при Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот.

Испитот
содржи:
- преглед на пишана документација од супспецијализацијата потпишана од наставниците и
директорот што е воедно и одобрение за пристап кон завршниот испит.
-положени тестови од секој семестар ( вкупно 4 )
- усмен испит

По
завршниот испит се доделува Диплома за супспецијализација по дијабетологија, што
воедно е и лиценца за работа од специјалноста дијабетологија.

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
Ендокринологија се смета за супспецијалност на интерната мсдицина. Потребата
ендокринологијата да има супспецијалност во интерната медицина произлегува од фактот дека
постојат многу комплексни проблеми сврзани со ендокрините жлезди кои ги засегаат сите
системи и органи кои се во доменот на интерната медицина пошироко.
Супспецијалистичкиот програм по ендокринологија треба да се спроведува на Клиниката за
ендокринологија за период од 24 месеци односно 4 семестри. Тој вклучува теоретски дел и
практичен со што му се овозможува на супспецијализантот да стане компентентен лекар ендокринолог.
Услови за супспецијализација
Условите за супспецијализација се пропишани со закон
Лекарите за да се вклучат во програмата за супспецијализација по ендокринологија треба да ги
исполнуваат следните услови:
•
•
•
•

завршен медицински факултет и специјализација по интерна медицина (алтернативно педијатрија или гинегологија)
со специјалистички стаж по интерна медицина од најмалку 2 години (алтернативно педијатрија или др. специјалност)
искуство во ендокринологија од најмалку 1 година пред започнување на
супспецијализацијата
супспецијализацијата трае 24 месеци и се изведува на Клиниката за ендокринологија и
болестите на метаболизмот и на др. клиники и институти во Клиничкиот центар-Скопје
и на Медицинскиот факултет во Скопје.

Супспецијализацијата трае 24 месеци и треба да се одвива во континуитет.

Траење и организација на супспецијализацнјата
Супспецијализацијата по ендокринологија трае 24 месци, т.е 4 семестри од по 6 месеци.
Три семестри од супспецијализацијата ќе бидат клиничка пракса на Клиниката за
ендокринологија, а четвртиот ендокринолошка-истражувачка работа.
Програмата вклучува: теоретска настава eх catedra
практични вежби
семинарска работа
клинички престој.
За секој супспецијализант ќе биде назначен ментор кој ќе ја раководи, координира и спроведува
програмата за супспецијализација.

Писмени забелешки и документација за текот на супспецијализацијата ќс бидат водени од
супспецијализантот, потпишани од страна на оддредениот ментор, а врз база на обавената
теоретска настава, практичните вежби, семинари, клинички престој или научно истражувачки
проект.
Присуството на супспецијализантот на теоретската настава, практичните вежби, и семинарските
дискусии ќе биде задолжително, бидејќи врз таа основа ќе се врши проценка и ќе се формира
мислење за супспецијализантот.
ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
НАСТАВЕН ПЛАН:
ПРВА ГОДИНА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПРВ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДАВАЊА

20

часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10

часа

1.3 СЕМИНАР

5

часа

1.1 ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

20

часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10

часа

5

часа

ВТОР СЕМЕСТАР

1.3 СЕМИНАР

ВТОРА ГОДИНА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

20

часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10

часа

5

часа

1.1 ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

10

часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

10

часа

5

часа

1.3 СЕМИНАР
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

1.3 СЕМИНАР

вкупно 130 часа

1.4 КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ ИЛИ (АЛТЕРНАТИВНО)

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ
ефективна работа со менторот на истражувањето
Вкупен број на часови часови % од вкупниот број

1. Теоретска настава
2. Практична вежба
3. Клинички семинари
4. Клинички престоја - 2 недели
ДЕФИНИЦИИ
1. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ех сatedram: предавања изведени од наставник ендокринолог која ги
презентира најновите теоретски знаење од предметот на предавањето.
2. ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ - рутинска работа по краток теоретски вовед. Целта на овие вежби е
супспецијализантот да се оспособи за самостојна работа во дијагностиката и терапијата од
доменот на ендокринологијата.
3. КЛИНИЧКИ СЕМИНАР е форма на организирана дискусија по зададсн проблем односно
наставна единица предвидена со програмот и распоредот однапред зададаен, за кој
специјализантот е предходно обавестен и подготвен.
a. Целта на семинарот е, преку дискусија да се разјасни дијагностичка ностапка или
терапија поодреден проблем.
4. КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ - супспецијализантот треба да биде присутен на клиниката 24 часа во
тек на 2 недели во форма на втор дежурен лекар.
ПРВ СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА = 20 часа
1. Генерални концепти во ендокринологија:хормониска синтеза, хормони и рецептори;
пореметувања на ендокриниот систем (хипофункција, хиперфункција, дефектна
сензитивност на хормоните).
2. Хипоталамус и питуитарна жлезда: хипоталамични хормони, хормоии од предната резенка
на хипофизата, ендокринолошка евалуација на хипоталамо- хипофизна оска, заден резен
на хипофизата.
3. Нормален раст и иореметување во растот.
4. Тироидна жлезда: анатомија и хистологија, и физиологија; тестови на тироидната
функција; пореметувања на тироидеја.
5. Калциотропни хормони и метаболни болести на коските.
Семинар = 5 часа
За секој 1 теоретски час по 1 час дискусија по однапред зададен проблем со теоретска припрема
на супспецијализантот.
Практични вежби = 10 часа
1.
2.
3.
4.

Ендокринолошка анамнеза и физикален преглед.
Водење на медицинска документација.
Општи лабораториски тестови и нивна примена
Специјални ендокринолошки тестови за: хипоталамо- хипофизна оска, х-х тироидна оска,
Са и ПТХ, тестови за хипер / хипофункција на паратироидните жлезди.
5. Методи за визуализација:
на хипофиза (томографија, КТ, МРИ);
на тироидна жлезда (радионуклидни ,ултразвук, МРИ, биопсија);

на паратироидните жлезди (рентген, езофагографија, ултразвук, МРИ, КТ, скен со 201 Т1 +
99 Тс, тироидна артериографија, селективна венска катетеризација).
6. Цитолошка, хистолошка, имунохиостохемиска дијагностика.
ВТОР СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА = 20 часа
1. Гликокортикоиди и адренални хормони: биолошки ефекти, порсметувања сврзани со
адренокортикална хипо и хиперфункција.
2. Ендокрини причини за хипертензија: примарен и секундарен минералокортикоиден
ексцес; ренин и хипертензија, синдром на гликокортикоиден ексцес и хипертензија.
3. Адренална медула: хормони од адренална медула, пореметувања на адреналната
медуларна функција (хипо / хиперфункција), фсохромоцитом, фамилијарни сиидроми
и тумори.
4. Машки репродуктивен систем.
5. Женски репродуктивен систем
6. Пореметувања во сексуалната определеност (детерминација) и полова
диференцијација.
7. Пубертет: одложен пубертет и одсатен пубертет, предвремсн пубертет.
8. Ендокринологија во бременост.
9. Пептидни регулатори на гастроинтестинален тракт.
Семинар = 10 часа
За секој 1 теоретски час, 1 час дискусија по зададен проблем.
Практични вежби = 10 часа
ТРЕТ СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА = 20 часа
1.
2.
3.
4.
5.

Хипогликемија и пореметувања сврзани со истата
Пореметувања во метаболизмот на липидите
Обезитас
Синдроми кои зафаќаат повеќе ендокрини жлезди
Геријатриска ендокринологија: тироидна функција и пореметувања на тироидната жлезда
во старечка возраст; стареење и јагленохидратна интолеранција; дијабетес мелитус;
остеопороза ; гликокортикоиди и стрес; промени во репродуктивната функција кај мажот.

Семинар = 5 чаеа
За секој 1 час, 1 час дискусија по зададен проблем
Практични вежбн = 10 часа
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА = 10 часа
1. Ендокринолошка амбуланта

•
•
•

Хормонско сигнализирање, рецептори, месенџери, гени и feed-bаck механизми
Цитогенетски анализи во ендокринологијата
Продукција на хормони со генетски инжењеринг

2. Престој на Клиника за детски болести
•
•
•
•
•
•

Конгенитална адренална хиперплазија, сите форми и пореметана адренарха.
Крипторхизам, нарушување во тестикуларната функција
Пубертет (одложен, отсутен и предвремен)
Diabetes insipidus во детска возраст
Полово созревање кај девојчиња, адолесцентни нарушувања, РСО Ѕу.
Хипогликемии во детска возраст, механизми, класификација. Неонатални
хиперинсулинемии.

3. Престој на гинеколошка ендокринологија
• Диференцијација на половиот и сексуалниот развој
• Хормонска контрола на оваријалната активност
• Ендокринолгија во бременоста, раѓањето и лактација
• Менопауза
• Аменореа
• ПЦО - синдром
• Хормонска и хормонско-заместителна терапија во гинекологијата
4. Клинички престој (додежурства со лекар специјалист)

Времетраење на турнуси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ендокринолошка амбуланта ............................................................................... 4 меесци
Престој на Клиника за детски болести................................................................... 1 месец
Престој на гинеколошка ендокринологија ............................................................1 месец
Клинички престој (додежурства со лекар специјалист ) ........................................ 15 дена
Патофизиологија ..................................................................................................... 15 дена
Институт за рентгенологија .................................................................................... 15 дена
Институт за патологија ............................................................................................ 15 дена
Ендокринолошка лабораторија ..............................................................................15 дена

Додаток
Испит на супспецијализацијата
Процената на суpспецијализантот ќе биде извршена од соодветна комисија составена од
наставници од клиниката и ќе се базира на 3 основи:
•

усмен испит

•

•

прегледување на пишаната документација за супспецијализацијата потпишана од
предавачите на поедините делови и потписот од директорот што воедно е и
одобрение за пристап кон завршниот испит.
положени тестови предвидени за секој семестар (вкупно 4).

По завршниот испит се доделува Диплома за супспецијализација по Ендокринологија, што воедно
е и лиценца за работа од супспецијалноста Ендокринологија

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕПИЈАЛИЗАПИЈА ПО
ГАСТРОЕНЕТРОХЕПАТОЛОГИЈА

ВОВЕД
Гастроентерохепатологијата е гранка на интерната медицина која
вклучува многу разновидна патологија врзана за органите за варење откаде
произлегува потребата од едукација на кадри кои теоретски ќе навлезат
многу подлабоко во ова подрачје, а ќе бидат оспособени за практично
решавање на проблеми од оваа област.
УСЛОВИ ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Лекарите што ќе конкурираат за супспецијализација мора да ги
исполнуваат условите пропишани од Министерството за здравство и
Министерството за образование. Лекарите кои започнуваат
супспецијализација треба дополнително да ги исполнуваат и следните
услови:
1.Завршен Медицински факултет и специјализација по Интерна медицина
или сродна медицинска гранка, што е пропишано со законски нормативи
(педијатрија, инфектологија...)
2.Специјалистички стаж од најмалку 2 години со пожелно практично
искуство во институција со гастроентерохепатолошки болни.

ТРАЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Супспецијализацијата трае 24 месеци и се изведува на Клиниката за
гастроентерохепатологија при Клиничкиот центар - Скопје и на
Медицинскиот факултет во Скопје.
Супспецијализацијата е поделена на четири периоди- семестри со
траење од по 6 месеци
Сите семестри се дефинирани со точно дадена програма за работа и
кандидатите мора да бидат постојано присутни на клиниката.
Програмата вклучува: - теоретска настава,
- практична едукација
- гастроентерохепатолошки семинари

Супспецијализантот ќе има назначен ментор, кој ќе биде одговорен за
координација на едукацијата и развој на кандидатот.
Текот на супспецијализацијата се следи од менторот и/или друг/и
член/ови од стручниот тим на центарот за едукација, а забелешките за
работата ка супспецијализантот треба да се заведуваат во неговиот дневник
за работа.
Истовремено ќе треба да се заведуваат во книшката на
супспецијализанот сите поединечни процедури кои супспецијализанот ги
направил сам или под менторство. Ќе бидат заведени и сите други
активности : предавања, семинари, секции, конгреси во земјата и странство.
Во склоп на истото потребно е супспецијализантот да учествува или
самостојно да изработи зададена тема.
ОЦЕНКА / ИСПИТ ПО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Проценката на супспецијализацијата ќе биде извршена од соодветна
комисија (орган) по преглед на пишаната документација на кандидатот од
страна на комисијата и иејзиниот претседател. Истата ќе се состои од повеќе
дела:
-усмен испит - дискусија со супспецијализантот,
-практичпо изведување на некоја/и процедура/и во присуство на
комисијата или некој нејзин член за кое тој ќе потврди пред останатите
членови
-анализа на некој/и проблем/и од дневникот за работа со што
комисијата се осведочува за постигнатите знаења и вештини од страна на
кандидатот.
-по завршување на испитот супспецијализантот добива диплома супспецијалист по гастроентерохепатологија, а се стекнуваат и услови за
добивање па лиценца за самостојна работа.

КЛИНИЧКО ИСКУСТВО
Супспецијалистичкиот центар мора да обезбеди квалитет на обуката
кои ќе одговараат на националните законски прописи. како и на препораките

на UEMS/ EBGH (Union of European Medical Specialists/ European Board of
Gastroenterology and Hepatology).
Наставннот план мора да опфаќа базична теоретска подготовка,
практична настава, клиничко искуство во водење на хоспитални и
амбулантски болни и учество во научни проекти и нивно публицирање.
Наставниците и центрите за обука или другите одговорни тела ги
селектираат или именуваат кандидатите според установена процедура.
Конкурсот треба да е јавен, а селекцијата да биде непристрасна.
Обуката треба да се изведува во институција или група на институции
кои ќе обезбедат доволно практично искуство во сите области на
гастроентерологијата, со консултации и практични процедури кои се
квантитативно и квалитативно задоволителни.вклучувајќи терапија и нега на
хоспиталпи болни, а истовреме и постапка при дијагиостика, следење и
лекување на поликлинички болни.
Добрата практична настава подразбнра обука со новеќе разни
инструктори и во повеќе институции.
Сродни медицински специјалности треба да бидат застапени во
доволна мера , за да се обезбеди стекнување на способност за тимска работа
со лекари од лруги специјалности.
Некои институции може да бидат признаени од Комисијата за
супспецијализација за изведување на делови од обуката. Само оние
институции кои во целост ги исполнуваат условите можат да бидат
признаени за изведување на целокупната о6ука.
НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СИТЕ ФОРМИ НА НАСТАВА
Теоретската настава опфаќа:
•етиологија, патогенеза, симптоматологија и терапија на болестите на
гастроинтестиналниот тракт, црниот дроб и панкреасот.
•практично искуство во интерпретацијата на биолошките и функционалните
тестови и медицинските имиџинг техники.
•познавања од областа на етиката и медицинската економика.
Практична настава
Практичните
знаења
се
стекнуваат
на
Клиниката
гастроентерохепатологија и под надзор на овластен гастроентеролог.

за

ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ ТЕХНИКИ КОИ СЕ
ИЗУЧУВААТ:
1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.

абдоминални ултрасонографски (УЗ) прегледи
горнодигестивни ендоскопски прегледи
лигација на езофагеални варикси
ендоскопски третман на горнодигестивно крварење
тераписка ендоскопија (аргон плазма коагулација, полипектомии)
тотални колоноскопии
колоноскопска полипектомија и ендоскопски третман на
долноднгестивно крварење
6. ригидни ректоскопии
7. абдоминални пункции и биопсии со или без ултрасонографска
контрола
8. ЕРЦП (дијагностичко и терапеутско)
9. манометриски и пХ-метриски испитувања
10. Ендосонографии
11. интервентна проктологија

Со развивањето на нови техники во ГЕХ истите ќе бидат земени во
предвид ири конципирањето на наставните планови.

ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
НАСТАВЕН ПЛАН
ПРВА ГОДИНА НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ПРВ СЕМЕСТАР
Теоретска настава – 20 часа
Општ дел

1.Физиологија нз ГИТ, секрепија и интестинална апсорпција
2.Синдром на абдоминална болка
3.Синдром на дијареа
4.Дигестивна хеморагија
5.Синдром на жолтица
6.Нутриција: енергетика и метаболизам; супституција и ентерална и
паретерална исхрана диетални режими.
7.Дигестивна онкологија
8.Дијагностички и интервентни методи во патологијата на дигестивната туба.
9.Морфолошки методи и интервентни постапки во хепатобилијарната и
панкреатична патологија.
10.Функционални тестови во дигестивната патологија.
11.Генетика во гастроентерологијата
12.Имунологија во гастроентерологијата
1З.Примена на молекуларната биологија во гастроентерологијата
14.ГИТ хормони и други медијатори
Практични вежби
-Водење на медицинска документација на хоспитализираните болни и
активно учество во клиничките активности.
-Совладување на ендоскопски и утрасоногафски рутински техники со
перманентно следење на прегледите на гастоентерологот.
-Абдоминална пункциона техника.
-Поставување на назогастрична сонда.
Семинар – 8 часа
За секој 5 теориски часа по два часа координирана дискусија по
однапред зададен предмет.

ВТОР СЕМЕСТАР
Теоретска настава - 20 часа
Гастроинтестинален тракт
Езофагус:

1.Морфолошки и функционални методи за испитување на храноводот
2.Структурни и Функционални пореметувања
3.Инфламаторни болести
4.Тумори на хранопровод
Заболувања на желудникот и на дуоденумот:
1.Гастрити
2.Гастрични и дуоденални улкуси (алгоритам) ..
3.Гастричен канцер
Болести на тенкото црево
1.Целијачна болест , тропска спру
2.Инфекции на тенко црево
3.Ентеропатии и малабсорпција
4.Интестинална обструкција и псеудообструкција
5.Тумори на тенко црево
6.Кронова болест и екстрацревни компликации
7.Состојба по ресекпија на црево
Болести на дебелото арево
1.Иритабилен колон
2.Колитис
3.Улцерозен колит и екстрацревни компликации
4.Крон-ова болест на дебело
5.Дивертикулоза
6.Полипоза
7.Колонскк полипи
8.Канцер на дебело црево
9.Апендицит, хемороидална болест, анални фисури, фистули и др.
10.Колонска обструкција и псеудообструкција, импактирани маси...
Болести на абдомпналните крвни садови и сврзно ткиво
1.Интестинална исхемија
2.Перитонити
3.Перитонеални неоплазми
Практични вежби

-Под континуирана контрола на гастроентеролог, учество во рутинските
Ендоскопски (50 гастроскопии, 50 ректоскопии, 30 колоноскопии) и 100
ултрасонографски прегледи.
-Поставување на Sang Stacken сонда.
Семинар - 8 часа
За сeкои 2 тeоретски часа по два часа координирана дискусија по
однапред зададен предмет.

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Теоретска настава - 20 часа
Билијарен систем и панкреас
1.Синдром на холестаза
2.Жолчна секредија и патофизиологија на холестазата
3.Патогенеза на формирањето на жолчни калкули.
4.Морфолошка дијагностика на билијарните и панкреатичнинарушувања.
5.Примарна билијарна цироза и примарен склерозантеп холангит.
6.Медикаментозен третман на жолчната калкулоза.
7.Функцконалки тестови за егзокрина панкреатична секреција
8.Акутен панкреатит – етиологија, дијагностика, терапија
9.Хроничен панкреатит
10.Егзокрина панкреатична инсуфициенција
11.Компликации на акутен и хроничен панкреатит
12.Интервентни методи во згрижување на билијарнитеи панкреатични
нарушувања
13. Тумори на жолчно кесе, билијарно стебло и панкреас
Практичн вежби 40 часа
Под континуирана контрола на гастроентеролог. активно учество во
рутинските ендоскопски (50 гастроскопии, 50 ректоскопии, 30 колоноскопии)
и 100 ултрасонографски прегледи.
Запознавање со техниката на изведување на интервентните
сонографски процедури: црнодробна биопсија, билијарна дренажа, перкутана
трансхепатична холангиографија и пласман на билијарна ендопротеза,

евакуација на абсцеси и цисти, како и перкутана склерозција на мали
хепатални тумори со концентриран алкохол.
Запознавање со технката на изведување на интервентните ендоскопски
процедури во дигестивната патологија: ендоскопски горно- и
долнодигестивни полипеткомии. склерозација и лигатура на езофагеални
варикозитети, ласер тунелизација на тумори. дилатација на стриктури на
храноводот, склерозација па крвни садови од крваречки лезии во ДТ, криотерапија и лигација па хемороидални јазли.
Запознавање со техничките аспекти на ендоскопската ретроградна
холангио-панкреатографија (ЕРЦП) и поставувањето на стентови по
ендоскопски пат, техника на екстракција на калкули од билијарното стебло и
пласирање на цистогастростома.
Семинар - 8 часа
За секои 2 теоретски часа следуваат по 5 часа координирана дискусија
по однапред зададен предмет

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Теоретска настава - 20 часа
Црн дроб
1.Физиологија на црнодробната клетка
2.Евалуација на црнодробната функција (дијагностички тестови)
3."Imaging" методи во дијагностиката на болестите на црниот дроб
4.Имунолошки механизми на црнодробната оштета
5.Хепатотоксичност врзана за лекови и токсини
6.Метаболизам на алкохол и патофизиологија на алкохолната болест
7.Фиброза и цироза на црниот дроб
8.Автоимун хепатит
9.Вирусни хепатити
10.Метаболизам на билирубинот и неговите конгенитални нарушувања
11.Портална хипертензија
12.Црнодробна ехинококоза
13.Метаболни нарушувања на црниот дроб
14.Дебелина, дијабет и црн дроб
15.Црн дроб и бременост

16.Екстрахепатички манифестации и компликации на хроничнит црнодробни
болести
17.Тумори на црн дроб
18.Трансплантација на црниот дроб
Практчни вежби
Самостојна изведба (под коктинурина контрола на гастроентеролог, на
рутинските ендоскопски (50 гастроскопии, 50 ректоскопии, 30 колоноскопии)
и 100 ултрасонографски прегледи.
Асистенција
при изведувањето
иа
интервентните
сонографски процедури: црнодробна биопсија, билијарна дренажа, перкутана
трансхепатична холангиографија и пласман на билијарна ендопротеза,
евакуација на абсцеси и цисти, како и перкутана склерозација на мали
хепатални тумори со концентриран алкохол.
Асистенција при изведувањето
на
интервентните ендоскопски
процедури во дигестивната патологија: ендоскопски горно- и долнодигестивни полипектомии, склерозација и лигатура на езофагеални
варикозитети, ласер тунелизацпја па тумори, дилатација па стриктури на
хранопровод, склерозација на крвни садови од крваречки лезии во
дигестивната туба, крио-терапија и лигација на хемороидални јазли.
Асистенција при изведувањето на ендоскопската ретроградна
холангио- панкреатографија (ЕРЦП) и поставувањето на стентови по
ендоскопски пат, техника на екстракција на калкули од билијарното стебло и
пласирање на цистогастростома.
Семинар - 8 часа
За секои 2 теоретски часа би требало да има минимум 3 часа
координирана дискусија по однапред зададен предмет.
КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ
Супспепијализантот би требало да помине по 24 часа неделно на ГЕХ
клиника, како помошен дежурен, II и/или и III смена, во присуство на
постариот, или како самостоен дежурен, а менторот да е на повик.

Супспецијалистички турнуси по
гастроентерохепатологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гастроентерохепатолошка интензивна нега
Постинтензивна нега
Хепатологија
Панкреатологија
Гастроентерохепатолошка амбуланта
Горнодигестивна ендоскопија
Долнодигестивна ендоскопија
Базична ултрасонографија
Интервентна ултрасонографија
ЕРЦП со интервенции

Вкупно:

26.5.2020 гдоина
Скопје
Изготвена од колегиумот на
Клиниката за гастроентерохепатологија

Траење
(месеци)
2
2
2
2
1
4
4
4
2
1

24

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО РЕУМАТОЛОГИЈА

Супспецијализацијата по ревматологија наменета е за лекари кои имаат завршен
Медицински факултет и специјализација по предметот Интерна медицина, или сродна
медицинска гранка и специјалистички стаж од најмалку 2 години.
Се обавува на Клиниката за ревматологија, а дел се турнусира на Клиниката за
педијатрија - одделение за кардиологија и ревматологија и Заводот за физикална медицина
и рехабилитација во Скопје и Клиника за ортопедија при Медицинскиот факултет во
Скопје
Програмата вклучува теоретска настава од 60 часа, практични вежби, клинички
престој и активна работа 24 месеци, семинарска работа и вклучување во научно
истражувачка работа на Клиниката за ревматологија.
Супспецијализацијата се обавува под контрола на ментор и едукатори одговорни по определени
области и методики.

Област на субцпециј

РЕВМАТОЛОГИЈА

ализација
Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

Ревматолог

Времетраење на специјализацијата

24 месеци/4 семестри

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Програмата за теоретска настава е предвидено да се изведува како предавања, семинари,
работа во мали групи
ПРВ СЕМЕСТАР

Вкупно 15 часа

Анатомија на
локомоторниот
систем

3 часа
Методски единици:







Мускулоскелетен систем
Физиологија и биомеханика на зглоб и рбетен столб
Епидемиолошки концепти во ревматологијата
Генетски фактори во ревматолошките заболувања
Видови патолошки промени на сврзното ткиво


Методи на преглед

2 часа
Методски единици: медицинска историја и објективен наод:








Дијагностички тестови
и процедуриво
ревматологијата










Рехабилитациони
процедури

Воспалителни

Лабораторијски тестови во ревматските заболувања
Серолошки тестови
Имунолошки тестови
Цитолошки тестови
Ренгенграфија , МРИ и КТ на локомоторен апарат
Ехотомографска дијагностика
УЗ остеодензитометрија и DEXA
Капилароскопија
Инванзивни техники и процедури

5 часа
Методски единици:








Принципи во третман на болка
НСАИД, системски кортикостероиди
Интраартикуларна и интралезиона терапија
Лекови кои го модифицираат текот на болеста (ДМАРД),
Имуносупресивни лекови,
Биолошка терапија (Биолошки ДМАРД)

2 часа
Методски единици:





ВТОР семестар

Преглед на ревматолошки болен
Преглед на периферните зглобови
Преглед на рбетен столб
Карактеристики на воспалителен ревматизам
Карактеристики на дегенеративни промени
Општи карактеристики на системски болести на сврзното
ткиво и васкулитиси

3 часа
Методски единици:




Фармакотерапија во
ревматологијата

Евалуација, знаци и симптоми кај ревматичен болен

Физикална терапија
Вежби
Корективни ортопедски процедури
Принципи на артрикуларна хирургија

Вкупно 15 часа



Ревматоиден артритис

ревматизми и
други артропатии:

ТРЕТ СЕМЕСТАР

Системски болести
на сврзното ткиво:










Идиопарски Јувенилен артритис
Анкилозантен спондилитис
Реактивен артритис
Псориатичен артритис
Ентеропатски артропатии
Еритема нодозум
Саркоидоза
Инфективни ревматски заболувања
- Септичен артритис и остеомиелитис
- Гонококни артритис
- Микобактериски,
- Бруцелозен,
- Габичен и
- Паразитски артритис
- Лајмска болест
- Сифиличен артритис
- Вирозен артритис

Вкупно 15 часа














Системски болести на сврзното ткиво
Системски лупус еритематосус
Системска склероза
Полимиозитис - Дерматомиозитис
Васкулитиси
- Нодозен полиартеритис
- Полимиалгиа реуматика и гигантоцелуларен
артеритис
- Вегенерова грануломатоза
- Лимфоматоидна грануломатоза
- Takayasu артеритис
- Behcet синдром
- Henosh-Shonlein пурпура
- Болеста на Кавасаки
- Паникулитис
- Кутани васкулитиси
Сјогренов синдром
Преклопувачки (Оver-lap) синдроми
Антифосфолипиден синдром
Наследни колагени заболувања
Хипермобилен синдром
Коскени и зглобни дисплазии

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Дегенеративни
ревматизми,
метаболни
артропати и
ревматски
манифестации кај
неревматски
заболувања:

Вкупно 15 часа

Остеоартритис
Дегенеративни промени на рбетот
Гихт
Артритис со калциум пирофосфат дехидрат
Апатитна болест
Останати кристалопатии
Остеопороза
Остеомалација
Алгодистрофиjа
Пеџетова болест
Хипертрофична остеоартропатија
Остеонекроза
Legg-Pertes-ова болест Ревматска треска
Ентезопатии
Полихондритис
Артропатии во скплоп на заболувања на други системи и
органи:
- Акромегалија
- Тироидна болест
- Хипер-паратироидизам
- Диабетес мелитус
- Хемофилија
- Хемоглобинопатии
- Хемохроматоза
- Амилоидоза
- Охроноза
- Диализна артропатија
- Мукополисахароидоза
- Бубрежна коскена болест
 Малигни артопатии
- Синовијални тумори
- Тумори на коските


















Изработка на семинарска работа и учество во научно-истражувачка
дејност (изработка на стручно-научен труд) во договор со менторот

ТУРНУСИ НА ОДДЕЛОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКАТА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

урнус на ревматолошкото одделение
на Универзитетска клиника за ревматологија

6 месеци
_

Турнус во Ревматолошкиот центар
на Универзитетска клиника за ревматологија

6 месеци
_

Совладување на основните техники во
Кабинетот за имунологија

2 месеци
_

Совладување на основните техники во
Кабинетот за цитологија i kristalni artropatii

2 месеци
_

Совладување на основните техники во
Кабинетот за ултразвук

2 месеци
_

Совладување на основните техники во
Кабинетот за остеодензитометрија

2 месеци
_

Совладување на основните техники во
Кабинетот за капилароскопија

1 месец
_

Вкупно 21 месец

НАДВОРЕШНИ ТУРНУСИ
Турнусирање во Заводот за физикална медицина
и рехабилитација во Скопје

1 месец

Турнусирање на Клиниката за ортопедски болести

1 месец

Турнусирање на Клиниката за педијатрија на
одделение за кардиологија и ревматологија

1 месец

Вкупно 3 месеци

КОЛОКВИУМИ
1. Колоквиум: Вовед во ревматологија, лабораториски тестови и други
дијагностички процедури
2. Колоквиум: Воспалителни ревматизми
3. Колоквиум: Системски болести на сврзното ткиво
4. Колоквиум: Дегенеративни ревматизми, метаболни артропати и ревматски
манифестации кај неревматски заболувања
НАДВОРЕШНИ ТУРНУСИ


Потврда од едукаторите за завршени надворешни турнуси

СЕМИНАРСКА РАБОТА И УЧЕСТВО ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА НА
КЛИНИКАТА


ВО ДОГОВОР СО МЕНТОРОТ

СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ:
До завршниот испит по супспецијализацијата кандидатот треба да има уредна
документација за извршени практични вежби, изведена семинарска работа, владеење со
манипулации, интервенции и дијагностички методи предвидени со програмата.
1. Тест
2. Практичен дел од испитот - обработка и презентација на пациенти
3. Теоретски дел од испитот

Програмата ја припремил
Одговорен наставник за специјализации:

Проф. д-р Снежана Мишевска-Перчинкова

Директор
на Универзитетска клиника за ревматологија:
Асс. д-р Филип Гучев

Програма за субспецијализација по КАРДИОЛОГИЈА

Област на субспецијализација

КАРДИОЛОГИЈА

Звање кое се добива по завршување на
специјализацијата

кардиолог

Времетраење на субспецијализацијата

24 месеци

(по заврешена спецјализација интерна
медицина 4 години)
ПРВА ГОДИНА

Вкупно 150 часа
50 часа задолжителна теоретска настава предвидена за сите
специјализанти од областите:
 Јавно здраство – 10 часа
 Промоција на здравјето – 4 часа
 Способност за стекнување и пренесување на знаење – 4 часа
 Медицинска етика и прописи - 6
 Научно истражувачка работа – 6 часа
 Донесување на клиничка одлука – 16 часа
 Комуникациски вештини – 4 часа
Одговорна институција: Медицински факултет

Теоретска настава од кардиологија
Прва година

80 часа
Кардиоваскуларна дијагностика (60 часа)
Предлог институција: УК за кардиологија
Институт за радиодијагностика
1. Електрокардиографија – изведба и интерпретација
2. Тестови на оптоварување во кардиоваскуларната дијагностика
 Основни принципи, техники и протоколи на оптоварување
 Улогата на тестовите на оптоварување во дијагноза и прогноза на:
o Коронарна артериска болест
o Периферна васкуларна болест
o Хипертензивна болест
o Срцева слабост
o Валвуларните болести (Ао валвуларна стеноза)
o Нарушувања во ритамот и спроведувањето
3. Ултразвучна дијагноза на кардиоваскуларните заболувања
 Ехокардиографија (базична)
o М-моде ехокардиографија
o Дводимензионална ехокардиографија
o Пулсна и континуирана Допплер ехокардиографија
o Колор Доплер ехокардиографија
o Ткивен доплер
 Примена на ултразвучни техники во васкуларната патологија
1

Програма за субспецијализација по КАРДИОЛОГИЈА

Втора година

 Интраваскуларен ултразвук
4. Напреднати ехокардиографски техники и применета
ехокардиографија во кардиоваскуларната дијагностика
o Трансезофагеална ехокардиографија
o Тродимензионална ехокардиографија
o Стрес ехокардиографија
o Модалитети за проценката на срцевата механика
o Итна ехокардиографија
o Перикардиоцентеза водена со ехокардиографија
o Улогата на Ехокрдиографијата во интервентните процедури
5. Останати “Imaging” техники во кардиоваскуларна дијагноза
 Нуклеарни методи во кардиоваскуларната патологија (SPEKT, PET)
 КТ, КТ ангио и кардијален КТ во кардиоваскуларната патологија
 МР во кардиоваскуларна патологија
6. Неинвазивно и инвазивно хемодинамско мониторирање во
кардиоваскуларната патологија:
 Амбулаторно мониторирање на крвен притисок и ритам
 Мониторирање покрај болнички кревет (КП, срцев ритам, О2
сатурација (пулс оксиметрија), мерење на централен артериски и
венски притисок, мерење на пулмонален капиларен (wedge)
притисок
7. Инвазивни иследувања на кардиоваскуларните болести:
 Инвазивно хемодинамско иследување – лева и десна срцева
катетеризација
 Артериографија:
o Селективна артериографија на коронарните артериикоронарографија
o Аортографија
o Периферна артериографија
o Каротидографија
o Артериографија на ренални артерии и останати васкуларни
базени
8. Електрофизиолошко иследување во кардиоваскуларната патологија
9. Тестирање на работата на срцев електростимулатор, кардиовертердефибрилатор и срцева ресинхронизациона терапија
Основно и напреднато срцево-белодробно оживување и интензивна нега
на срцев болен (20 часа)
Предлог институција/и: УК за кардиологија
Катедра за анестезија и реанимација
 Основно срцево-белодробно оживување
 Напреднато срцево-белодробно оживување
 Интензивна нега на кардиолошки болен
 Ургентни состојби во кардиологијата
80 часа
Кардиоваскуларна патологија – современ третман
Предлог институција: УК за кардиологија
Кардиоваскуларна хирургија
2
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1. Коронарна артериска болест
 Акутен коронарен синдром
 Хронична КАБ
2. Стекнати срцеви мани
 Вродени срцеви мани кај возрасни
3. Болести на миокардот
 Миокардитиси
 Кардиомиопатии
4. Болести на перикардот
5. Болести на ендокардот- ендокардитиси
6. Хипертензивна болест
7. Болести на аортата
8. Срцева слабост
9. 9. Нарушувања на ритамот и спроведувањето
10. Болести на венското васкуларно корито, вклучително и белодробна
тромбоемболија
11. Периферна (некоронарна) артериска болест
12. Ретки и специфични кардиоваскуларни заболувања
 Примарна и секундарна пулмонална хипертензија
 Срцево засегање при системските болести на сврзното ткиво
 Срцево засегање при болестите на метаболизмот
 Кардиодијабетес
 Срцето и белодробните болести
 Срцето и малигните болести
 Срце и бременост/пуерпериум
 Срце и спорт
 Срце и несрцеви операции
 Срце и болести на периодонтот
 Неатеросклеротична васкуларна болест
 Состојби поврзани со висок “cardic output”
13. Напредната кардиоваскуларна дијагностика: современи “imaging”
техники
14. Кардиоваскуларна терапија
15. Современи терапевтски техники:
 Современи интервентни терапевтски процедури
 Современи хируршки терапевтски процедури
 Хибридни техники (во згрижување на КАБ, валвуларните и
васкуларните болести)
16. Нефармаколошки третман на срцева слабост (ресинхронизациона
 терапија, левокоморни “assist devices”, срцева трансплантација
Распоред на турнуси во напреднатиот дел од супспецијализацијата
Ред. Бр.

Турнус
1-ва година
Предлог институција: Кл. за кардиологија

Траење во месеци
(часови)
12 (11+1)
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1

2

3

4
5

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Неинвазивни дијагностички процедури
 Електрокардиографија (клиничка примена) и
Ергометрија со тестови на оптоварување
 Ехокардиографија (основна)
 Динамично мониторирање на крвниот притисок
Инвазивни дијагностички и терапевтски процедури
 Срцева катетеризација и хемодинамско
мониторирање
 Коронарна ангиографија и вентрикулографија
Ургентен центар при клиника (или акредитирана клиничка
болница)
Предлог институција: Кл. за кардиологија
Хоспитални пациенти со кардиомиопатии, срцева слабост,
срцеви мани
Неинвазивни дијагностички процедури
 Холтер мониторирање на ритам
 Ехокардиографија (напредната)
2-ра година
Предлог институции: Кл. за кардиологија
и останати долунаведени институции
Кардиолошко интензивно лекување ( Интензивна коронарна
нега и аритмологија)
Инвазивни дијагностички и терапевтски процедури
 Коронарна и периферна ангиографија
 Интервента кардиологија ПТЦА/стентирање
 Електрофизиологија и електростимулација
Хоспитални болни со артериска хипертензија, аортна и
периферна болест
Итна медицинска помош (Ургентна амбуланта на Клиника за
кардиологија, Клиника за токсикологија, или акредитирана
клиничка болница
Неинвазивни дијагностички процедури
 Ехокардиографија (напредната)
 Нуклеарна кардиологија
 Васкуларна сонографија
Радиолошки техники на визуелизација (КТ, МР, ПЕТ)
Предлог институции: Кл. за радиологија и ПЕТ Центар
Интензивно лекување на кардиохирушки болни
Предлог институција: Кл. за кардиохирургија
Вкупно:

Турнус

1(30)
2 (60)
1 (30)

2 (60)
1 (30)

1 (30)

1 (30)
2 (60)
12
2(60)
4(120)

1 (30)
1

1 (30)
1 (30)
1 (30)
15 дена
15 дена
48

Траење /
Начин на изведување
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Постапка/интервенција

Турнус на Одделот на Клиниката за
кардиологија

Асистира

Изведува
самостојно

2 години

Работа со хоспитални болни
 Водење на пациент во Единицата за
интензивна коронарна нега
- Тераписки пристап на пациент со
акутен коронарен синдром
(спроведување на терапија на
пациент со ЅТ сегмент елевација
акутен миокарден инфаркт
/СТЕМИ/, не-ЅТ сегмент елевација
акутен миокарден инфаркт
/НОНСТЕМИ/ и пациент со
нестабилна ангина /НАП/)
- Тераписки пристап на пациент со
Акутна срцева слабост во
зависност од механизмот на
настанување (акутно влошена
хронична срцева слабост, акутна
срцева слабост кај пациент со
намалена или сочувана ЛВ
систолна функција)
- Третман на пациент со малигни
пореметувања на ритамот
(вентрикуларна тахикардија,
вентрикуларна фибрилација,
тотален блок)
- Спроведување на кардиопулмонална ресусцитација




Водење на пациент после спроведена
балон дилатација/ стентирање
- После акутен коронарен синдром
- По елективна интервенција
Водење на пациент со пореметување
на ритам, поставување на индикација
за инвазивни дијагностички/
тераписки процедури
5
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(електрофизиологија, аблација,
кардиоверзија)
Водење на пациенти со вродени и
стекнати срцеви мани, поставување
на индикација за интервентни
процедури или хирушки третман на
срцевите мани (затварање на
атријален септален дефект,
затварање на вентрикуларен дефект,
балонвалвулопластика, транскутана
имплантација на аортна валвула....)
Тераписки пристап на пациенти со
воспалителни болести на срцето,
акутни и хронични со акутно
влошување (перикардити,
миокардити, бактериски
ендокардитис)
Правење на разлика во терапискиот
пристап на различните типови на
кардиопатии
(медикаментозен/нефармаколошки)

Процедури кои супспецијализантот треба да
ги совлада под контрола на менторот, и
резултатите квалитетно и коректно да ги
изведува и/или интерпретира:
o Електрокардиограми
o Коронарен стрес тест
o Холтер ЕКГ
o Ехокардиографија
- Базична ехокардиографија
- Трансезофагеална
ехокардиографија
- Стрес ехокардиографија
- Тродимензионална
ехокардиографија
- Ехокардиографсија во проценка
на срцева механика
- Итна ехокардиографија
- Ехокардиографија за време на
процедури (перикардиоцентеза,
ТАВИ, затварање на АСД,
аблација....)
o Динамично мониторирање на крвен

o
o
o
o

1000
200
150
400
- 250
- 30
- 50

o
o
o
o

1000
200
150
300
- 250
- 20
- 20

-

20

/

-

20

/

-

20

-

10

-

10

/
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притисок
o Васкуларна Доплер сонографија
o Миокардна перфузиона
сцинтиграфија
o Програмирање на траен
електростимулатор
o Поставување на привремен
електростимулатор
o Инвазивно хемодинамско
мониторирање во Интензивна нега
o Кардио-пулмонална ресусцитација
o Интубација, Дефибрилација,
кардиоверзија
o Десна срцева катетеризација
o Лева срцева катетеризација со
вентрикулографија и аортиграфија
o Коронарна ангиографија
o Каротидографија
o Периферна ангиографија
o Ренална ангиографија
o Пекутани коронарни интервенции –
стентирање
o Перкутани интервенции во
останатите васкуларни базени
o Комплексни васкуларни имиџинг
техники (ИВУС, ОКТ, ФПР)
o Електрофизиологија, Аблација
o Имплантација на траен
електростимулатор
o Интервентри процедури во срцеви
мани

o

100

o

100

o
o
o

100
50
50

o
o
o

100
50
20

o

10

o

10

o

10

o

5

o

30

o

10

o
o

30
50

o
o

20
30

o
o
o
o
o
o
o

20
25
300
30
20
5
50

o
o
o
o
o

5
5
100
5
5
/
20

o

10

/

o

3

/

o

25

/

o
o

10
10

/
/

o
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ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА
Клиничката токсикологија се смета за супспецијалност на Интерната
мсдицина. Потребата од супспецијалност по КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА
произлегува од фактот дека постојат многу комплексни проблеми врзани со
акутните труења кои ги засегаат сите системи и органи кои се во доменот на
интерната медицина пошироко.
Супспецијалистичкaтa програма по КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА ќе се
спроведува на Клиниката за токсикологија во период од 12 месеци односно 2
семестри, по 6 месеци. Таа вклучува теоретски дел, практичен и научен дел, со
што му се овозможува на супспецијализантот да стане компетентен лекар –
супспецијалист по клиничка токсикологија.
I.

Услови за супспецијализација

Условите за супспецијализација се пропишани со закон донесени од
Собранието на Република Северна Македонија
Лекарите за да се вклучат во програмата за супспецијализација по
КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА треба да ги исполнуваат следните услови:
•
Завршен Медицински факултет и специјализација од следниве области:
 Интерна медицина
 Педијатрија
 Анестезиологија
 Медицина на трудот
 Ургентна медицина
 Клиничка фармакологија
 Судска медицина
•
Со специјалистички стаж од најмалку 2 години во соодветната
специјалистичка област.
•
Супспецијализацијата трае 12 месеци и се изведува на Универзитетската
клиника за токсикологија.
Супспецијализацијата трае 12 месеци и се одвива во континуитет.
II.

Траење и организација на супспецијализацнјата

Супспецијализацијата по КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА трае 12 месци, т.е 2
семестри од по 6 месеци.
Двата семестри од супспецијализацијата ќе бидат клиничка пракса на
Универзитетската клиника за токсикологија, а последните четири месеци,
покрај клиничката пракса, супспецијализантот ќе биде комплетно вклучен во
научно-истражувачката работа на Клиниката.
Програмата вклучува:
 Теоретска настава eх catedram
 Практични вежби
 Семинарска работа

 Клинички престој
 Дежурства на УК токсикологија
 Научно-истражувачка
работа
од
областа
на
КЛИНИЧКА
ТОКСИКОЛОГИЈА
 Учество на меѓународна научно-стручна манифестација од областа на
КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА.
За секој супспецијализант ќе биде назначен соодветен ментор, по избор на
кандидадот кој ќе ја раководи, координира и спроведува програмата за
супспецијализација.
Писмени забелешки и документација за текот на субспецијализацијата ќe
бидат водени од супспецијализантот, потпишани од страна на одредениот
ментор, а врз база на извшената теоретска настава, практичните вежби,
семинари, клинички престој и научноистражувачки проект.
Присуството на супспецијализантот на теоретската настава, практичните
вежби, семинарските дискусии, дежурствата ќе биде задолжително, бидејќи врз
таа основа ќе се врши проценка и ќе се формира мислење за
супспецијализантот.
III.

ПРОГРАМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО КЛИНИЧКА
ТОКСИКОЛОГИЈА

НАСТАВЕН ПЛАН:
I СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДАВАЊА 20
часа
1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ
40
часа
1.3 СЕМИНАР
5часа
1.4 КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ И ДЕЖУРСТВА
II СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
20
часа
1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ
40
часа
1.3 СЕМИНАР
5
часа
1.4 КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ И ДЕЖУРСТВА
1.5. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
1.6 УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД
ОБЛАСТА ОД КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА

IV.

ДЕФИНИЦИИ

1. ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ех сatedram: предавања изведени од
наставник/научен работник/насловен наставник од областа на клиничка

токсикологија, кој ги презентира најновите теоретски знаење од секоја
соодветна област на клиничката токсикологија.
2. ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ – рутинска работа по краток теоретски вовед.
Целта на овие вежби е супспецијализантот да се оспособи за комплетно
самостојна работа во дијагностиката и терапијата на најтешките акутни
труења.
3. КЛИНИЧКИ СЕМИНАР е форма на организирана дискусија по
зададен проблем односно наставна единица предвидена со програмата,
однапред зададена, за кој супспецијализантот е предходно известен и
подготвен.
4. КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ – супспецијализантот треба да биде присутен
на клиниката 24 часа, 4 пати месечно во форма на втор дежурен лекар.
5. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА активно вклучување во сите
научни проекти кои се работат во моментот на Клиниката и вклучување
во изготвување на МОНОГРАФИИ за Токсиколошко Инфпормативниот
Центар на Клиниката.
6. .УЧЕСТВО
НА
МЕЃУНАРОДНА
НАУЧНО-СТРУЧНА
МАНИФЕСТАЦИЈА
ОД
ОБЛАСТА
ОД
КЛИНИЧКА
ТОКСИКОЛОГИЈА подразбира изработка на авторски труд под
менторство на наставник/научен работник/насловен наставник и
презентација на истиот на соодветна манифестација.
V.

ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

I СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА = 20 часа
1. Општи принципи на детоксикација кај акутни труења – 3 часа
2. Значење, улога и работа на токсиколошкиот информативен центар – 2
часа
3. Токсодроми – 3 часа
4. Акутни интоксикации со габи – 1 час
5. Акутни интоксикации со останати растенија – 1 час
6. Акутни корозивни интоксикации – 1 час
7. Протоколи за исхрана кај акутни корозивни труења – 2 часа
8. Антидоти – 3 часа
9. Акутни труења со гасови – 1 час
10. Труења со тешки метали – 1 час
11. Труења со воени отрови – 1 час
12. Труења со алкохоли и гликоли – 1 час
Семинар = 10 часа

За секој еден час теоретска настава, еден час дискусија по однапред зададен
проблем со теоретска припрема на супспецијализантот.
Практични вежби = 40 часа
1. Третман на пациенти во токсиколошка амбуланта – 10 часа
2. Третман на пациенти во оддел за интензивна нега – 10 часа
3. Третман на пациенти во оддел за постинтензивна нега – 10 часа
4. Внесување на податоци и давање на информации во токсиколошки
информативен центар – 10 часа
II СЕМЕСТАР
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА = 20 часа
1. Пестициди (ОФС/карбамати, хербициди, органохлорни соединенија,
родентициди, останати инсектициди) – 2 часа
2. Акутни медикаментозни интоксикации со лекови кои примарно дејствуваат
на централниот нервен систем – 2 часа
3. Акутни медикаментозни интоксикации со лекови кои примарно дејствуваат
на кардио-васкуларниот систем – 2 часа
4. Акутни медикаментозни интоксикации со лекови кои примарно дејствуваат
на гастроинтестиналниот систем – 2 часа
5. Акутни медикаментозни интоксикации со лекови кои примарно дејствуваат
на крв и крвотворните органи – 1 час
6. Акутни медикаментозни интоксикации со лекови кои примарно дејствуваат
на респираторниот систем и дишните органи – 1 час
7. Акутни медикаментозни интоксикации со лекови кои примарно дејствуваат
на бубрези и бубрежната функција – 1 час
8. Акутни медикаментозни интоксикации со антиревматици, нестероидни
антиинфламаторни лекови и аналгетици – 2 часа
9. Акутни медикаментозни интоксикации со антиинфективни и останати
лекови – 1 час
10. Опиоиди и третман на опиоидна зависност со бупренорфин – 3 часа
11. Психотропни супстанци – 1 час
12. Користење на недозволиви средства со спортот (допинг) – 1 час
13. Останати хемиски супстанци – 1 часа
Семинар = 10 часа
За секој еден час теоретска настава, еден час дискусија по однапред зададен
проблем со теоретска припрема на супспецијализантот.
Практични вежби = 40 часа
1. Протоколи за третман на пациенти во амбуланта за зависности – 10 часа
2. Ургентна ултрасонографија кај акутно интоксициран пациент – 10 часа
3. Ургентна горнодигестивна ендоскопија кај акутно интоксициран пациент –
10 часа
4. Земање на примероци за токсиколошки анализи во токсиколошка
лабораторија и интерпретација на добиените резултати – 10 часа

VI. ЗАВРШЕН ИСПИТ
Завршната процена на супспецијализантот ќе биде извршена од
соодветна трочлена комисија составена од наставници/научни работници од
Клиниката и ќе се базира на 3 основи:
•
усмен испит
•
прегледување на пишаната документација за супспецијализацијата
потпишана од предавачите на поедините делови и потпис од директорот што
воедно е и одобрение за пристап кон завршниот испит.
•
положени тестови предвидени за секој семестар (вкупно 2).
Завршниот испит се оценува со квалитативна оцена ПОЛОЖИЛ/НЕ
ПОЛОЖИЛ.
Во случај на не положување на завршниот испит супспецијализантот има право
на уште едно полагање во рок од шест месеци, по што го губи понатамошното
право за полагање.
По положениот испит се доделува ДИПЛОМА ЗА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПО КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА, што воедно е и ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА од
супспецијалноста КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА.

VII.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Сите наставници, научни работници и насловни наставници кои на денот на
усвојување на оваа супспецијалност се вработени на УК Токсикологија, по
автоматизам се стекнуваат со ЗВАЊЕТО СУПСПЕЦИЈАЛИСТ ПО КЛИНИЧКА
ТОКСИКОЛОГИЈА и имаат право да бидат назначени за ментори и членови на
испитната комисија за полагање на завршниот испит по супспецијалноста
КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА.

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
Програмата за субспецијализација од областа на пулмолгијата алергологијата
содржи елементи кои ќе овозможат формирање на теоретска и клиничка
компетентност на кандидатот во областа на заболувањата на респираторниот систем.
Во тек на субспецијализацијата ќе се спроведе теоретска настава во траење од
90 часа, како и активно вклучување на специјализантите во обработка на пациенти и
совладувње на дијагностички, терапеутски, едукативни и други процедури. Исто така,
истите за време на субспецијализацијата ќе бидат вклучени и во научноистражувачките проекти на Клиниката.
Теоретско-клиничката едукација ги опфаќа следните области:
1. Хронична опструктивна белодробна болест; астма, акутен и хроничен бронхит,
емфизем, бронхиектази, цистчна фиброза.
2. Малигни заболувања на белите дробови, плеврата и медијастинумот
(примарни и метастатски).
3. Туберколоза: Пулмонална и екстрапулмонална.
4. Пулмонални инфекции
5. Интерстицијални белодробни болести (саркоидоза,идиопатска белдоробна
фиброза, белодробни манифестации на системските болести, хиперсензитивен
пневмонитис, белодробна хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки,
пневмонитис после зрачење)
6. Професинални болести и болести на средината.
7. Респираторна инсуфициеција: Акутна и хронична респираторна инсуфициенција
кај респираторните болести, неуромускуларни болести и болести заради
абнормалности на торакалниот зид, акутен респираторен дистрес синдром
(АРДС)
8. Болести на плеврата и медијастинумот
9. Алергиски болести (алергија и атопија, хиперсензитивност-хиперреактивност и
алергиски фактори на средината)
10. Дијагностички процедури кај алергиските заболувања
11. Алергиски ринит и алергиски ринокоњуктивитис
12. Апнеа при спиење (опструктивна ноќна апнеа, централна апнеа, мешана апнеа,
обезитас хиповентилационен синдром)
13. Пулмонални финкционални тестови:
- Спирометрија
- Проточни волумени
- Телесна плетизмографија
- Дифузионен капацитет
- Отпор
- Бронхопровокациони тестови (неспецифични и специфични)

- Фармакодинамски тестови
- Тестови со напор
14. Анализа на респираторни гасови во артериска крв и ацидо-базен статус.
15. Торакоцентаза.
16. Плеврална биопсија.
17. Перкутана иглена белодробна аспирација и биопсија.
18. Поставувње на дренови.
19. Ендотрахеална интубација.
20. Бронхоскопија (експлорација, четкање, пербронхална и трансбронхална
пункција и биопсија, биопсија, БАЛ, тоалета и аспирација).
21. Вентилаторна подршка и техники на респираторна нега.
22. Радиолошки визуелни техники:
- РТГ
- Компјутерска томографија
- Ангиографија (пулмонална)
- Радионуклеидни скенови
- Ултразвук
- Позитронска емисиона томографија (ПЕТ скен)
23. Кожни алергиски тестови.
24. Имунолошки тестови и молекуларни испитувања (PCR)
25. Испитување на спутум, БАЛ, плеврална течност и ткиво за инфективни агенси,
цитологија и хистологија.
26. Пулмонална рехабилитација
Во тек на субспецијализацијата кандидатите треба да стекнат теоретско и практично
искуство во следните области:
1.
2.
3.
4.
5.

Интензивна нега
Торакална хирургија
Радиотерапија
Физикална терапија
Рехабилитација

Субспецијализацијата ќе се изведува во следните институции:
Клиника за пулмологија и алергологија ........................................ 16 месеци
Клиника за торакална хирургија ..................................................... 1 месец
Клиника за радиотерапија и онкологија ......................................... 1 месеци
Институт за рентгенологија ............................................................. 1 месеци
Институт за трудова медицина ........................................................ 1 месец

КАРИЛ (интензивна нега) ................................................................. 2 месеци
Клиника за кардиологија .................................................................. 1 месец
Центар за рехабилитација и физкална терапија-Скопје...................... 1 месец

Предвидени колоквиуми за субспецијализацијата -пулмологија и алергологија
1. Функционална анализи во пулмологијата
2. Инвазивна дијагностика и белодробни карциноми
3. Апнеа при спиењето и полисомнографија
4. Интензивна нега и неинвазивна вентилација (НИВ)
5. Алергологија
6. Астма , ХОББ и пневмонии

За време на субспецијализацијата на секој кандидат ќе му биде одреден ментор.
По обавената програма ќе се полага завршен испит пред комисија составена од
три члена од редовите на наставници на Медицинскиот факултет во Скопје.
Испитот ќе се одвива во два дела:
1. Практичен дел
2.Теоретски дел

Одобрил:
Стручен Директор на Клиниката за пулмологија и алергологија и
Стручниот колегиум на Клиниката
_______________________________________
Проф.д-р. Дејан Докиќ

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ХЕМАТОЛОГИЈА

Во тек на субспецијализацијата по Хематологија ќе се спроведува теоретска и
практична настава во траење од 90 часа (60 + 30).
Субспецијализантите ќе бидат активно вклучени во обработка на болни со
хематолошки пореметувања, совладувања и дијагностички, терапеутски и други
процедури. Ќе бидат вклучени во едукативните и научно истражувачки проекти на
Клиниката.
Едукацијата ги опфаќа следниве области:
1. Хематопоеза
- Еритропоеза
- Гранулопоеза
- Тромбопоеза
- Лимфогенеза
- Молекуларни основи во хематологијата
2. Пореметувње на еритроцитната лоза
- Федефицитни анемии
- Мегалобластни анемии
- Хемолитични анемии
- Апластични анемии
3. Пореметување на леукоцитната лоза
- Патологија на гранулоцитите
- Патологија на моноцитно-макрофагнииот систем
- Патологија на лимфоцитите и моноцитите
4. Патологија на хемостаза
- Патофизиологија на хемостатските механизми
- Тромбоцити
- Коагулација на крвта
- Фибринолиза
5. Пореметувње на хемостазата
- Тромбоцитопении
- Тромоцитози
- Тромоцитопатии
- Васкуларни пурпури
- Хемофилии и други вродени дефицити на коагулационите фактори
- Диспротрмбии и други стекнати дефицити на коагулационите фактори
- ДИК
- Циркулирачки антиокоагуланси

- Тромбоза
6. Антикоагулантна терапија
7. Хематоонкологија
- Општи аспекти
- Дијагноза на малигни хематолошки заболувања
8. Акутни леукемии
9. Мијелодиспластични синдроми
10. Мијелопролиферативни заболувања
- Хронична гранулоцитна леукемија
- Полуцитемиа рубра вера
- Муелофибросис
- Тхромбоцутемиа
11. Лумпопролиферативни заболувања
- Морбус Ходчин
- Нон-хочкин лимпфони
- Хронична и лимфоцитна леукемија
- Хируи целл леукемиа и други заболувња
12. Мујеломски дискразии
13. Инфекции кај имуноспримарни болни
14. Принципи на терапија на малигните хемопатии
15. Супортивна терапија
16. Трансплантација на коскена срцевина
17. Преглед на периферна крв
- Цитологија
- Цитохемија
18. Преглед на коскена срцевина
- Цитоморфолошка процена на коскената срцевина мијелограм
- Цитохемија
- Хистологија
19. Преглед на лимфна жлезда
- Цитологија
- Хистологија
20. Имунологија
- Имунофенотипизација на периферна крв
- Имунофенотипизација на коскена срцевина
- Имунофенотипизација на линфна жлезда
- Флов-цитометрија
21. Молекуларна биологија
- Дијагноза на вродени хематолошки заболувања
- Дијагноза на стекнати хематолошки заболувања
- Дијагноза на хемостатски пореметувања

22. Хемостаза
- Сцреенинг хемостаза
- Фактори на хемостаза
23. Имагинг тестови во хематологијата
- РТГ, ултрасонографија, компјутризирана томографија, магнентна нуклеарна
резонанца, радиоизотопски тестови.
Супспецијализацијата ќе се изведува во следните инстиуции:
-

Клиника за хематологија .................................................. 13 месеци
Институт за трансфузиона медицина ................................. 2 месеци
Клиника за радиотерапија и онкологија ............................ 1 месец
Клиника за детски болести ................................................. 1 месец
РТГ институт ........................................................................ 2 месеци
Клиника за гастроентерохепатологија ................................. 1 месец
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина .......... 1 месец
Институт за патологија ........................................................ 2 месеци
Институт за микробиологија ................................................ 1 месец

На секој субспецијализант ќе му биде одреден ментор за време на
субспецијализацијата. Завршен испит ќе се полага пред испитна комисија од три члена
од редовите на наставниците на Медицински факултет.

КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

проф.Др.М. Поленаковиќ
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО НЕФРОЛОГИЈА
СКОПЈЕ 1 Октомври 1996
изготвена од: Проф.Др.К.Зафировска
Програм за Медицинска субспецијализација по Нефрологија
Нефрологијата се смета за субспецијалност на интерната медицина.
Потребата нефрологијата да има субспецијализација во интерната медицина произлегува од
фактот дека постојат многу комплексни медицински проблеми кај пациенти со бубрежни болести,
кои засегаат многу органи и системи кои се во доменот на интерната медицина, во широка смисла
на зборот.
Субспецијалистичкиот програм по нефрологија дозволува или овозможува да се помине одреден
период на време на работа во општата пракса, а потоа и во интерната медицина. Тој содржи 3
семестра од клиничка нефрологија со што треба да се совладаат сите аспекти на нефрологијата,
дијализата и трансплантацијата на бубрези и еден семестар на научно-истражувачка работа.
Вклучено е и практичното искуство со цел да се добијат лекари компетентни во одредени
нефролошки вештини , како на пр. во реналната биопсија и поставувањето на времениот
васкуларен пристап, ехосонографијата, клиничките тестови за процена на реналната функција и
др.
Услови за субспецијализација :
Условите за супспецијализацијата се пропишани со законот за…………………
Лекарите кои се вклучуваат во програмите за субспецијализација по Нефрологија треба да ги
исполнуваат следните дополнителни услови:
• завршен медицински факултет и специјализација од интерна медицина ( алтернатива: 1. или
педијатрија , 2. или друга специјализација )
• завршено минимум 2 години специјалистички стаж од областа на интерната медицина (
алтернатива : педијатрија или друга специјалност)
• искуствотото во нефрологијата до 6 месеци е пожелно пред почетокот на субспецијализацијата.
• субспецијализацијата трае 24 месеци и се изведува на Клинките и Институтите при Клиничкиот
центар-Скопје и на Медицинскиот факултет во Скопје.
Субспецијализацијата е поделена на 4 периоди од по 6 месеци ( одн. ефективни 24 месеци ).
Субспецијализацијата треба да се одвива во континуитет.

Траење и организација на специјализацијата
Субспецијализацијата по нефрологија трае 2 години, односно 4 семестри по 6 месеци.
Три семестри од субспецијализацијата мора да содржат клиничка пракса по нефрологија.
Последниот семестар може да биде нефролошка истражувачка работа. Овој семестар може да
биде земен одн. да се обавува паралелно во било кој период од субспецијализацијата и може да
го надминува предвидениот период за нефролошка субспецијализација, но не на сметка на
останатите три семестри.
Програмата вклучува : теориска настава ех саtedra,
практични вежби
нефролошки семинари
клинички престој
Програмот на кој е поставен субспецијализантот ќе има назначен ментор, кој ке биде одговорен
за развојот и правецот на координираната и комплетна субспецијалистичка програма.
Писмени забелешки и документација за текот на специјализацијата ке бидат континуирано и
детално водени од специјализантот, а на крајот на семестарот ќе бидат потпишувани од
одредениот ментор , ако ги има сите предвидени потписи за обавена теориска настава, практични
вежби, број на изведени вештини предвидени со распоредот и учество на предвидените со
програмата семинари , одн. обавен клинички престој или научно- истражувачки проект.
Присуството на теориските предвања, практичните вежби, семинарите и клиничкиот престој , се
обврзни и предуслов за пристапување кон формите на проценка на субспецијализантот.
Компетенциите со кои треба да се стекнат специјализантите се сочинети од:
• умствени способности (знаење и решавање на медицински нефролошки проблем )
• практични вештини и
• соодветно однесување
Субспецијализација надвор од Клиниката за Нефрологија
Одобрување за обавување на дел од субспецијализацијата надвор од Клиниката за нефрологија
ке биде уважено само ако барањето претходно се достави до соодветните органи за
субспецијализација .
Потребна е писмена изјава од установата каде ќе престојува субспецијализантот, дека е одобрено
обавувањето на тој дел од субспецијализацијата и дека се задоволени условите за нејзино
обавување за тој дел, а пропишани со оваа програма, како и писмена потврда од програмскиот
директор на субспецијализацијата или од шефот на катедрата за субспецијализација по
нефрологија, за прифаќање на оваа опција.
Делот од субспецијализацијата кој би се обавувал надвор од Клиниката за нефрологија би бил од
областа на клиничка или истражувачка работа и ќе биде одобрен до максимум 1 семестар, одн.

одговарачки број на часови на теориска настава, практични вежби и клинички престој и во обем и
дел од програмот предвидени со овој план и програм.
Оценка / Испит на субспеиијализацијата
Процената на субспецијализантот ќе биде извршена од соодветен орган /комисија и ќе се базира
на 2 основи:
• Личен интервју - усмен испит
® Прегледување на пишаната документација за субспецијализацијата потпишана од обавувачите /
предавачите на поедините делови и потписот од директорот на програмот за специјализацијата,
што воедно е и одобрение за пристап кон завршниот испит / проценка.
® Потврдата дека специјализантот совладал вештина пропишана во програмата, одн. распоредот
за практични вежби, ја дава субспецијалистот / специјалистот кој ја изведува.
• Дека некоја вештина е совладана, потврдува исполнетиот број, предвиден со програмата, на
асистирани и самостојно изведени постапки, манипулации, инструментации, калкулации ,
обработки на пациент и сл.
® По завршниот испит се доделува Диплома за субспецијализација по Нефрологија, што воедно е
и лиценца за работа од субспецијалноста Нефрологија.
Клиничко искуство
Барем 3 од вкупно 4 семестра мораат да се поминат во субспецијалистичките центри кои ги
исполнуваат следниве услови:













Да има барем 2 субспецијалиста по нефрологија со полно работно време.
Да можат да збринат болни со акутна бубрежна инсуфициенција со третман на
хемодијализа, континуирана хемофилтрација или сродни техники.
Да имаат искуствоза работа со пациенти со мулти-органска инсуфициеција во интензивна
нега.
Да може да ја користаттерапијата со вештачки бубрег вклучувајќи хемодијализа и CAPD.
Aко центарот не нуди ренална трансплантација, специјализантот мора да се префрли во
центарот со трансплантациска единица.
Да има воспоставено целонеделна клиничка работа за недијализни нефролошки
пациенти.
Да може- да овозможи вкупна нефролошка дијагнстика, вклучувајки процена на ренална
функција, ехосонографија, компјутеризирана томографија , ангирграфија , радиолошка и
изотопска дијагностика на ренални бодести и бубрежна биопсија.
Да пружи вкупна лабораториска услуга за дијагностика и терапија на бубрежни - пациенти,
вклучувајки медицинска биохемија, хематологија, микробиологија , хистиблогија,
имунологија , радио-изотопска лабораторија.
Да има редовни состаноци .ро радиолози, патолози и уролози и др. за нефрологијата
важни придружни дисциплини / области / гранки / науки.
Да се обавуваат редовни визити и прегледи.





Да има воспоставено и да користи мултидисциплинарни клинички состаноци.
Да може да пружи комплетна библиотекарска услуга.
Додатна предност е постоењето на тековен истражувачки програм во нефрологијата.

Остатокот од субспецијализацијата по клиничка нефрологија може да биде воединици каде не
мора да се присутни сите овие погодности и олеснувања.
Однесување
Компетентниот субспецијалист би требало да покаже соодветно однесување, кое вклучува, освен
основните принципи на медицинската деонтологија , и :
1. Волност да им даде на пациентите соодветна вербална и писмена информација;
2. Волност за работа како дел од тимот за професионална здравствене грижа
3. Волност да партиципира во истражувања, процени и други стандарни околности
Начин на изведување на сите Форми на настава
Блок предавања од последователно изенсена теориската настава , потоа семинар и завршно
практични вежби
или
Блок настава на целина , по проблем : 1 теориски час + 2 часа семинар + соодветните практични
вежби
ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО НЕФРОЛОГИЈА
НАСТАВЕН ПЛАН:
ПРВА ГОПИНА НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ПРВИ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРИСКИ ПРЕДАВАЊА
1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

12
30

1.3 СЕМИНАР

часа
часа

24

часа

вкупно

66

часа

1.1 ТЕОРИСКИ ПРЕДАВАЊА

12

часа

ВТОРИ СЕМЕСТАР

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

30

1.3 СЕМИНАР

24
вкупно

66

часа
часа
часа

ВТОРА ГОДИНА НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ТРЕТИ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРИСКИ ПРЕДАВАЊА

13

часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

30

часа

1.3 СЕМИНАР

26

часа

69

часа

8

часа

1.2 ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ

30

часа

1.3 СЕМИНАР

16

часа

54

часа

вкупно
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
1.1 ТЕОРИСКИ ПРЕДАВАЊА

вкупно
1.4 КЛИНИЧКИ ПРЕСТОЈ

200

часа

(престој во тек на 2 недели)
или ( алтернатива )
Научно-истоажувачки проект

200 часа

ефективна работа со менторот на истражувањето
СТРУКТУРА НА НАСТАВНИОТ ФОНД НА ЧАСОВИ

Вкупен фонд на часови

1.Теориски предавања - ех сatedra
2. Совладување на практични вештини
3. Клинички семинари
4. Клинички престој - резиденс - 2 недели

Часови

% од вкупно

455

100%

45

10 %

120

26 %

90

20 %

200

43 %

ДЕФИНИЦИИ:
1. Теориско предвање ех саtedra : предвање изенсено од наставник, субспецијалист нефролог, кое
ги презентира најновите ТЕОРИСКИ знаења за предметот на предвањето.
2. Практична вежба - совладување на практични вештини преку рутинска работа, по претходен
краток теориски вовед.
Целта на практичната вежба е да се оспособи специјализантот за самостојна работа во
дијагностиката и терапијата од доменот на нефрологијата.
Сите практични вештини би требало да бидат изведени со минимален ризик и дискомфорт на
пациентот.
3. Клинички семинар е форма на организирана и координирана дискусија по зададен проблем,
односно наставна единица предвидена со програмот и распоредот , за кој учесниците на
семинарот се претходно известени и самостојно теориски подготвени . Целта на семинарот е, да
во форма на дебата , по поставени прашања од страна на специјализантите и од страна на
координаторот на семинарот, се разјаснат одредени дијагностички или тераписки постапки или
други аспекти на зададениот проблем. За подобра работа, семинарот се изведува во помали
групи специјализанти.
4. Клинички престој - субспецијализантот е присутен 24 часа - во тек на 2 недели во форма на втор
дежурен лекар ако е дежурен субспецијалист како прв дежурен лекар или преку самостојно
дежурство со ментор или субспецијалист оп саИ.
ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАИИЈА ПО НЕФРОЛОГИЈА
ПРВИ СЕМЕСТАР
Теориска настава = 12 часа
1. Нормален развој, микро и макроанатомија набубрегот и на уротрактот
2. Евалуација на ренапната функција и нејзините пореметувања преку дијагностички тестови
3.Патогенеза, клиничка слика, природен тек и третман на пореметувањата во водоелектролитниот и ацидо-базниот статус
4. Патогенеза, клиничка слика, природен тек и третман на наследните, конгенитални и стечени
заболувања на бубрегот и уринарниот тракт;
5. Патогенеза, клиничка слика, природен тек и третман на инфекциите на бубрегот и уринарниот
тракт;
6. Патогенеза, клиничка слика, природен тек и третман
нефролитијазата;

на

I

7. Патогенеза, клиничка слика, природен тек и пгретман на хипетензијата
8. Пореметувања во минералниот метаболизам

Семинар = 24 часа
За секој 1 теориски час по два часа координирана дискусија по однапред зададен предмет и
теориска припрема на студентите.
Семинарите може да бидат изведени во форма на блок настава
ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ = 30 часа
1. Нефролошка анамнеза: Добивање на медицински прецизни, логични , потполни и веродостојни
истории на нефролошки болести
2. Процена на психичка состојба преку психички знаци и потполно психичко испитување,
релевантни на клиничката состојба
3. Водење на медицинска документација преку точни, содржајни и читливи медицински белешки
4. Комуникација - ефективна со колегите и другиот персонал вклучен во згрижувањето на
пациентите;
5. Клиничка обработка и преглед на болен со нефролошко заболување
6. Самостоен преглед на урина и седимент, изведување и интерпретација на резултат
7. Општа лабораториска дијагностика во нефрологијата - најчести и рационални дијагностички
лабораториски тестови
8. Ренални функционални тестови - оцена на глобалните, комплексините и поединечните ренални
функции, изведување и интерпретација на резултат
9. Тестови за оцена на бубрег како ендокринен орган и како таргет орган на разни хормони и
хормонски системи и како ендокринен орган, изведување и интерпретација на резултат.
ВТОРИ СЕМЕСТАР
Теориска настава - 12 часа
1. Базични принципи на имунологија и имунолошки механизам на ренална болест;
2. Патогенеза, клиничка слика, природен тек и третман на примарните ренални имунолошки
состојби - гломертулопатии •
3. Ренални пореметувања асоцирани со системски заболувања,
4. Бубрег и гравидитет
5. Акутна бубрежна инсуфициенција
6. Токсичниот ефект од лековите на ренална структура и функција
7. Хронична бубрежна инсуфициенција
8. Препишување на лекови во адекватни дози на пациенти со бубрежно оштетување;
Семинар = 24 часа

За секој 1 час теориска настава, 2 часа координирана дискусија по однапред зададен проблем
ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ = 30 ЧАСА
1. Морофолошка - ренгенолошка дијагностика во нефрологијата
2. Морфолошка ултразвучна дијаностика во нефрологијата
3. Микроморфолошка дијагностика во нефрологијата
4. Имунохистолошка дијагностика во нефрологијата
5. Ендоскопска дијагностика во нефрологијата
6. Дијагностичка постапка кај ургентен болен
7. Биопсија на нативен и трансплантиран бубрег;
8. 24- часовно мониторирање на нефролошки болен и значење на поедини параметри и
интерпретација на пореметувањата ( во интензивна нега, на крвен притисок, ЕКГ, диуреза, витални
знаци ....)
ТРЕТИ СЕМЕСТАР
Теооиска настава = 13 часа
1. Биофизички и технички принципи на хемодијализа,
2. Индикации, техники и компликации на пристапот за дијализа;
3. Методи за оценка на адекватност на дијализата,

вклучувајќи ја

кориснста и ограничувањето уреа кинетичкиот модел и на протеична катаболитична стапка;
4. Рани и доцни компликации на секој дијализен модалитет и нивното третирање;
5. Ефекти на реналното оштетувања врз на метаболизмот на лекови и нивната фармакокинетика ;
влијанието на различни дијализни модалитети на метаболизмот на лековите;
6. Карактеристики на различните типови на вештачки мембрани користени при хемодијализа
7. Потребата за чистење на вода користена за хемодијализа; метод на ге-иѕе на дијализери ,
вклучувајки ги нивните потенцијални компликации.
8. Нуртициски аспект на реналните заболувања;
Семинар=26 часа
За секој 1 теориски час, 2 часа координирана дискусија по однапред зададен проблем .
Практични вежби = 30 часа
1. Поставување и одржување на привремен васкуларен пристап
2. Поставување и одржување на катетер за времен

или траен перитонеален пристап.

3. Индикација на параметри за хемодијализа
4. Водење на ХД сеанса - основни модалитети ( алтернатива проширени )
5. Решавање на компликации во тек на хемодијализна сеанса
6. Следење на состојба на пациенти на хронична програма за дијализа
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Теориска настава = 8 часа
1. Медицински и законски индикации и контраиндикации за жива и кадаверична трансплантација;
Принципи на собирање на органи, заштитување и чување;
2. Процена и селекција на приматели за трансплантација; роцена на потенцијални бубрежни
донори , живи и мртви.
3. Механизам на дејство и употреба на имуносупресивните лекови;
4. Патофизиологија, хистопатологија и дијагноза на отфрлање на графтот;
5. Рани и доцни компликации на трансплантацијата и интерпретација на резултати од тестот за
хистокомпатибилност
6. Етички прашања во дијализата и трансплантацијата
Семинар = 16 часа
За секој 1 теориски чс по 2 часа координирана дискусија за даден проблем, со однапред теориски
подготвени учесници на семинарот
Практични вежби = 30 часа
1. Информирање на реципиенти / донори во процес на подготовка на трансплантација и етички
прашања во дијализата и трансплантацијата;
2. Водење на трансплантационен протокол
3. Припрема на реципиент за транспланатација
4. Обрабока на жив донор за транплантација
5. Имуноспупресивни протоколи
6. Интерпретација на резултати од уринарна анализа и уринарна микроскопија и на хематолошки
и биохемиски тестови
7. Интерпретација на хистолошки и имунолошки тестови релевантни за бубрежните болести
8. Индикации , контраиндикации и компликации и оцена и интерпреација на резултат од
ехосоногравски преглед на уринарен тракт и интравенска урографија, КТМ и МРИ скенирање

9. Индикации, контраиндикации и компликации и оцена и интерпретација на наоди од радионуклидно иследување и мерење на бубрежни функции, ренална ангиографија и ангиопластика, 24
ч-АКПМ
10. Индикации, контраиндикации и компликации и оцена и интерпретација на наоди од перкутана
биопсија на нативен и трансплантиран бубрег , плазмофереза
Додаток кон програмот;
Потребно е да се додадат, особено во делот практични вежби, распоредот и бројот на вештини ,
одн. манипулации, интервенции, интерпретации, обработки кои се неопходни за да се прифати
дека, барем формално е совладана вештината.

ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ТРАУМАТОЛОГИЈА
Област на субспецијализација
Звање кое се добива по
завршување на
специјализацијата
Времетраење на
субспецијализацијата

Трауматологија
Субспецијалист по трауматологија
24 месеци

Основен мотив за измена и дополнивање на постоечката програма за
субспецијализација по трауматологија беше потребата истата да се осовремени и
надополни со најновите доктринарни ставови во однос на третманот на трауматизираните
пациенти.
Основата се специјалностите по општа хирургија и ортопедија на кои и досега се
темелеше субспецијализацијата по трауматологија. Досегашните показатели и направени
анализи кои се однесуваат на проблемот на трауматологијата во Македонија, но и
пошироко непобитно покажуваат дека со овој проблем сеуште се занимаваат општи
хирурзи и ортопеди. Од друга страна, според досегашните искуства кои произлегуваат од
секојдневната практика и едната и другата специјалност (општа хирургија и ортопедија) не
можат комплетно да оспособат кадри кои без додатни искуства од доменот на
трауматологијата можат да ги решаваат проблемите кои ги наметнува денешниот облик на
изолирана, мулти и политраума. Без соодветна стручна оспособеност, базирана на
современи доктринарни ставови во решавање на повредените, постои можност да се
спроведуват неадекватни постапки поврзани со дијагностиката и третманот, чиј краен
резултат е недозволено висок процент на морбидитет и морталитет. Поради тоа се
наметнува потребата од постоење на оваа субспецијализација со која општите хирурзи и
ортопедски хирурзи кои професионално се занимаваат со оваа проблематика стручно би се
оспособиле да изведуваат постапки со кои ќе обезбедат адекватен третман на
трауматизираните пациенти. Уште поважно е што со овој тип на доедукација идните
субспецијалисти по трауматологија од двете специјалности ќе можат со примена на
современи доктринарни ставови соодветно да ги третираат трауматизираните пациенти на
идентичен начин.
Целта на оваа Програма е да се изработи план и програма од предметот
трауматологија, со која ќе се оспособат субспецијалистички стручни кадри од областа на
трауматологијата кои суверено ќе владеат со современите методи на дијагностиката и
лекувањето на повредените. Освен од трауматологијата специјализантот преку теоретската
настава и практичната обука ќе владее и ќе стекнува знаења од доменот на анестезиологија
со реанимација, неврохирургија, торакална и васкуларна хирургија, пластична и
реконструктивна
хирургија,
трансфузиологија,
максилофацијална
хирургија,
неврофизиологија (за потребите на трауматологија), радиологија, абдоминална хирургија,
урологија и ортопедија.
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Со оглед на претходното различно познавање и едукација на специјалистот по општа
хирургија и ортопедија, се наметнува потребата од изведување на две различни програми,
со исто вкупно времетраење од 24 месеци, но со различно траење на предвидените турнуси
со цел идниот субспецијалист трауматолог да се здобие со еднаква едукација и знаење.
Оваа програма е наменета за доедукација на општите хирурзи и ортопедските хирурзи
кои завршиле четиригодишна специјализација. Таа се разликува од ново воведените
програми за специјализација по трауматологија и ортопедија.
Субспецијализантот по трауматологија ќе биде вклучен во секојдневна работа во
ургентниот центар како и Клиниките за трауматологија и ортопедија. Ќе учествува при
прием, дијагностицирање, лекување на повредените и нивна контрола во амбулантите.
Нивна задача ќе биде и водење на повредените на оддел, нивна предоперативна
подготовка, асистенции и самостално изведување операции спрема каталогот. Во текот на
специјализацијата ќе биде едуциран за транспорт на повредениот и пружање на прва
помош на лице место (обезбедување на дишни патишта, сопирање на крварење, транспорт
на имобилизација, транспорт на реанимација и инфузија). Дел од овие активности може да
се обавуваат во Медицинскиот симулациски центар, како и на терен. Дел од едукацијата
треба да биде и присуство на сертифициран курс, семинар од соодветната област од
напреден степен. Однапред ќе биде посочена содветна литература за теоретска едукација и
подготовка на колоквиумите. Наставата ќе се изведува и преку организирани теоретски
предавања, дискуциски групи и семинари од соодветните област.
Специјализацијата ќе се одвива на поедините клиники и нивни бази. Специјализантот
ќе биде воден од ментор и едукатори.
Услов за полагање на испитот ќе бидат завршени сите предвидени турнуси и положени
колоквиуми. Колоквиумите треба да се полагаат пред однапред одредена комисија.
Начинот на изведување на колоквиумите ќе биде одреден од комисијата (може да биде
предвиден и писмен и усмен дел).
Испитот на кандидатот ќе се изведува теоретски, пред комисија. Испитната комисија
за полагање на субспецијализацијата трауматологија ќе се состои од три члена со наставно
научно звање од областите:
1.
2.
3.

Трауматологија
Ортопедија
Еден од наставните предмети вклучен во програмата за специјализација.
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Имајќи ја предвид претходната едукација и знаење на општиот хирург, за
специјалистите по општа хирургија се предлага следната програма:

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Време на траење и редослед на изведување на настава:
ЗА ОПШТА ХИРУРГИЈА
Ред.
Турнус
Бр.
1
Трауматологија
2
Анестезиологија со реанимација
3
Неврохирургија
4
Торакална и васкуларна хирургија
5
Пластична и реконструктивна хирургија
6
Трансфузиологија
7
Максилофацијална хирургија
8
Неврофизиологија
9
Ортопедија
10
Радиологија
11
Физикална терапија
12
Детска трауматологија

Траење (месеци)

Вкупно
ЗА ОРТОПЕДИЈА
Ред.
Турнус
Бр.
1
Трауматологија
2
Абдоминална хирургија
3
Анестезиологија со реанимација
4
Неврохирургија
5
Торакална и васкуларна хирургија
6
Пластична и реконструктивна хирургија
7
Трансфузиологија
8
Максилофацијална хирургија
9
Неврофизиологија
10
Урологија
11
Радиологија
12
Детска трауматологија

9
2
1
1
1
15 денови
15 денови
15 денови
6
15 денови
1
1
24

Траење (месеци)

Вкупно

9
3
2
2
2
2
15 денови
15 денови
15 денови
1
15 денови
1
24
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НАСТАВЕН ПРОГРАМ
За општа хирургија
Ред.
Бр.

1

2

3

4

5

Турнус

Траење (месеци)

Трауматологија
Изолирана повреда. Мулти и политраума. Реакција
на организмот на повреда. Гасна размена,
ацидобазно пореметување, електролитен дизбаланс
кај повредени и политрауматизирани, липиден
метаболизам кај повредени. Хомеостаза кај
повредени.
Колоквиум
Процена на степен-тежина на повреда. Траума
Скор системи. Однос меѓу морбидитет, морталитет
и траума скор системите. Одредување на
трауматски и превентивни постапки во зависност
од степенот на повреда.
Колоквиум
Иницијален пристап на политрауматизиран и
воопшто повреден. Прва помош и транспорт.
Ресусцитационен протокол. Одредување на
приоритет на хируршките постапки во
згрижувањето на политрауматизираните базирано
на доктринарни ставови.
Колоквиум
Фрактури-класификација, механизам на
настанување, прва помош. Иницијален пристап.
Имобилизација. Дефинитивно згрижување.
Неоперативен и оперативен начин на згрижување
на фрактурите. Видови на остеосинтеза, индикација
за нивна примена. Создавање на калус и санација
на фрактура. Рани компликации на фрактурите.
Колоквиум
Повреди и скршеници во предел на рамениот појас.
Механизам на настанување. Дијагностика и
процена на стабилност на фрактурите. Прва помош.
Транспорт. Дефинитивно згрижување со
индикација за различен вид на третман.
Конзервативен третман на фрактури. Оперативно
згрижување на фрактури. Рехабилитација. Стерноклавикуларна луксација. Фрактури на клавикула.
Акромио-клавикуларна дијастаза. Механизам на
настанување. Дијагноза. Згрижување. Компликации

9 месеци

5

6

7

8

9

10

11

и нивен третман.
Дијагноза и третман на мекотривните повреди во
предел на рамениот појас. Третман на акутна
луксација на хумеро-сакупалниот зглоб. Третман на
повторувачки луксации на хумеро-скапуларниот
зглоб. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на проксималниот дел на хумерусот.
Фрактури на дијафиза на хумерусот и дисталниот
дел на хумерусот. Механизам на настанување.
Дијагноза. Класификација. Згрижување.
Рехабилитација. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Луксација на лакт. Интраартикуларни фрактури на
дистален крај на хумерус. Фрактури на capituli
humeri radii, trochlea, capitulum radii, fractura
olecrani. Фрактури на processus coronoideus ulnae.
Фрактура Monteggia. Механизам на настанување.
Дијагноза. Згрижување. Компликации и нивен
третман.
Колоквиум
Фрактури на подлактица. Фрактури на
проксимален, среден и дистален дел на подлактица.
Изолирани фрактури на радиус и улна. Фрактура
Galeazzi. Фрактура Essex-Lopresti. Фрактури на
дисталниот крај на радиусот. Механизам на
настанување. Дијагноза. Класификација.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Повреди на шака. Фрактури на карпалните коски.
Фрактури на метакарпалните коски и фрактури на
фалангите. Фрактура Bennet. Фрактура Rolando.
Механизам на настанување. Дијагноза.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на карличниот прстен и пелвична
дизрупција. Фрактури на os sacrum и os coccygis.
Комбинирани повреди на околни органи. Фрактури
на ацетабулум. Механизам на настанување.
Дијагноза. Класификација. Згрижување.
Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Луксации на колкот. Фрактури на проксималниот
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12

13

14

15

16

дел на фемурот. Pipkin фрактури. Механизам на
настанување. Дијагноза. Класификација.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на дијафиза на фемурот. Фрактури на
дистален дел на фемурот. Фрактури на патела.
Повреди на колено (луксации, haemarthros, повреди
на лигаментарен апарат) со осврт на спортските
повреди. Механизам на настанување. Дијагноза.
Класификација. Начини на згрижување и третман.
Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на проксимален дел на тибиа.
Платотибиални фрактури. Фрактури на дијафиза на
тибиа. Повреди на скочен зглоб (дисторзии,
луксации, фрактури на поедини малеолуси,
бималеоларни, трималеоларни фрактури).
Механизам на настанување. Дијагноза.
Класификација. Згрижување. Компликации и нивен
третман.
Колоквиум
Повреди на стапалото. Фрактури на талус,
калканеус, тарзални коски, метатарзални коски.
Фрактура Jones. Луксации (субталарни, во
Шопартов и Лисфранков зглоб, метатарсофалангеална луксација). Механизам на
настанување. Дијагноза. Класификација.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Повреди на рбетникот. Фрактури и луксации на
вратниот, торакалниот, лумбо-сакралниот сегмент
на рбетникот. Механизам на настанување.
Дијагноза.Класификација. Згрижување.
Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Патолошки фрактури
 На горен екстремитет
 На долен екстремитет
 Рбетен столб, карлица
Колоквиум
Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
7

водејќи сметка за одредени специфики.

Особености на дијагностика, третман и
компликации на геријатриска траума
Колоквиум
17

18

1

1

1

Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
водејќи сметка за одредени специфики.

Артроскопија – повреди на зглобовите
 Повреда на колено
o Дијагностика
o Повреди на менискуси
o Повреди на лигаменти
Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
водејќи сметка за одредени специфики.

Анестезиологија со реанимација
Ресусцитација и реанимација на трауматизиран,
мулти и политрауматизиран болен. Трауматскохеморагичен шок. АРДС-синдром на масна
емболија. Белодробен шантинг. Кардиоген индекс
кај политрауматизиран, нивен прерачун и важност
во прогнозата на повредениот. Превентивна и
тераписка механичка вентилација кај мулти и
политрауматизиран. Анестезија кај мулти и
политрауматизирани. Интензивно лекување од I и
II степен.
Колоквиум
Неврохирургија
Краниоцеребрални повреди. Commotio, contusio et
compressio cerebri. Компресивни крварења,
епидурален и субдурален хематом. Фрактури на
краниумот.Водење на шок листа кај краниоцеребрални повреди (КЦП). Дијагноза на (KCP).
Одредување на приоритет на KCP во склоп на
политраума како и згрижување на KCP во склоп на
политраума. Повреди на периферни нерви.
Дијагноза. Згрижување.
Колоквиум
Торакална и васкуларна хирургија
Повреди на градниот кош. Flail chest. Contusio

2 месеци

1 месец

1 месец

8

1

1

1

1

1

cordis. Compression thoracis, Pertes-Brown syndrome.
Повреди на аорта. Повреда на органите во градната
шуплина во склоп на политраума. Белодробни
промени кај неторакални повреди. Повреди на
периферни крвни садови. Дијагноза. Начини на
згрижување.
Колоквиум
Пластична и реконструктивна хирургија
Опекотини како термички повреди. Слободни
трансплантати. Ротациони резени. Реимплатација.
Cross/legs. Мекоткивни повреди на екстремитетите.
Повреди на тетиви. Дијагноза. Начини на
згрижување.
Колоквиум
Трансфузиологија
Пореметување во коагулабилноста и хемостаза кај
повредени. ДИК како рана компликација кај
повредените. Масовни трансфузии кај повредените.
Касни пореметувања во коагулацијата кај
повредените, нивна превенција и лекување.
Антикоагулантна терапија кај повредените.
Колоквиум
Максилофацијална хирургија
Максилофацијални повреди во склоп на поли и
мултитраума. Клиничка слика. Дијагноза.
Лекување.
Колоквиум
Неврофизиологија
Неуролошки статус кај повреди на рбетникот и
други повреди. Невролошки статус кај повреди на
периферните нерви. ЕМГ и евоцирани потенцијали
во трауматологијата.
Колоквиум
Ортопедија
Компликации при зараснување на фрактурите.
Одложено создавање на калус. Псеудоартрози.
Лошо санирани фрактури (Mal union, delay union,
non union). Дијагноза. Начин на зглижување.
Корективни посттрауматски остеотомии.
Артродези во склоп на траума и посттрауматски
компликации. Елонгација на екстремитетите.
Остеомиелитис (егзоген и ендоген). Остеопороза и
касни посттрауматски компликации.
Колоквиум

1 месец

15 денови

15 денови

15 деноив

6 месеци

9

Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
водејќи сметка за одредени специфики.

2

1

1
2
3
4

1

Ендопротетика во третманот на различни типови на
фрактури и посттрауматските компликации.
Колоквиум
Радиологија
РТГ инвестигации специфични за дијагноза на
повредите. Посебни нативни проекции во зависност
од типот на фрактурата. Компјутеризирана
томографија, магнетна резонанца, контрасно
снимање на крвните садови. Ултрасонографска
дијагностика.
Колоквиум
Физикална терапија
Физијатриски третман кај различни типови на
повреди
Физијатриски третман по артропластичен третман
Физијатриски треман кај спортски повреди
Физијатриски третман кај геријатриска траума
Детска трауматологија
Фрактури кај деца
 Особености, механизам на повреда,
дијагностика, класификација, третман,
компликации
Колоквиум

15 денови

1 месец

1 месец

10

За ортопедија
Ред.
Бр.

1

2

3

4

5

Турнус

Траење (месеци)

Трауматологија
Изолирана повреда. Мулти и политраума. Реакција
на организмот на повреда. Гасна размена,
ацидобазно пореметување, електролитен дизбаланс
кај повредени и политрауматизирани, липиден
метаболизам кај повредени. Хомеостаза кај
повредени.
Колоквиум
Процена на степен-тежина на повреда. Траума
Скор системи. Однос меѓу морбидитет, морталитет
и траума скор системите. Одредување на
трауматски и превентивни постапки во зависност
од степенот на повреда.
Колоквиум
Иницијален пристап на политрауматизиран и
воопшто повреден. Прва помош и транспорт.
Ресусцитационен протокол. Одредување на
приоритет на хируршките постапки во
згрижувањето на политрауматизираните базирано
на доктринарни ставови.
Колоквиум
Фрактури-класификација, механизам на
настанување, прва помош. Иницијален пристап.
Имобилизација. Дефинитивно згрижување.
Неоперативен и оперативен начин на згрижување
на фрактурите. Видови на остеосинтеза, индикација
за нивна примена. Создавање на калус и санација
на фрактура. Рани компликации на фрактурите.
Колоквиум
Повреди и скршеници во предел на рамениот појас.
Механизам на настанување. Дијагностика и
процена на стабилност на фрактурите. Прва помош.
Транспорт. Дефинитивно згрижување со
индикација за различен вид на третман.
Конзервативен третман на фрактури. Оперативно
згрижување на фрактури. Рехабилитација. Стерноклавикуларна луксација. Фрактури на клавикула.
Акромио-клавикуларна дијастаза. Механизам на
настанување. Дијагноза. Згрижување. Компликации

9 месеци

11

6

7

8

9

10

11

и нивен третман.
Дијагноза и третман на мекотривните повреди во
предел на рамениот појас. Третман на акутна
луксација на хумеро-сакупалниот зглоб. Третман на
повторувачки луксации на хумеро-скапуларниот
зглоб. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на проксималниот дел на хумерусот.
Фрактури на дијафиза на хумерусот и дисталниот
дел на хумерусот. Механизам на настанување.
Дијагноза. Класификација. Згрижување.
Рехабилитација. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Луксација на лакт. Интраартикуларни фрактури на
дистален крај на хумерус. Фрактури на capituli
humeri radii, trochlea, capitulum radii, fractura
olecrani. Фрактури на processus coronoideus ulnae.
Фрактура Monteggia. Механизам на настанување.
Дијагноза. Згрижување. Компликации и нивен
третман.
Колоквиум
Фрактури на подлактица. Фрактури на
проксимален, среден и дистален дел на подлактица.
Изолирани фрактури на радиус и улна. Фрактура
Galeazzi. Фрактура Essex-Lopresti. Фрактури на
дисталниот крај на радиусот. Механизам на
настанување. Дијагноза. Класификација.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Повреди на шака. Фрактури на карпалните коски.
Фрактури на метакарпалните коски и фрактури на
фалангите. Фрактура Bennet. Фрактура Rolando.
Механизам на настанување. Дијагноза.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на карличниот прстен и пелвична
дизрупција. Фрактури на os sacrum и os coccygis.
Комбинирани повреди на околни органи. Фрактури
на ацетабулум. Механизам на настанување.
Дијагноза. Класификација. Згрижување.
Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Луксации на колкот. Фрактури на проксималниот
12

12

13

14

15

16

дел на фемурот. Pipkin фрактури. Механизам на
настанување. Дијагноза. Класификација.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на дијафиза на фемурот. Фрактури на
дистален дел на фемурот. Фрактури на патела.
Повреди на колено (луксации, haemarthros, повреди
на лигаментарен апарат) со осврт на спортските
повреди. Механизам на настанување. Дијагноза.
Класификација. Начини на згрижување и третман.
Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Фрактури на проксимален дел на тибиа.
Платотибиални фрактури. Фрактури на дијафиза на
тибиа. Повреди на скочен зглоб (дисторзии,
луксации, фрактури на поедини малеолуси,
бималеоларни, трималеоларни фрактури).
Механизам на настанување. Дијагноза.
Класификација. Згрижување. Компликации и нивен
третман.
Колоквиум
Повреди на стапалото. Фрактури на талус,
калканеус, тарзални коски, метатарзални коски.
Фрактура Jones. Луксации (субталарни, во
Шопартов и Лисфранков зглоб, метатарсофалангеална луксација). Механизам на
настанување. Дијагноза. Класификација.
Згрижување. Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Повреди на рбетникот. Фрактури и луксации на
вратниот, торакалниот, лумбо-сакралниот сегмент
на рбетникот. Механизам на настанување.
Дијагноза.Класификација. Згрижување.
Компликации и нивен третман.
Колоквиум
Патолошки фрактури
 На горен екстремитет
 На долен екстремитет
 Рбетен столб, карлица
Колоквиум
Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
13

водејќи сметка за одредени специфики.

Особености на дијагностика, третман и
компликации на геријатриска траума
Колоквиум
17

18

1

1

1

Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
водејќи сметка за одредени специфики.

Артроскопија – повреди на зглобовите
 Повреда на колено
o Дијагностика
o Повреди на менискуси
o Повреди на лигаменти
Овој дел од едукацијата со оглед на тоа што се
однесува воглавно на компликации може да се обавува и
на трауматологија и на ортопедија во зависност од
расположивата патологија и начините на третман,
водејќи сметка за одредени специфики.

Абдоминална хирургија
Повреди на ѕидот на абдоменот. Тапи, отворени,
затворени, пенетрантни, перфорантни повреди.
Клиничка слика. Ехо дијагностика кај повреда на
абдоменот. Повреда на абдоминалните органи во
склоп на политраума. Перитонеална лаважа.
Дијагноза. Начини на лекување.
Колоквиум
Анестезиологија со реанимација
Ресусцитација и реанимација на трауматизиран,
мулти и политрауматизиран болен. Трауматскохеморагичен шок. АРДС-синдром на масна
емболија. Белодробен шантинг. Кардиоген индекс
кај политрауматизиран, нивен прерачун и важност
во прогнозата на повредениот. Превентивна и
тераписка механичка вентилација кај мулти и
политрауматизиран. Анестезија кај мулти и
политрауматизирани. Интензивно лекување од I и
II степен.
Колоквиум
Неврохирургија
Краниоцеребрални повреди. Commotio, contusio et
compressio cerebri. Компресивни крварења,
епидурален и субдурален хематом. Фрактури на
краниумот.Водење на шок листа кај краниоцеребрални повреди (КЦП). Дијагноза на (KCP).

3 месеци

2 месеци

2 месеци
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1

1

1

1

1

1

Одредување на приоритет на KCP во склоп на
политраума како и згрижување на KCP во склоп на
политраума. Повреди на периферни нерви.
Дијагноза. Згрижување.
Колоквиум
Торакална и васкуларна хирургија
Повреди на градниот кош. Flail chest. Contusio
cordis. Compression thoracis, Pertes-Brown syndrome.
Повреди на аорта. Повреда на органите во градната
шуплина во склоп на политраума. Белодробни
промени кај неторакални повреди. Повреди на
периферни крвни садови. Дијагноза. Начини на
згрижување.
Колоквиум
Пластична и реконструктивна хирургија
Опекотини како термички повреди. Слободни
трансплантати. Ротациони резени. Реимплатација.
Cross/legs. Мекоткивни повреди на екстремитетите.
Повреди на тетиви. Дијагноза. Начини на
згрижување.
Колоквиум
Трансфузиологија
Пореметување во коагулабилноста и хемостаза кај
повредени. ДИК како рана компликација кај
повредените. Масовни трансфузии кај повредените.
Касни пореметувања во коагулацијата кај
повредените, нивна превенција и лекување.
Антикоагулантна терапија кај повредените.
Колоквиум
Максилофацијална хирургија
Максилофацијални повреди во склоп на поли и
мултитраума. Клиничка слика. Дијагноза.
Лекување.
Колоквиум
Неврофизиологија
Неуролошки статус кај повреди на рбетникот и
други повреди. Невролошки статус кај повреди на
периферните нерви. ЕМГ и евоцирани потенцијали
во трауматологијата.
Колоквиум
Урологија
Повреди на уринарниот тракт и мочните патишта
во склоп на политраума. Катетеризација,
цистостомија и згрижување на уринарните повреди.

2 месеци

2 месеци

15 денови

15 денови

15 деноив

1 месец

15

2

1

1

Колоквиум
Ретроперитонеален пристап на лумбалниот дел на
рбетникот.
Колоквиум
Радиологија
РТГ инвестигации специфични за дијагноза на
повредите. Посебни нативни проекции во зависност
од типот на фрактурата. Компјутеризирана
томографија, магнетна резонанца, контрасно
снимање на крвните садови. Ултрасонографска
дијагностика.
Колоквиум
Детска трауматологија
Фрактури кај деца
 Особености, механизам на повреда,
дијагностика, класификација, третман,
компликации
Колоквиум

15 денови

1 месец
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КАТАЛОГ
на хируршки постапки во едукација на субспецијализанти по трауматологија
(дел од постапките ги изведува самостојно, дел како асистент)
Ред.
Бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Хируршки постапки

Мали хируршки интервенции во склоп на
трауматологијата
Скелетни екстензии
Вадење на остеосинтетски материјал
Пункции на колено и други зглобови
Некрвави репозиции на луксација на хумероскапуларен зглоб
Некрвави репозиции на лакт
Некрвави репозиции на фрактури на дистален крај
на радиус
Некрвави репозиции на колк
Некрвави репозиции на фрактури на
екстремитетите
Интубации
Пункција на v. subclavia
Пункција на v. jugularis
Пункција на a. femoralis
Трахеотомија
Земање и поставување на thierch
Торакална дренажа
Ампутација на екстремитети на различно ниво
Оперативна фиксација на фаланги
Остеосинтеза на радиус и улна
Остеосинтеза на бималеоларни фрактури
Остеосинтеза на тибиа
Остеосинтеза на дијафиза на фемур
Остеосинтеза на фрактури на проксимален дел на
фемур
Остеосинтеза на патела
Пателектомија
Лигаментопластика на колено
Менисцектомија
Дијагностичка артроскопија

Начин на
изведување
Изведува
Асистира
самостојно
/

20

/
/
/

5
5
5

/

5

/

5

/

10

/

3

/

5

/
/
/
/
/
/
/
5
5
10
10
10
10

3
2
2
2
3
2
5
2
3
5
5
5
5

30

10

5
5
5
5
5

2
2
/
1
2
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Пристапи на рбетен столб на различни сегменти и
оперативна стабилизација:
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49
50
51



Цервикален сегмент

 Тораколумбален сегмент
Заден пристап и остеосинтеза на ацетабулум
Надворешна фиксација во трауматологијата
(апликација на надворешен фиксатор на различни
сегменти
Пристап на симфиза на карлица и нејзина
фиксација
Сакро-илијакална фиксација на карлица
Торакотомија
Лапаротомија
Сутура на крвен сад
Сутура на црева
Anus praeter naturalis
Спленектомија
Сутура на црн дроб
Борлок трепанација
Оперативно лекување на импресивни фрактури
Цистостомија
Фиксација на фрактури на ребра
Корективни остеотомии
Артродези
Ендопротези на различни нивоа
Репозиција и конзервативен третман на фрактури
на:
 Подлактица
 Рачен зглоб
 Колк
 Дијафиза на фемур
 Дијафиза на тибија
Фиксација на патолошки фрактури
Третман на компликации при зараснување на
фрактури
Третман на инфекции

5
5
5

/
/
1

10

10

3

/

3
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
1
/
/
/
10

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

5

1

5

1
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Voved

Субсpecijalizacijata po detska kardiohirurgija (DKH) go pokriva poleto
na sevkupnoto hirur{ko zgri`uvawe na srceto i golemite krvni sadovi vo
neonatalna i detska vozrast. Za ispolnuvawe na ovie celi potrebni se znaewa i
ve{tini vo tretmanot na kongenitalni i steknati zaboluvawa na srceto.
Lekuvaweto se sostoi vo menaxerirawe, predoperativna evaluacija, hirur{ki
tretman, perioperativna i postoperativna gri`a i rehabilitacija .
DKH mora da se prakticira vo detski kardio hirur{ki edinici, vo
centri kade e obezbeden poln opseg na medicinski i hirur{ki uslovi za
tretman na pedijatriski pacienti. Ovie centri, istotaka, treba da obezbedat
poslediplomski trening od oblasta na neonatalna i detskata kardiohirurgija,
vklu~itelno i istra`uvawa od ovaa oblast, a treba da bidat rakovodeni od
visokoobu~eni detski kardio hirurzi.
Detskiot kardio hirurg e hirurg specifi~no obu~en za gri`a na deca,
soglasno so standardite i pravilata predvideni so ovaa programa.
Postspecijalistiki-diplomskiot trening za zdobivawe na zvawe na
subspecijalist po neonatalna i detska kardiohirurgija treba da mu ovozmo`i na
doktorot da bide kompetenten vo celoto podra~je na neonatalnata i detskata
kardiohirurgija, koe {to gi vklu~uva i slednite aktivnosti:
-

Dejstvuvawe so konsultatntski kapacitet;

-

Vr{ewe na subspecijalisti~ka praksa;

-

Rakovodewe so programi od oblasta na DKH (ambulantski i
hospitalni pacienti) vo kliniki, bolnici ili privatna praksa;

-

Aktivna participacija vo edukacija na student, specijalizanti i
pacienti.

So ovaa programa se definiraat standardite na znaewe, ve{tini i
povedenie potrebno da se parkticira DKH vo tercijalno zdravstveno nivo.

Sodr`ina na edukcijata
Bazi~ni nauki

Od neonatalniot i detski kardiohirurg se o~ekuva da ima poznavawa i
razbirawa od:

-

Osnovite na genetikata, povrzani so srceto , belite drobovi i
golemite krvni sadovi

-

embriologija, so osobeno vnimanie na pri~inite i embriolo{kite
mehanizmi koi {to vodat do razvoj na kongenitalni anomalii na
srceto, belite drobovi i golemite krvni sadovi

-

bazi~na i hirur{ka anatomija, so {to se ovozmo`uva kompetentna
hirur{ka praksa; anatomija na koronarnite sadovi na srceto so nivni
anomalii, lokacijata na sprovodniot sistem kaj kongenitalnite
anomalii na srceto, anatomija {to se odnesuva na vaskularnite
konduiti vklu~eni vo aortopulmonalni {antovi.

-

fiziologija,

koja

se

odnesuva

na

fetalnata

cirkulacija

i

cirkulatornite promeni po ra|aweto , da se sfatat efektite od
hirur{kite bolesti i povredi vrz normalnata struktura i funkcija
na raznite sistemi na teloto, fiziolo{kite principi od fluiden
balans i nutricija kaj novorodenite i doen~iwata; hemodinamika,
fiziologija i merewa na pritisocite pri postoewe na {antovi ,
fiziologija na pulmonalnata vaskularna rezistentnost, sistemska
vaskularna rezistentnost, fiziologija na nezreli srcevi kletki,
elektrofiziologija so vklu~eni poremetuvawa na sprovodniot sistem
, fiziologija na pedijatriski bajpas so nizok flou i cirkulatoren
arrest.
-

patologija,

vklu~uvaj}i

gi

principite

od

imunologija

i

mikrobiologija relevantni za detskata hirur{ka praksa;
-

farmakologija, so ososbeno razbirawe na dejstvoto i toksinite
efekti

od

lekovite

koi

voobi~aeno

se

primenuvaat

vo

preopeartivnata i perioperativnata terapija, kako i tretmanot na

kriti~no bolnite deca, koristewe na specifi~ni lekovi koi se
koristat vo detskata kardiohirurgija.

Profesionalni ve{tini i povedenie

Komunikacija i povedenie
Klini~ki kontakt so pacientot

Usvojuvawe na ve{tini za sovetuvawe i komunikacija

Po~ituvawe na ulogata na semejnata edukacija

Razbirawe na menaxerirawe na komliciranite slu~ai so vklu~uvawe na
referentni avtoriteti

Prepoznavawe na komplicirani slu~ai; po~ituvawe na ulogata na
srodnite medicinski disciplini; prepoznavawe na sostojbi za koi se potrebni
iskustvo i znaewe od drugi detski kardio hirurzi; potreba za referirawe na
Kolegiumi ili pred drugi specijalzirani nacionalni centri za specifi~ni
sostojbi.

Menaxment

Usvojuvawe na menaxerski ve{tini vo vodewe na edinici za DKH
Poznavawe

na

menaxerski

ve{tini,

vklu~uvaj}i

strategii

za

minimizirawe na intervencii; ~inewe na uslugite, kako i izbegnuvawe na
nepoterbni investigacii.

Razbirawe na socio-eknoomskite i legalnite aspekti na detskite
kardiohirur{ki zaboluvawa

Predavawa i istra`uvawa

Usvojuvawe na iskustvo so prenesuvawe na znaewa

Demonstrirawe na mo`nosta za obuka na medicinski i paramedicinski
rabotnici so iskustvo i prisustvo na specifi~ni kursovi.

Razvoj na istra`uva~ko iskustvo
Trening za analiza na podatoci. Usvojuvawena principite i praksata za
klini~ki isptuvawa. Kvaliteten pregled na literaturni prikazi.

Trening programa
Pristap

Subspecilalizacija po neonatalna i detska kardiohirurgija mo`at da
obavuvaat specijalisti po detska hirurgija ili specijalisti po adultna kardio
hirurgija koi gi ispolnuvaat op{tite uslovi propi{ani so Zakon i soodvetni
va`e~ki pravilnici.

Vremetraewe

Vremetraeweto na subspecijalizacijata e neprekinato

24 (dvaeset i

~eteri) meseci. Treningot nemo`e da se prekine za period ne podolog od edna
godina, dokolku takvi isklu~oci ne se predvideni so soglasno odredeni
zakonski akti. Vremetraeweto na subspecijalizacijata mo`e da se prodol`i
zaradi dokompletirawe na operativnite procedure {to se predvideni so ova
programa. Nedelnoto prisustvo vo bolnica e vo dol`ina od maksimalniot broj
na ~asovi,

dozvoleni so zakon (vo idnina vo dol`ina predvidena so european

working time directive).

Struktura

Bazi~niot terning program treba da bide inkorporiran vo prvite meseci
od specijalniot del od specijalizacijata, za da mo`e specijalizantot da go
apsolvira znaeweto od anatomija, embriologija, fiziologija , kardiologija i
intenzivna nega.
Preostanatiot del od kurikulom da se strukturira po moduli .
Esencijalen del od strukturata e aktivna participacija na formalni
predavawa, seminari, klini~ki sostanici kade se diskutiraat komplikaciite,
mortalitetot i sl.

Predvideni hirur{ki aktivnosti

Za da mu se ovozmo`i na noviot subspecijalist po neonatalna i detska
kardiohirurgija samostojno da raboti nu`no e vo trening programata da bide
kooptiran vo tretman na dovolen broj na slu~ai i proceduri, kako i na
suficientna kompleksnost i diverzitet na patologijata.
Subspecijalistot mora da demonstrira kompetentnost vo brojni oblasti.
Nivoto na kompetentnost se odreduva od strana na mentorot. Za sekoja
procedura se identifikuvaat ~etiru nivoa na kompetentnost:
1. Da observira (vidi)
2. Da raboti so asistencija
3. Da raboti re{isi samostojno (so mo`no pobaruvawe od asistencija)
4. Kompetentno

da

raboti

bez

asistencija,

vklu~itelno

i

komplikaciite.
Na kraj na trening programata, specijalizantot treba da dostigne
soodvetno novo: 2-za kompleksnite proceduri; 3-za prose~ni proceduri i 4-za
proceduri koi se vr{at na nivo na ednodnevna hirurgija.
Status na samostoen neonatalen i detski kardiohirurg mo`e da se dobie
samo dokolku kandidatot e sposoben da:
-

postavi ili potvrdi dijagnoza;

-

da

participira

vo

izborot

na

soodvetna

dijagnosti~ka

ili

terapevtska procedura;
-

da izvede samostojno ili so so asistencija soodvetni hirur{ki
proceduri;

-

da bide aktiven participient vo pre- i postoperativnata gri`a

Na slednata tabela se dadeni brojot i tipot na intervenciite koi sekoj
subspecijalizant mora da gi odraboti. Potvrda za izrabotenoto e vodewe na
poseben dnevnik, specijalizantska kni{ka (log-book), so koja se identificira
sekoja procedura poodelno.

Oblasti

Samostojna izvedba
ili so asistencija

Asistencija na
mentor ili na drug
dodelen edukator

Atrial Septal Defects

15

20

Patent Ductus Arteriosus

10

20

Pulmonary Artery Band

5

10

Ventricular Septal Defect

20

30

Atrio-ventricular Septal

5

10

Tetralogy of Fallot

5

20

5

10

2

5

2

5

5

10

2

10

76

150

Coarctation and Arch
reconstruction
Arterial Switch
(transposition of great
vessels)
Glenn/Fontan procedures
Systemic/Pulmonary shunt
procedures
Right Ventricle to Pulmonary
Artery Conduit

vkupno

Monitoring i ispituvawe

Specijalizanotot mora da se zdobie so kvalitetno iskustvo vo site
predvideni oblasti, a operativnata rutina ke ja verificira preku vodewe na
predvideniot dnevnik.
Zvaweto subspecijalsit po neonatalna detska hirurgija }e go dobie po
spoveduvawe na trening programata, so finalna ocena na steknatite znaewa i
kompetentnost.

Ocena na kvalitetet

Kvalitetot na edukacijata }e se proveruva preku institucionalni merki
(vo soglasnost so zakonite i pravilnicite na Ministerstvata za zdravstvo i
obrazovanie; strukovite organizacii: lekarska komora, specijalisti~ki
zdru`enija; edukativniata baza: Medicinskiot fakultet i sl.).

Trening institucii

Specijalizacijata }e se izveduva na Univerzitetskite kliniki i
Instituti vo sklop na Medicinskiot fakultete vo Skopje; Specijalni bolnici
i Klini~ki centri/bolnici koi }e bidat akreditirani vo R. Makedonija i
stranstvo.

Mesto i vremetraewe

1. Institut za embriologija (osnovi na embriologijata so osvrt na
razvojnite anomalii koi {to davaat hirur{ki implikacii)
7 dena
2. Klinika za detski bolesti-kardiologija

1 mesec

3. Oddel za intenzivna nega i terapija
4. Klinika

za

kardiologija-oddel

3 meseca
interventna

kardiologija

(dijagnosti~ki- terapeutski proceduri kaj deca)

10 dena

5. Klinika za detska hirurgija- oddel za kardiohirurgija
19 meseci
Edukacija vo stranstvo e mo`na samo vo delot od turnusot predviden da se
obavuva na Kliniki za neonatalna detska kardio- hirurgija i toa samo vo centri
akreditirani

za

neonatalna

detska

kardiohirurgija,

so

maksimalno

vremetraewe od 12 meseci.

Edukatori

Mentor mo`e da bide neonatalen detski kardiohirurg; koj e izbran
nastavnik (viziting profesor) so prethodno iskustvo na edukacija na pove}e
nivoa od stranstvo licenciran od Ministerstvo za zdravstvo i Lekarska
Komora na R.Makedonija

Za dopolnitelen edukator (mentor) mo`e da se nazna~i specijalist koj e
priznaen ekspert za odredeno pole ili oblast od stranstvo licenciran od
Ministerstvo za zdravstvo i Lekarska Komora na R.Makedonija

Specijalizant

Od subspecijalizantot se o~ekuva da ja prezeme odgovornosta za svojata
edukacija i da bide proaktiven za vreme na trening programata.
Za da mo`e samostojno i kompetetno da raboti vo idnina, specijalizantot
mora da bide vklu~en vo tretmanot na dovolen broj na slu~ai (po broj i
diverzitete na patologijata).
Subspecijalizantot mora uredno da ja vodi svojata specijalizantska
kni{ka, koja {to e klu~na vo ocena na sprovedenite aktivnosti.

Subspecijalizantot treba da prisustvuva na lokalni, regionalni ili
nacionalni sostanoci koi se povrzani so detskata hirurgija. Se ohrabruva i
nivna aktivna participacia na ovie sostanoci.

Odnos edukator/specijalizant

So rakovoditelot na programata na po~etok }e se detalizira rasporedot
na subspecijalizacijata i najmalku na 6 meseci }e se diskutira progresot vo
subspecijalizacijata.
Rakovoditelot i mentorot, najmalku na 6 meseci }e vr{at evaluacija na
zdobienite znaewa na teoretsko i prakti~no nivo na specijalizantot.
Evaluacija na znaewata }e se vr{i po sekoj turnus {to e obaven nadvor od
Klinikata za detska kardiohirurgija.
Sekoja proverka na znaewata }e se dokumentira

НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА
ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ГРАДНА ХИРУРГИЈА

Проф. др. Васко Чоланчески, dr.sci.med.
Специјалист по општа хирургија
и торако-кардијална хирургија
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I.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Време на ефективно траење и редослед на изведување на наставата:
Наставни предмети
Градна хирургија
Кардиохирургија
Пулмологија
Анестезиологија со
реанимација
Кардиологија
Радиологија

Време на ефективно траење (во
месеци)
16
2
2
1

Распоред по семестри
II, III, IV
III
I
I

1
2

I
I

2

II.

ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА НАСТАВАТА

Ефективното време предвидено за субспецијализација во принцип се дели така да
2/3 од времето се усмерува на практична, а 1/3 на теоретска настава. На почеток на
субспецијализацијата на секој специјализант му се одредува ментор. Наставата е
индивидуална, а истата ја планира, контролира и усмерува менторот, кој исто така го
усмерува специјализантот во релевантната и актуелна стручна литература.
Покрај тоа, теоретското знаење се обогатува преку обавени присуства на конгреси,
семинари, стручни предавања, стручни конференции и козилиуми, како и со објаснувања
во тек на практичната работа и разговори со предметните наставници од соодветниот
предмет.
Практичната настава се изведува на клиниките и институтите, одделенијата за
дијагностика, во специјалистичките амбуланти и во операционите сали во тек на
секојдневните рутински стручни активности.
Контролата и проверката на стручното знаење го вршат покрај менторот,
предметните наставници према наставниот план и програма.
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III.

НАСТАВЕН ПРОГРАМ
А) ОБЕМ НА ЗНАЕЊЕ

1. Градна хирургија
Хируршка анатомија на органите на градниот кош. Хирурпки аспект на физиологијата и
патофизиологијата наторакалната шуплина. Историјат и развој на торакалната хирургија.
Дијагностика на торако-хируршките заболувања. Испитување на општата кондиција на
болниот и белодробни функционални тестови. Преоперативна припрема и постоперативно
лечење. Хируршки материјал, биолошки и ситетски кој се уипотребува во торакалната
хирургија.
КОЛОКВИУМ
Повреди на граден кош/етиологија, итна оцена на повредениот, итно збринување/.
Скршеници на ребрата и градната коска. Хематоторакс. Краш и бласт повреди. Отворена
рана на градниот кош, тенсиони пнеумоторакс. Flail chest sy. и повреди на трахејата и
бронхите. Здружени торако-абдоминални повреди. Повреди на хранопровод и дијафрагма.
Воени повреди на граден кош. Останати итни торако-хируршки заболувања.
КОЛОКВИУМ
Анатомија на бели дробови. Инцизии/торакотомија, медијална стернотомија, торакоабдоминални инцизии, билатерална трансстернална торакотомија, периферна атхезиолоза,
торакотомија после торакопластика/. Запознавање со техниката на резекција на бели
дробови/пнеуменектомија, лобектомија и сегментална резекција/при тумори и други
заболувања на белите дробови.
КОЛОКВИУМ
Емпијем (интермитентна дренажа и инсталација на антибиотика, затворена дренажа,
отворена дренажа, декортикација, торакопластика). Белодробен абсцес (преоперативни
мерки и терапија, белодробна резекција. Хирургија на хранопроводот. Хирургија на
медијастинус (заболувања, тумори, хирургија на тумус). Хирургија на дијафрагмата
(хернии и релаксација, тумори). Хирургија на белодробната туберкулоза и хидатидоза.
КОЛОКВИУМ
2. Кардиохирургија
Повреди на срцето и големите крвни садови во градниот кош и нивно збринување.
Ургентни состојби во кардиохирургијата и нивно збринување. Перикардиоцентеза и
4

перикардиектомија. Запознавање со основите на вродените и стекнатите срчани мани и со
хируршкото лекување на исхемиската болест на срцето.
КОЛОКВИУМ
3. Пулмологија
Запознавање со основите на пулмологијата и пнеумофтисиологијата. Испитување на
белодробната функција со интерпретација на стандардната спирометрија. Бронхоскопија и
други ендоскопски прегледи во пулмологијата. Изведување на плеврална биопсија.
Бактериолошка, цитолошка и биохемиска дијагностика во пулмологијата.
КОЛОКВИУМ
4. Анестезиологија со реанимација
Принципи на работа во хируршката интензивна нега. Методи на реанимација.
Метаболизам на вода и електролити, нивно пратење и субституција кај болниот.
Пореметување на ацидо-басниот статус и негова корекција. Постапка со коматозен болен.
Кардио-пулмонална реанимација. Хитна трахеостомија. Преоперативна припрема и
постоперативно водење на торакохируршки болни.
КОЛОКВИУМ
5. Кардиологија
Кандидатот се запознава со основите на ЕКГ. Процена и пратење на основните параметри
битни за функионирање на кардиоваскуларниот систем. Неинвазивни методи во
кардиологијата и нивна интерпретација. Катетеризација на срцето и други инвазивни
методи во кардиологијата. Принципи на срчаната хемодинамика. Превенција на кардиоваскуларните заболувања и оцена на работоспособноста на срцевите болни.
Квалификација, етиопатогенеза и клиничка слика на најчестите срцеви заболувања.
Значење и улога на лабораториските наоди во дијагностиката и прогнозата на текот на
болеста.
КОЛОКВИУМ
6. Радиологија
Запознавање со методите на радиолошки преглед и дијагностика на заболувањата и
повредите на градниот кош, белите дробови и срцето. Инвазивни и неинвазивни
радиолошки претраги. Интерпретација на рендгенограм на бели дробови, бронхограм,
томограм, пулмонален ангиограм, рендгенолошки преглед на срцето и големите крвни
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садови, ангиографија на срчаните шуплини и селективна коронарографија. Радиоисотоски
испитувања на срцето, сцинтиграфија на бели дробови.
КОЛОКВИУМ

КАТАЛОГ НА ОПЕРАТИВНИ ЗАФАТИ И ПОСТАПКИ
I = кандидатот треба да ги изведе
Z = кандидатот треба да ги запознае асистирајќи како прв или втор асистент
Назотрахеална аспирација

Z=5

I=30

Торакална дренажа
Прескаленска биопсија sec. Daniels
Медиастиноскопија со биопсија
Торакотомија и експлоративна торакотомија
Затворена интермитентна дренажа
Торакопластика
Радикална декортикација на плеура
Тотална или делумна ресекција на прво ребро
Збринување на булосен енфизен со торакотомија
Пластика на инфунфибулиформен или каринатен pectus по Ravitch
Торакотомија и остварување на ехинококови, бронхогени или други цисти
Торакотомија кај ехинокок со остварување на дел од бели дробови
Торако-френотомија при остварување на ехинокок од плуќа и хепар
Оп. на тумори на зидот
Операции на бенигни тумори на бели дробовисо екстирпација или
атипична резекција
Pneumenectomia
Lobectomia
Сегментрезекција
Бронхотонија и екстирпација на абдомен
Резекција на трахеја и Т-Т анастомоза
Горна lobectomia со анастемоза на интермедијаниот бронх и трахејата
(Sleewe резекција)
Збринување на евентрација или хернија на дијафрагмата
Стернотомија – тизектомија
Оператии на бенигни тумори на mediastanus
Операции на малигни тумори на mediastanus

Z=10
Z=10
Z=10
Z=80
Z=5
Z=2
Z=5
Z=3
Z=2
Z=3
Z=5
Z=3
Z=2
Z=5
Z=5

I=20
I=3
I=3
I=40
I=5

Z=50
Z=30
Z=5
Z=2
Z=3
Z=2

I=10
I=5

Z=2
Z=3
Z=3
Z=5

I=1

I=1
I=1
I=1
I=2

I=3
I=3

I=1
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Резекција на дивертикул на есофаг
Heller-ова операција
Езофагогастроанастомоза
Кенилирање на срцето и поставување на екстракоронална циркулација
Дренажа на перикард
Перикардиектомија
Замена на митрална валвула
Замена на аортна валвула
Аортокоронарен бај пас
Пункција на артерија и пласирање на канила
Пункција на централна вена и пласирање на катетер
Ортотрахеалнаинтубација

Z=3
Z=2
Z=3
Z=10
Z=10
Z=2
Z=3
Z=2
Z=5
Z=5
Z=5
Z=3

I=10
I=15
I=10

После завршениот наставен програм, кадидатот полага испит кој се состои од
практичен дел и од теоретски дел.
Торетскиот дел од испитот се полага пред испитна комисија.
Успехот на кандидатот на испитот се оценува со „положил“.
После тоа кандидатот добива сведочанство за положен субспецијалистички испит
по Торакална хирургија.
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ПЛАН И ПРОГРАМА
ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПЛАСТИЧНА И
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА

Мај 2020 год. Предлог на наставници на катедрата по хирургија по специјалност
пластични и реконструктивни хирурзи

1

I. Субспецијализацијата по ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ќе
се изведува на Ј.З.У. Клиниките во кампусот “Мајка Тереза” наставни бази на
Медицинскиот факултет во Скопје и тоа:

-

На Клиниката за Пластична и реконструктивна хирургија
На Клиниката за Максилофацијална хирургија
На Клиниката за Оториноларингологија
На Клиниката за Неурохиругија

19месеци
3 месеци
1 месец
1 месец

Потребно е специјализантот да има престој во соодветен странски медицински
центар од траење од најмалку еден месец за обука, во договор со менторот.

II.

ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА НАСТАВАТА

Субспецијализацијата по Пластична и Реконструктивна хирургија
оспособува квалифициран хирург од оваа област за дијагностика, терапија,
поставување оперативни индикации, обавување операции, следење и пост
оперативен тек и оцена на последиците од оболување или траума, односно
работоспособност.
Субспецијализацијата по Пластична и Реконструктивна хирургија се
обавува после положен специјалистички испит по општа хирургија и трае 24
месеци (две години).
Ефективното време предвидено за субспецијализација во принцип се дели така да
2/3 од времето припаѓа на практична, а 1/3 на теоретска настава.
На почетокот на субспецијализацијата на секој специјализант му се одредува
ментор. Наставата е индивидуална а истата ја планира, контролира и усмерува
менторот или неговиот заменик, кој исто така го усмерува специјализантот во
релевантната и актуелна стручна литература.
Покрај тоа, теоретското знаење се збогатува преку обавезни присуства на
конгреси, семинари, стручни предавања, стручни конфронтации и конзилиуми
како и со обавување во тек на практичната работа со предметните наставници и
истакнати стручњаци по соодветната област.
Практичната настава се изведува на Клиниките, одделенијата и отсеците за
дијагностика, во специјалистичките амбуланти во операционите сали и во тек на
секојдневните рутински стручни активности.
Контролата и проверката на стручното знаење го вршат покрај менторот така и
предметните наставници према наставниот план и програма.
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III.

НАСТАВЕН ПРОГРАМ

А)
ОБЕМ НА ЗНАЕЊЕ
За проверка на знаењето специјализантот по завршување на турнусот полага
колоквиум пред комисија од тројца наставници и тоа:
I. Колоквиум: од ОБЛАСТА УРГЕНТНА ПЛАСТИЧНА И РЕК. ХИРУРГИЈА (7
месеци турнус)







Дијагноза и третман на акутни рани и повреди
Хируршки инфекции (гангрени, фасциити, флегмони и сл)
Ургентна хирургија на рака/екстремитети
Термички, хемиски, електрични повреди
Дијабетично стапало, декубитални рани
Сложен третман на хронични рани (ХБО, VAC, влажен третман, PRP,
кожни и ткивни заместители)

II. Колоквиум: од областа РЕКОНСТРУКТИВНА И МИКРОХИРУРГИЈА НА
ГЛАВА И ВРАТ, ТРУП И ЕКСТРЕМИТЕТИ (8 месеци турнус)
 Глава и врат патологија и реконструктивни техники
 Труп патологија и реконструктивни техники
 Екстремитети патологија и реконструктивни техники
 Третман на инвазивни малигни кожни тумори со реконструкции
 Конгенитални аномалии

III.





IV.

Колоквиум: од областа ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА, ПРИМЕНА
ИМПЛАНТИ, ЕКСПАНДЕРИ, ПРОТЕЗИ (4 месеци турнус)
Естетска хирургија по регии
Липосукција, липофилинг, липоскулптура
Примена на импланти, експандери и протези
Третман на лузни, келоиди и кожни несовршености

НА

Колоквиум: МИКРО-ХИРУРГИЈА
 принципи при Микрохируршки операции, слободни ткивни
трансвери, репарација на периферни нерви и трансплантации на ткива и
делови од од труп и екстремитети.
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Колоквиумите имаат за цел да го држат специјализантот во континуирано
проучување на поедините поглавја од специјалноста, навремено да ги
уочува и дополнува спецификите во дијагностиката, индикации и
контраиндикации за оперативно лекување, како и очекуваните резултати од
него, да воспостави поблизок однос со менторот и други постари колеги и
да стекне самодоверба.
Во текот на субспецијализацијата, менторите како и останатиот стручен
состав се должни сукцесивно да го воведуваат специјализантот во
асистенции на оперативни потфати, потоа и во изведување на операции од
него.

IV.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

По истекот на специјализацијата и положените колоквиуми специјализантот
полага субспецијалистички испит по Пластична и Реконструктивна хирургија
пред комисија од 3 члена, што ја формира Медицинскиот факултет-Скопје.
Во комисијата се застапени тројца специјалисти по Пластична и реконструктивна
хирургија, од редот на наставници за Универзитетот. (зависно од формираните
комисии, третиот член може да биде општи хирург или максило-фацијален
хирург)
Специјалистичкиот испит се состои од 3 дела:
1. Дијагностика (практичен дел)
2. Испитна операција (практичен дел)
3. Теоретски дел
Успехот на кандидатот со испитот се оценува со „положил“ после кое кандидатот
добива диплома за положен субспецијалистички испит по Пластична и
Реконструктивна хирургија.

Каталог на оперативни зафати и постапки
Кандидатот треба да ги изведе, и да се запознае асистирајќи како
прв или втор асистент.

КОНГЕНИТАЛНИ АНОМАЛИИ
Уши

Корекција на проминентни уши
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Очни капаци
Расцеп

Краниофацијална регија
Врат
Конгенитални аномалии на горен
екстремитет
Кожа

Општо

Хирургија на микоотија
Реконструкција и траума на
надворешно уво
Птосис
Реконструкција на очни капаци
Естетска корекција на очни капаци
Примарна репарација на расцеп на усна
и непце
Секундарна репарација на расцеп на
усна нос или непце
Супкранијална остеотомија
Транскранијална остеотомија
Малформации
Дисекција
Корекција на синдактилија
Корекција на полидактилија
Хирургија на голем конгенитален
пигментиран невус
Хирургија на хемангиом
Хирургија на лимфангиом
Други конгенитални аномалии

ТРАУМА
Лице

Раце

Корекција на мекоткивни повреди на
лицето
Корекција на коскени повреди на лице
Редукција на скршеница на носот
Корекција на лацерација на кожа
Коскен графт на рака
Локална резанка за покривање
Далечна резанка за покривање
Корекција на флексорна тетива со или
без графт
Корекција на екстензорна тетива со или
без графт
Тенолиза
Тенодеза
Трансфер на тетива
Примарна корекција на нерв
Корекција на нерв со графт
Фиксација на фрактура со дислокација
Реплантација/реваскуларизација
5

Траума на нога

Траума, изгоретини

Ампутација или ревизија на ампутација
Трансплантација со микроваскуларни
резени на рака
Сплит кожен графт на дефект
Локална резанка на дефект
Далечна резанка на дефект
Слободна микрохируршка резанка на
дефект
Ресусцитација на изгоретини
Рана тангенцијална ексцизија
Кожен трансплантат
Касен дебридман и кожен графт
Хирургија на лузни од изгоретини
Хирургија на лузни од изгоретини со
слободен резен и експандери

НЕОПЛАЗИИ
Бенигна неоплазија на кожа

Малигни неоплазми на кожа

Тумори на рака и врат

Екцизија на бинигна лезија и примарно
затварање
Киретажа, каутеризација на бенигни
лезии
Екцизија и кожен графт на бенигна
лезија
Екцизија и реконструкција со кожна
резанка на бенигна лезија
Ексцизија на базален, сквамозен
карцином и примарно затварање
Ексцизија на базален, сквамозен
карцином и кожен графт
Ексцизија на базален, сквамозен
карцином и локална резанка
Ексцизија на базален, сквамозен
карцином и слободна резанка
Ексцизија на малигни меланом и
примарно затварање
Ексцизија на малигни меланом и сплит
на кожен графт
Отстранување на МС во аксила или
ингвинум
Ексцизија на тумор на усна
Ексцизија на тумор на усната шуплина
и примарно затварање, кожен графт
Ексцизија на тумор на усната шуплина
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и педикуларна резанка
Ексцизија на тумор на усната шуплина
и слободна резанка
Дисекција

Хирургија на шака

Хирургија на пареза и фацијалис

Реконструкција на гради

Реконструкција на труп

Експанзија на ткиво
Хирургија на микроваскуларни резени
Естетика

Ексцизија на ганглион
Декомпресија на нерв (заедно со
ослободување на карпалниот тунел)
Фасциоектомија кај Morbus Dupuytren
Morbus Dupuytren други процедури на
лекување
Синовиектомија кај реуматични
болести
Репарација на тетиви
Артропластика
Артродеза
Статичка поддршка, динамичка
поддршка
Нервен графт
Мускулен графт
Хирургија на очни капаци
Реконструкција со имплант
Реконструкција со експандер на ткиво
Реконструкција со резанка петелкаста
или микро-хируршка
Реконструкција на брадавица
Реконструкција со микро-хируршка
резанка
Реконструкција со кожна или сложена
резанка

Инсерција на експандер
Отстранување и реконструкција
Подигнување на резанка со петелка
Анастомоза на крвни садови
Инсерција на резанката
Зголемување на гради
Редукција на гради, мастопексија
Блеферопластика
Face lifting
Ринопластика
Абдоминална пластика
Дермоабразија
7

Други процедури

Липосукција
Липофилинг
Ревизија на лузни и контрактури
Отстранување на тетоважи

Експериментална обука
Експериментални истражувања
Лаборатории
Микрохируршка обука
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ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Шеф на васкуларен оддел
при Клиниката за торакална и
васкуларна хирургија
Проф. др. Т. Крцкоски

1

Програмата за субспецијализација по васкуларна хирургија содржи елементи кои
ќе овозможат теоретска и клиничка компетентност на кандидатот во оваа област. Времето
предвидено за изведување на истата е 24 месеци, а услов за запишување е помината
најмалку една година од положен специјалистички испит по ОПШТА ХИРУРГИЈА. Во
почеток на субспецијализацијата се одредува ментор.
Ефективното време предвидено за субспецијализација во принцип се дели така да 2/3 од
времето се усмери кон практична настава, а 1/3 кон теоретска настава.
Теоретското знаење се збогатува со обавезно присуство на конгреси, семинари, стручни
предавања и сл. Практичната настава се изведува на Клиниките, специјалистичките
амбуланти и во операционите сали – во склоп на секојдневните стручни активности.
Контрола и проверка на стручното знаење се врши со полагање на колоквиум после секој
турнус пред менторот и уште еден наставник од установата.

СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ЌЕ СЕ ИЗВЕДУВА ВО СЛЕДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
1. Клиника за торако-васкуларна хирургија
од тоа: а) хирургија на артерии
б) хирургија на вени и лимфатици
2. Клиника за кардиологија
3. Клиника за хематологија
4. Институт за рентгенологија
5. Клиника за неурологија
6. Клиника за нефрологија
7. Клиника за ендокринологија

18 месеци
12 месеци
6 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец

2

НАСТАВЕН ПРОГРАМ И ОБЕМ НА ЗНАЕЊЕ
I. ХИРУРГИЈА НА АРТЕРИИ
1. Патофизиологија на интимална хиперплазија, историјат на васкуларна хирургија,
топографска анатомија на магистралните крвни садови на абдоменот, вратот и
екстремитетите и процедури за прикажување на истите, неинвазивни и инвазивни тестови
и иследување во васкуларна хирургија.
2. Базични артериски техники (васкуларни сутурии
ангиопластика, endaxterectomia, PTA, angioscopia...)
Протетски материјал во васкуларна хирургија

анастомози,

„Patch

graft”

3. Трауматски повреди на големите крвни садови (A-V фистули, haematoma pulsans,
артеријален спазам), јатрогени повреди на крвните садови, Compartment Sy и
фасциотомии.
4. Акутни артеријални оклузии: емболија (спонтан атероемболизам, неоперативна
терапија за артериска макроемболија на екстремитетите, Balloon-Catheter емболектомија,
перкутана аспирациона тромбемболектомија, реперфузиони синдром, парадоксална
емболија)
– артеријални тромбози, - компресија
5. Хирургија на екстракранијалните крвни садови – патологија на астеросклероза на
каротидните артерии. Церебро- васкуларни ре-васкуларизациони процедури (технички
аспекти на каротидна ендатеректомија при атеросклеротична болест, каротикосубклавијален By-pass, екстра-интракранијален by-pass при болест на каротидната
артерија), Аневризми и дисекција на каротидната арт.
6. Аорто-илијачна оклузивна болест и методи на хируршко решавање 9аорто-феморален
by-pass, endarterectomia, PTA, унилатерален илиофеморален by-pass со ретроперитонеален
пристап, екстраанатомски бај пасови – аксило-феморален, феморо-феморален, медијална
висцеларна ротација), Акутна интраренална аортална тромбоза.
7. Хирургија при оклузивна болест на долниот екстремитет:
Анатомска дистрибуција на аорто-илијачна и инфра ингвинална атеросклероза, PTA при
атеросклероза на долниот екстремитет, endarterectomia на a.fem.superf., angioplastica на
a.fe.superf., angioplastica на a.profunda fe., Лумбална симпатектомија при кожни исхемични
улцерации на долниот екстремитет, By-pass процедури при атеросклеротична болест на
долниот екстремитет (PTFE Graft, автоген венски графт, in situ V.S.M. графт,
3

секвенцијални бај –пас процедури, подколенични бај-пас процедури за сочувување на
екстремитетот); popliteal vascular entrapment синдром, адвентицијална циста на a.poplitea,
дијабетично стопало
8. Оклузивна артериска болест на горниот екстремитет: патологија на артериски
заболувања на горниот екстремитет (атеросклероза, анеуризми, воспалителни –
артеритиси, тромбоемболизам, траума, надворешна компресија, заболување на малите
крвни садови, неоклузивни болести – вазоспазам); реваскуларизација на горниот
екстремитет; третман на вазоспастични заболувања на горниот екстремитет;
симпатектомија на горниот екстремитет; Thoracic Оutlet Syndrom – етиологија и анатомска
патологија, дијагноза и оперативен третман(трансаксиларен и супралавикуларен пристап)
9. Хируршка постапка при вазоренална хипертонија: патологија на вазореналната
оклузивна болест, функционална сигнификативност, PTA, Patch plastic, resection, By-pass
процедури, аорто-ренална endarterectomia.
10. Оклузивна болест на мезентеричните артерии – Sy на исхемично црево (акутна
емболиска и тромботична мезентерична исхемија), хируршки постапки при хронична
спланхнична артериосклеротична оклузивна болест: endarterectomia, By-pass.
11. Аневризми на аорта ( и др. артерии)
Типови и патологија, морфолошки аспекти на аортна дисекција, и нејзини компликации;
хируршки третман на неруптурирана инфраренална и јукстаренална аортна анеуризма;
компликации при реконструкција на анеуиризма на абдоминална аорта (интестинална
исхемија, неуролошки компликации) и нивна профилакса, изолирана илијачна анеуризма;
хируршки третман при акутна и хронична дисекција на тракална аорта.
12. Вродени аномалии на крвните садови: a-v фустили и a-v малформации
13. Функционални заболувања на крвните садови: (digitus mortuus, акроцијаноза,
еритроцијаноза, livedo reticularis, еритромелалгија , Sy.Reynaud) и третман н истите
14. Инфекции во васкуларна хирургија: дијагноза и третман на инфициран аортален графт,
инфицирана псеудоанеуризма на фаморалната артерија, постапка при лимфоцела и
лимфна фистула.
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II. ХИРУРГИЈА НА ВЕНИ И ЛИМФАТИЦИ
1. Неинвазивни и инвазивни методи во дијагностика на заболувања на вените.
2. Варикозни вени: етиологија, анатомски особености на венскиот систем; хируршки
постапки при варикозни вени на долните екстремитети (stripping, Klapp, локална
екстирпација, phlebectomia), нови трендови во хируршко лекување на варикозните вени.
3. Хируршко лекување на акутните венски тромбози: површна тромбоза на варикозен
терен, длабока илио-фаморална тромбоза (илиофеморална венска тромбектомија);
пулмонален емболизам (акутен и хроничен) и третман на истиот, септичен емболизам;
венска оклузија на гормиот екстремитет (тромбоза на v. Subclavia, надворешна
компресија), синдром на горна и долна v.cava, phlegmasia cerulea dolens.
4. Хируршки постапки при постфлебитичниот синдром: патофизиологија на
постфлебитичниот Sy. со ulcus; хронична длабока венска инсуфициенција; секундарни
варикозитети (Cockett-ова и Linton-ова операција)
5. Портална хипертензија: стиологија, патофизиологија и видови методи за нејзино
решавање.
6. Lymphedema: класификација
(конзервативен и хируршки)

(примарен,

секундарен),

дијагноза

и

третман

III. Обавезниот дел од турнусот кој се поминува на Клиника за кардиологија предвидено е
да се помине во најголем дел на Ангиолошкиот оддел, каде кандидатот ќе се запознае со
неинвазивните тестови и методи во евалуација на болестите на крвните садови (Doppler
сонографија, плетизмографија, AB index...), како и со конзервативниот (фармаколошки)
третман на оклузивната артериска болест на екстремитетите и фармаколошкиот третман
на вазоспастичните заболувања.
IV. Периодот од месец дена поминат на Клиниката за хематологија ќе се искористи за
проучување на патофизиологијата на венската тромбоза (cascada на коагулација на крвта),
и неоперативниот третман на акутен површен thrombophlebitis и длабока фаморална
венска тромбоза, со посебен осврт на фибринолитичката терапија (урокиназа,
стрептокиназа), антокогулантна th.
V. За време на турнусот предвиден да се помине на Институтот за рентгенологија,
кандидатот ќе се запознае со инвазивните техники во дијагностика на болестите на
крвните садови – принципи на артериографијата (релативни индикации и
5

контраиндикации); нејзини компликации, DSA-предности и лоши страни. Посебно
внимание ќе се обрати на интервентната рентгнологија во васкуларната хирургија – PTA
(индикации, контраиндикации, начин на изведување, компликации), MR во васкуларна
хирургија.
VI. На Клиниката за неурологија кандидатот се запознава со невролошката
симптоматологија
при
церебро-васкуларната
инсуфициенција
(каротидна,
вертебробазиларна), како и со медикаментозната терапија на TIA, RIND, CVI, ЕМГ
(неуропатхија, дијабетика)
VII. Периодот од месец дена предвиден да се помине на Клиниката за нефрологија ќе
овозможи запознавање на кандидатот со функционалните испитувања кај пациенти со
реноваскуларна хипертонија и нивна сигнификантност.
VIII. Во тек на турнусот на Клиниката за ендокринологија посебен акцент ќе се стави на
дијабетот и дијабетичната angiopathia и neuropathia и многубројните кмпликации кои
произлегуваат од тоа; терапија кај овие болни.

По обавената програма кандидатот полага завршен испит пред Комисија од три
члена од редовите на наставници на Медицинскиот факултет во Скопје. Испитот се состои
од практичен и теоретски дел, а услов за полагање е претходно исполнет квантум од
операции од областа на хирургија на вени (примарни варикозитети, постфлебитичен
синдром) како и реконструктивна хирургија на артериите (аорт-феморален, феморопоплитеален бај пас, patch plastica,endarterectomia) и симпатектомија (лумбална,
торакална).
После положениот испит кандидатот се здобива со звање субспецијалист по васкуларна
хирургија.
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ПРОГРАМА
За субспецијализација по дигестивна хирургија и
услови кои треба да ги исполнува кандидатот

За прием на субспецијалистичка двегодишна едукација на Клиниката за дигестивна
хирургија, кандидатот треба да ги исполнува следните услови:
1. Најмалку 6 години специјалистички стаж по општа хирургија
2. Приложениот список на хируршки интервенции од страна на кандидатот треба да
(апроксимативно) одговара на приложениот список на хируршки интервенции од
програмот.
3. Во текот на двегодишниот стаж кандидатот полага 4 колоквиуми и тоа:
- по престој од 6 месеци се полага колоквиум по дигестивен пат
- по второто шестомесечие по биљарна хирургија и лапароскопска хирургија
заедно со етра.
- по третото шестомесечие се полага колоквиум по колон хирургија
- по четвртото шестомесечие се полага колоквиум по панкреас.
Кандидатот поминува специјалистички стаж од 1 година на одделот „А“ и 1 година
на одделот „Б“.
ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
ЕЗОФАГУС
ГАСТРОДУОДЕНИМ
ТЕНКО ЦРЕВО
КОЛОН
АНОРЕКТУМ
ЈЕТРА
БИЛИЈАРНИ СИСТЕМ
ПАНКРЕАС
СЛЕЗЕНА
КИЛИ
РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
ЕНДОСКОПИЈА
ЛАПАРОСКОПИЈА
УЛТРАСОНОГРАФИЈА

12 часа
12 часа
4 часа
10 часа
4 часа
10 часа
12 часа
12 часа
3 часа
5 часа
2 часа
6 часа
10 часа
6 часа
1

Часовите од ендоскопија и ултрасонографија ќе се одржуваат на Клиниката за
гастроентерохепатологија.

ЕЗОФАГУС:
1. Хируршка анатомија и физиологија на езофагусот и езофагогастричен премин
2. Пореметување на мотилитетот на езофагусот
3. Хиатус на мотилитетот на езофагусот
4. Дизертикулуми на езофагус
5. Страни тела, перфорации и спонтани руптури
6. Корозивни езофагит и структури
7. Тумори на езофагус
8. Постоперативни компликации на езофагогастрични резекции и езофагектомии
9. Езофагоколо и интестинопладтики и низни компликации
10. Примена на Стаплер во реконструктивни зафати на азофагус
ГАСТРО-ДУОДЕНУМ
1.
2.
3.
4.

Хирурпка анатомија и физиологија
Патофизиологија на желудечна секреција
Биохемиски инвестигации и нивен значај во репавање на улкусната болест
Хируршко решавање на улкусната болест на гастро-деуоденумот и нивни
компликации
5. Постоперативни рецидиви на улкусната болест и нивно згрижување
6. Золлингер-Еллисонов синдром и други АПУД-оми
7. Акутно крварење од горен дел на ГИТ и принципи во негово згрижување
ТЕНКО ЦРЕВО
1.
2.
3.
4.

Хируршка анатомија и физиологија на тенко црево
Црхнова болест на тенко црево
Тумори на тенко црево
Интестинастоми и интестинопликации

КОЛОН
1. Хируршка анатомија на дебело црево
2. Крохнова болест на дебелото црево
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3. Фамилијарна полипоза и улцерозен колит
4. Дивертикулоза и дивертукулитис
5. Долихоколон и токсичен мегацолон како хируршки проблем
6. Волуулус на дебело црево
7. Тумори на дебелото црево
8. Потоперативни компликации после резекции на дебело црево
9. Колостоми и илеостоми
10. Примена на Стаплер во хирургијата на дебелото црево

АНОФРЕКТУМ
1.
2.
3.
4.

Хируршка анатомија
Абсцеси, фистули, фисури и хемороидна болест
Пролапс на ректум
Тумори на аналниот канал и перинеумот

ХЕПАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хирурпка анатомија и физиологија на јетра
Повреди на јетра и нивно згрижување
Ехинококови и други цисти и апсцес на јетра
Бенигни и малигни тумори на јетра и нивен третман
Принципи во хируршкиот третман на малигни тумори на јетра
Портална хипертензија
Трансплантација на јетра

БИЛИЈАРНИ СИСТЕМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хируршка анатомија и зифиологија на жолчни патишта
Аномалии на екстрахепатични жолчни патишта и хепатични артерии
Холелитијаза
Бенигни стенози во подрачје на пачила Ватери?
Бенигни структури на екстрахепатични жолчни патишта
Идиопатски аклерозантен холангит и цисти на холедохот
Малигни тумори на екстрахепатични жолчни патишта и жолчно ќесе
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ПАНКРЕАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хируршка анатомија и физиологија на панкреато-дуоденална регија
Повреди на панкреас и панкреасни фистули
Акутен панкреатит
Хроничен панкреатит
Тумори на егзокрин панкреас и палила Ватери
Тумори на ендокрин панкреас
Трансплантација на панкреас

ЛИЕН
1. Индикации на солленектомија
2. Цисти и тумори на слезена
КИЛИ
1. Дијафрагматски кили и нивно згрижување
2. Згрижување на рецидивни ингвино-феморални кили
3. Постоперативни кили
РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ретроперитонеални тумори
Гастростомии – Витаел, кадер, Стамм, Мерведел, Депаг, Спивацк, Јанезај....5-10
Гастропексии – Лортат – Јакоб, Ниссен
Гастропликации – Дорр, Тоѕпет .......3
Фундопликации – Ниссен- Росети, Аллисон ..........4
Хилл-ова постапка во згрижување на хиатус хернии
Езофагекардиотомиа – трансабдоминален и трансторакален пристап
Проксимална резекција на желудник и дистален езофагус – гарло Свеет
Гастроектомии – Лахеј, Орр, Лонгмире, накајама, Моуцхет, маронеј, Томода, од
било кој тип .......8
10. Инстилација на цлестинска туба.....3
11. Гастроентероаннастомози
–
предна,
антеколична,
ретроколична,
анизоперисталтична, со и без браѕн – задна Долна коса ....... 15
12. Траункална ваготомија – да се познава техниката
13. Селективна ваготомија со дренажна постапка – исто
14. Проксимална селективна ваготомија со и без дренажна постапка
15. Пилоропластики – хеиники – Микулита, Јудд, Финнеу, јакоул
16. Биллротх – Л – Биллротх, Сцхоемекер, БонХаберер, Херслеу
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17. Биллротх III-Биллротх, Хацкер, Еиселбург, Хофмеистер-Реицхел-Полија,
Балфоур, Браун, Мојнихан, Таннер и др..........30
18. Харкинс I
19. Харкинс 2 ...........................................5
20. Дегастроентероаннастомоза, преконструкција по Роу
21. Сутура на перфориран улкус...............................25
22. ПГВ и сутура во еден слој со пментопексија ................10
23. Лигатура на крваречки улкус
24. Лигатура на дуоденален улкус ос пилоропластика.............6
25. Субтотална резекција на желудникот...................15
26. Нуклеација на бенигни тумори во гастричниот сид- техн.
27. Трансторакална лигатура на езофагеални варикси – Боерема, Црил
28. Трансабдоминална лигатура на езофагеални варикси – Линтон, Велцх,
Стеланер-Валкер
29. Танерова метода на порто-аоигосно одвојување................2-4
30. Трансекција на езофагус
31. Портоказална анастомоза , Т-Л, Л-Л......2-4
32. Спленоренална анастомоза – централа Т-Л, Л-Л дистална
33. Сегментна резекција на желудник –Вангенстеин
34. Сегментна резекција на желудник – Серафимов ...... 3
35. Исклучна резекција на желудникот
36. Дуоденостомии при несигурно згрижен дуоденален Батаљак ......2
37. Згрижување на гастрични и дуоденални дизертикули ........ 1-2
38. Посебно згрижување на дизертикули во непосредна близина на папилла Ватери
39. Директна сутура на ледирано црево со и без проксимално поставена стома
40. Резекција на тенко црево со анастомоза Т-Т, Л-Л и др...........15
41. Згрижување на дивертикулум – Мецкели
42. Ентеростомии – је јуностомии – Витеаел, Марвддел, Роух-Илеостомии – Броок,
Коцк..........................................4
43. Интестинопликации – Нобле, Килд, мезентерикопликации – Килд, Филипс
бешавна пликација – Бакер .................... 3-4
44. Колостомии – униполарни, биполарни, цекостомии – Стаам, Гибсон, Велш ....10
45. Затворање на колостома ....................10
46. Премостување – илео – трасверзоколостоми, Илеосигмоидостомии, трансферзосигмоидостоми, јејуноколостои
47. Десна хемиколектомија..........................12
48. Резекција а колон трансперзум .....................6
49. Лева хемиколектомија..................5
50. Резекција на сигма...................10
51. Антериорна резекција на ректум-висока со Т-Т или Т-Л анастомоза (Бакер) –
ниска (Диксон)
52. Абдоминоперинеална кмоатација Милес
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53. Хартманова постапка
54. Синдрона комбинирана ексцизија на ректум-Ллоуд, Давиес
55. Пулл-троугх постапка во лекување на карциноми на ректум
56. Абдомино-трансанална ексцизија на ректум – Тунбулл, Паркс
57. Абдомино-сакрална резекција- Финстерер, Гоетае, „д“ Аллаинес
58. Трансфиктерна резекција – Јорк-Массон
59. Субтотална колектомија со илео-ректоанастеомоза ...............10
60. Тотална колектомија со презервација на анус и илеарно анастомоза
61. Колектомиа и проктоколектомија со илеостомија
62. Колоктомија и ексцизија на полипи
63. Миотомија (Реплли) при диверикулоза
64. Инцизија и дренажа на аноректални абсцеси
65. Фистулотомија и фистулотомија со тракција ....................25
66. Ексцизија на фисура со сфинктеротомија
67. Хемороидектомија – Лангебацк, Морган, Миллиган, Бхиштеад.........15
68. Деторзија на сигма со сигмоидопексија
69. Згрижување на ректолен пролапс – Тхиерсш, Нотарас абдом. и и перинеален
пристап) Рипстеин, Куммел ........................ 6
70. Турнбулл – ова операција во лекување на токсичен мегаколон
71. Згрижување на лезии на јетра при повреди...........................8
72. Локална ексцизија на бенигни тумори на јетра
73. Атипична резекција на јетра
74. Десна лобектомијаи проширена десна лобектомија
75. Лева лобектомија и проширена лева лобектомија
76. Средна хепатична лобектомија...................8
77. Тотална цистектомија
78. Екстирпација на циста со парцијална цистектомија и оментопексија
79. Мерсупиелизација..........................15
80. Трансплантација на јетра-приципи
81. Холецистостомија
82. Парцијална холецистостомија со холецистостомија
83. Холецистостомија – антеро-ретроградна
84. Холедохолитотомија со примарна сутура или Т-дренажа ....................20
85. Сфинктеротомија, сфинктеропластика
86. Билиодигестивни анастомози...........................10
 Холедоходуденостомија
 Холецисто-је јуностомија
 Холедохо-је јуностомија омега Т-Л
 Холедохо (хепатико) је јуностомија Роух Ј-Р. Ситх
 Хепато-је јуностомија Роух-Касаи
 Холедохоцистодуеностомија
 Холедохоцисто-је јуностомија Л-Л со Браун
 Холедохоцисто је јуностомија Л-Т Роукс Ј
 Холецистодуоденсстомија
 Хепато је јуностомија Роукс Ј-Лонгмире
 Хепато је јуностомија Хесс
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87. Резекција на холдохот со Т-Т анастомоза и Т-дрен ..................1
88. Перкутана трансхепатична дренажа – Прадери
89. Непато-холецистостомија – Р.Смитх....................5
90. Инцизија, лазажа и дренажа при акутен панкреатит
91. Некректомија и секвестректомија со дренажа при акутен панкреатит
92. Рсудоцисто-гастростонија, псеудоцисто-дуоденостомија, псеудоцисто је
јуностомија Л-Л со Браун, Л-Т по Роукс Ј
93. Панкреатико-је јуностомија Л-Л со Браун
94. Панкреатико – је јуностомија Л-Т Роукс Ј
95. Панкреатико – је јуностомија Т-Т Роукс Ј................................15
96. Дистална панреатиктомија...........................................................4
97. Субтотална панреатиктомија
98. Резекција на тело на панкреас
99. Тотална панакреатектомија..................................................................................3
100. Цефалична дуодено-панкреатектомија – Виппле,. Дилд и др........................2
101. Енуклеација на ту. (инаулином) на панкреас и резекција ..............................3
102. Фистуло-гастростома, фистуло-је јуностома
103. Спленектомија, спленорафија............................................................................10
104. Трансплантација на панкреас – принципи
105. Пластика при згрижување на ингвинални кили-Бассини, Халстон,
Хацкенброок, Бренер, Схоулдице, Мц Вај, Ларсоше и др.....................................50
106. Пластики при згрижување на феморални кили – Лотхеисен, фабри
107. Пластики при слајдинг. Кили, Зимерман
108. Пластика при епигастрична кила
109. Пластика при умбиликална кила- Мајо
110. Пластики при решавање на постоперативни кили- Мауо, наталл, маингот,
Кеел, имплантати
111. Згрижување на обрураторна кила
112. Згрижување на лумбална кила
113. Згрижување на спигел – ова кила
114. Згрижување на интерпариетална кила
115. Згрижување на перианална кила
116. Згрижување на хиатус кила
117. Згрижување на внатрешни кили – парадуоденални, мезентерични
118. Преден и заден екстраперитонален пристап при решавање на субфреничен
абсцес.
119. Лапароскопска хирургија и нејзини можности во абдоминална хирургија

СТРУЧЕН КОЛЕГИУМ
Проф. д-р Ангел Пеев
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УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” – СКОПЈЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ГИНЕКОЛОШКА ХИРУШКА ОНКОЛОГИЈА
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

МАЈ, 2020

ВОВЕД
Општо е познато медицинското значење на малигното заболувања кај
човечката популација. Во гинеколошката патологија, малигните заболувања
(вклучувајќи и заболувања на дојка) се застапени во повеќе од 30% од
пациентките. Од тие причини, во светот уште во текот на шеесетите години,
во медицината се воведе посебна субспецијалност гинеколошка онкологија
како дел од гинеколошко-акушерската дејност.
Гинеколошката онкологогија е интердисциплинарна научна област која ги
поврзува лекарите специјалисти по гинекологија и акушерство, онколози,
интернисти, имунолози, хемиотерапевти, радиолози патохистолози и др.
Гинеколошката хирушка онкологија има големо значење од здраствен и
научен аспект. Оваа субспецијалност ја дефинира епидемиологијата ,
регистрацијата и организацијата на онколошката заштита, современиот
дијагностичко-тераписки пристап кај заболените , како и понатамошното
следење на пациентките кај кои е завршена терапијата.

ЦЕЛИ насубспецијализацијата
За време на субспецијализацијата по гинеколошка онкологија, лекарите
треба да ги совладаат оперативните постапки и да се здобијат со знаење од
следниве области на гинеколошката онкологија:









организирање на гинеколошката онколошка заштита;
епидемиологија и регистрирање на малигномите од гинеколошко
потекло;
основи на општа онкологија и тоа:молекуларна биологија на туморите,
карциногенеза, имунологија и имунологија на туморите, превенција на
туморите, биохемиските промени и факторите кои влијаат на растот на
туморите како и радиобиологија на истите;
современи постапки и процедури во дијагноза на малигномите од
гинеколошко потекло;
тераписки процедури кај пациентките со малигноми од гинеколошко
потекло;
современо пратење и понатамошен третман на пациентки по завршен
оперативен третман;
рехабилитација и процена на работната способност кај тие пациентки.
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УСЛОВИ
- завршен медицински факултет
- завршена специјализација по гинекологија и акушерство
- 4-годишен специјалистички стаж по гинекологија и акушерство

ПЛАН НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА
Интердисциплинарниот план и програма се изведуваат во траење од 24
месеци во комплетни образовни центри.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цитодијагностика
Гинеколошка онколошка патохистологија
Ултразвучна дијагноза
Гинеколошка онколошка хирургија
Урологија
Абдоминална хирургија
Радио терапија и хемотерапија на
гинеколошки тумори
8. Амбуланта за болести на дојка
9. Амбуланта за премалигни и малигни
заболувања на грлото на матката-колпоскопија
10. Амбуланта за следење на пациентки по
завршена терапија
11. Онколошка гинеколошка амбуланта

1 месец
1 месец
2 месеци
8 месеци
2 месеци
1 месец
1 месец
1 месец
3 месеци
1 месец
3 месеци

ПРОГРАМА
Гинекологот-обстетичар за време на субспецијализација по принцип на
турнуси на компетентни клиники, институти и лаборатории стекнува знаење
и вештини во интерактивна настава со практична работа и тоа:
1.
2.
3.
4.

Цитодијагностички процедури
Цервикална патологија
Методи и дијагностички постапки во откривање на други малигни
заболувања од гинеколошко потекло
Ултразвучни процедури во гинеколошката онкологија
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Гинеколошка патохистологија и дефинирање на терапијата врз основа на
тоа
Лапараскопија(дијагностичка)
Оперативни методи и техники на гинеколошки онколошки операции,
посебно радикални операции и операции на циторедукција на туморите
Локална апликација на радиоактивни извори на вулва, вагина и матка
Принципи и методи на надворешна радиотерапија
Хемотерапија – принципи и методи
Принципи и методи на хормонска терапија кај гинеколошките
заболувања
Преглед, дијагноза и терапија на заболувањата на дојката
Принципи и методи на имунотерапија и имуносупресија кај заболувања
на дојката
Принципи и методи на третман на рецидивни тумори по завршена
операција, хемио и радиотерапија
Знаење, вештини и практична работа од областа на урогинекологијата

ПРАКТИЧНА РАБОТА (гинеколошко – онколошки операции)
1.
2.
3.

Пункција на асцит
Пункциј на преврален излив
Дијагностичка пункција на ингвинални
лимфни јазли
4. Пункциона биопсија на тумори
5. ХТА со БСО
6. Хта со БСО со селективна
лимфаденектомија
7. Радикална хистеректомија
8. Цисторедукција на оваријални тумори
9. Радикална вулвектомија
10. Лапароскопија (дијагностичка)
11. Интракавитарни апликации

оператор
20
3
1

асистент
10
5
3

10
30
20

10
30
20

15
10
1
25
3-5

30
15
2
15
10
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Овој план ќе се спроведува преку мултидисциплинарна соработка во која
водечка улога ќе има Катедрата по гинекологијаи акушерство, при
Медицинскиот факултет во Скопје. За да се оствари овој план, ќе соработува
со:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Одделението за оперативна гинеколошка онкологија
Одделението за урогинекологија
Одделението за цитолошка дијагностика
Одделението за интервентен ултразвук
Одделение за ендоскопија
Амбуланти во состав на Гинеколошката клиника
Институт за Радиотерапија и Онкологија
Клиника за абдоминална хирургија
Клиника за Урологија
Клиника за торакална хирургија

ТЕОРЕТСКА
ПРОГРАМА
ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА

ЗА

СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАПО

(ПРОГРАМА ЗА САМОЕДУКАЦИЈА И РАБОТА СО МЕНТОР)

ДЕФИНИЦИИ:




Познавање на сите теми кои вообичаено се користат во клиничката
пракса на гинеколошката онкологија
Детално познавање на важните аспекти на темите коиги познаваат
специјалисти од други дисциплини.
Познавање на темите кои се важни во клиничката практика на
гинеколошката онкологија
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ПРВ СЕМЕСТАР
1. Анатомија и хистологија – Институт за анатомија и Институт за
хистологија и ембриологија







Познавање на регионалната анатомија на карлицата, абдоменот,
градниот кош, бутините, ендокрините жлезди, особено во однос на
хирушките процедури кои ги изведува гинеколошки онколог
Детално познавање на грубата анатомија и хистологија на важните
коски, сврзните ткива, мускулите, крвните садови, лимфно и нервно
снабдување
Познавање на анатомијата и хистологијата на карличните органи и
дојката
Познавање на структурата на клетката

2. Патологија – Институт за патологија, Институт за радиотерапија и
онкологија, Лабораторија за хистологија и клиничка цитологија




Детално познавање на цитологијата и хистологијата на гинеколошките
канцери и канцерите на дојката и пре-канцерозните состојби
Детално
познавање
на
карциногенезата,
инвазивноста
и
метастазирањето
Детално познавање на молекуларната и клеточната биологија

3. Статистика и епидемиологија – Институт за епидемиологија




Познавање на статистичката анализа и собирање на податоци во
гинеколошката онкологија
Познавање на подготвување и интерпретирање на клиничките
истражувања
Познавање на социолошките фактори во однос на гинеколошката
онкологија

ВТОР СЕМЕСТАР
1. Микробиологија – Институт за микробиологија и вирусологија


Познавање на инфективните агенси во карциогенезата
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2. Биохемија – Републички завод за здраствена заштита
 Познавање на исхраната во однос на гинеколошката онкологија
3. Биофизика – Природно математички факултет
 Познавање на физичките принципи и биолошките ефекти кои се во
основата на снимањето и тераписките техники кои вклучуваат топлина,
светлина, звук и електромагнетизам
4. Имунологија – Институт за имунологија и молекуларна биологија
 Познавање на имуните механизми вклучени во одбраната од канцерот
5. Фармакологија – Институт за Фармакологија
 Познавање на особеностите, фармакодинамиката, дејствијата,
интерреакциите, и штетноста од фармаколошките агенси кои се
користат во гинеколошката онкологија

ТРЕТИ СЕМЕСТАР
1. Гинеколошка онкологија – Клиника за Гинекологија и Акушерство
 Познавање на епидемиологијата, етиологијата, превенцијата,
скринингот, дијагностичките
техники, прогностичките фактори и
развојните фази на гинеколошките тумори и нивниот третман,
вклучувајќи примарна и секундарна превенција
2. Канцер на дојката – Клиника за Торакална хирургија
 Познавање на епидемиологијата, етиологијата, превенцијата,
скринингот, дијагностичките
техники, прогностичките фактори и
развојните фази на канцерот на дојката и нивниот третман, вклучувајќи
примарна и секундарна превенција
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3. Снимање – Институт за Радиологија (ренген снимање, КТ, МР, Ехо)
 Детално познавање на сите техники на снимање, вклучувајќи
компјутерска томографија, ултразвук, магнетна резонанца, кои се
користат во гинеколошката онкологија,вклучувајќи ги индикациите и
интерпретацијата
4. Хирушки третман
 Познавање и вештина во сите хирушки процедури кои се користат во
гинеколошката онкологија, вклучувајќи и хирургија на дојката
 Познавање на компликациите во хирургијата во гинеколошката
онкологија и постоперативната нега
 Познавање и примената, техниките и компликациите со анестезија и
интензивна нега и експертиза во праксата на реанимација на возрасни
пациентки
 Познавање и искуство во предоперативната процена и подготовките за
оперативен зафат

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Неоперативен третман
1. Онкологија –Институт за Радиотерапија и Онкологија
 Детално запознавање со радио и хемио терапија
 Детално познавање и искуство во примената на хемотерапијата,
хормонотерапијата, радиотерапијата, имунотерапијата и генетската
терапија во рамки на гинеколошката онкологија
 Познавање на причините и третманот (вклучувајќи и хирушки третман)
на хронична пелвична болка
2. Психологија
 Познавање и искуство во психолошкиот третман на пациентките
третирани поради гинеколошки канцер или канцер на дојката
 Познавање на принципите и третманот на сексуалните дисфункции и
психосоматските пореметувања кај пациентки третирани поради
гинеколошки канцер
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3. Палиативна или терминална нега
 Познавање и искуство во палиативната нега и третман на терминалната
нега на пациентки третирани поради гинеколошки канцер или канцер
на дојката

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО
ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА
Програмата за спроведување на субспецијалност започнува по објавен
конкурс, на почетокот од учебната година (1-ви октомври), според утврдени
критериуми и уплата на првата рата (првиот семестар) на прифатените
кандидати.
Сите професори кои учествуваат во субспецијализацијата го формираат
научно-наставниот Совет. На првата седница се избираат координатори за
сите наставни бази (оддели, клиники, институти, факултети). Тие го
донесуваат планот и програмата и предлагаат соодветна литература. Истото
го добива секој субспецијализант на првиот учебен час. Тогаш официјално им
се предаваат индексите за субспецијализација на Универзитетот Св. “Кирил и
Методиј”, се определува менторот и по лична желба се определува тема за
семинарска работа. Семестарот се заверува по положените колоквиуми и
завршен писмен испит од типот на multiple choice questions. Испитот се
вреднува со бодови.
Наставно-научниот Совет го определува минимум бројот на бодови за
теоретскиот дел од програмата за секој семестар, како и вкупниот број
бодови за целиот студиум.
Дипломата се доделува јавно, по задолжително:






совладување на теоретската настава со пропишани минимум бодови
совладување на сите предвидени практиќни,дијагностички и тераписки
вештини
јавно полагање на предвидените колоквиуми
одбранет семинарски труд
завршен испит
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ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА
СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ПЕРИНАТОЛОГИЈА
ВОВЕД
Перинаталната медицина е интердисциплинарна научна дисциплина која ги собира докторите по
медицина-специјалисти за акушерство и гинекологија, за неонатологија (усмерена педијатрија),
но и други стручњаци во чиј интерес се феталната-неонаталната патолошка анатомија,
анестезиологија, биохемичари, генетичари. Освен стручниот пристап, перинаталната медицина
има свои практични или здравствени аспекти, а тоа се: намалување на перинаталниот морталитет
и морбидитет на децата, грижа за мајка и дете за време на бременоста, породувањето и по
породувањето, но и унапредување на организацијата за перинатална заштита на мајката и детето.
За да наведените цели бидат спроведени потребно е континуирано усовршување на
специјалистите за фетална и матернална медицина и доделување на призната Диплома за која се
валоризира соодветно во перинатолошките структури.

ЦЕЛИ на субспецијализацијата
За време на субспецијализацијата за перинатологија докторите треба да ги усовршат следните
вештини и да се здобијат со знаења од следните подрачја на перинатологијата:










Организацијата на антинатална и перинатална заштита;
Физиолошкиот процес на феталниот раст и развој вклучувајќи ја и феталната матурација но
и физиолошките процеси кај новороденчето, како и патологијата на интраутериниот
ембриофетален раст и развој;
Дијагнозата, лечењето и превенцијата на патолошките состојби во бременоста, посебно
ЕРН-гестози, дијабетес, Rh имунитетот, интраамниски инфекции и други инфекции важни
во националната програма за заштита на бременоста;
Дијагнозата, лечењето и превенцијата на прегравидните есенцијални болести на мајката,
посебно реноваскуларните болести, ендокрините болести, кардиоваскуларните болести,
болестите на централниот и периферниот нервен систем на мајката и сл.;
Интензивното недгледување на мајката и фетусот во нормални и посебно во патолошки
состојби, раѓања и леунства
Примарна терапија и реанимација на бремената мајка, како и на здравото и болното
новороденче со посебна нагласка за индикациите и спроведувањето на транспортот in
utero

УСЛОВИ


Завршен Медицински факултет




Положен специјалистички испит по гинекологија и акушерство
Најмалку 5 години работен стаж како специјалист по гинекологија и акушерство, од кои 2
години работа во областа на акушерството.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЛАН НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО ПЕРИНАТОЛОГИЈА
Со целта за постигнување на горе наведеното идниот субспецијализант се запознава со
современите методи за надгледување на фетусот и се усовршува за: амниоскопијата,
амниоцентезата, кардиото-кографијата, рН- метријата, ултразвучната дијагноза, биохемиската
дијагностика, операциското довршување на породувањето, примарната реанимација на мајката и
новороденчето во породилиштето. Исто така тој се оспособува и да планира и да ја организира
перинаталната заштита во рамките на перинаталните институции и пошироко каде што дејствува,
во општината и регионот.

ПЛАН
Интердисциплинарниот план и програма се изведуваат во траење од 24 месеца во компетентни
образовни центри.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ултразвучна дијагноза (3 месеци)
Перинатална патолошка анатомија (1 месец)
Цитодијагностика (7 дена)
Биохемиска лабораторија (7 дена)
Амбуланта за патологија на бременоста (2 месеци)
Породилиште со одделение за интензивна перипартална нега (4 месеци)
Неонатолошки оддел на клиниката за Гинекологија и акушерство (2 месеци)
Кабинет за кардиотокографија и Електромиографија (1 месец)
Патолошка бременост (8 месеци)
Витална перинатална статистика со програмите на ОВЅQUID

ПРОГРАМА
Гинекологот-акушер за време субспецијализацијата по принцип на турнуси на компетентните
оддели и во лаборатории, стекнува знаење и вештини во интерактивна настава и со практична
работа:

1

Дијагностички постапки во тек на бременост



вагинална цитодијагностика, методи на одредување на серумскиот прогестерон,
естрадиол, естриол, ХПЛ, betaHCG и сл.
амниоскопија, рана амниоцентеза, биопсија на хорион, кордоцентеза,




2

Ултразвучна дијагностика


3

методологија на прекин на бременоста, индукција и стимулација на породувањето
интензивен мониторинг во тек на породувањето: CТG и рН метрија
реанимација на новороденото по породувањето
обезболување на породувањето: фармаколошка аналгезија, лoкална и спроведна
анестезија

Оперативни вештини


5

Биометрија и структурна (морфолошка) анализа на ембрионот и фетусот, доплерска
техника во матернална и фетална медицина, ултразвучно водење на кордоцентеза,
амниоцентеза и фетална биопсија

Породување





4

касна амниоцентеза, одредување на фетална матурација и фетална хемолитична болест
преку анализа на плодова вода електромиографија на гравиден утерус
кардиотокографија во бременост

Изведување на царски рез и хистеректомија, серклаж, вакум екстракција, форцепс,
породување при карличнапрезентација, мануелна лиза и ревизија на cavum uteri,
збринување на повреди на меките родилни патишта

Запознавање со





дијагностички и тераписки процедури кај новороденото: умбиликална катетеризација и
ексангвинотрансфузија, фототерапија, ехоенцелографија, ехокардиографија, асистирана
вентилација
патоанатомска и хистолошка анализа на постелка и фетусот
лабораториски анализи: ацидобазен статус, одредување на НBF, НbА1с и
радиоимунолошки анализи на хормони.

Овој план ќе се спроведува преку мултидисциплинарна соработка во која водечка улога има
Катедрата по гинекологија и акушерство при Медицинскиот факултет која за остварување на
планот и програмата соработува со:
A. Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство
1. Одделот за патолошка бременост
2. Одделот за генетски совети со лабораторијата
3. Одделот за биохемиски испитувања
4. Кабинетите за ултразвук, кардиотокографија и електромиографија
5. Одделот за родилна сала

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

6. Одделот за леунство "Болници-пријатели на бебињата и мајките"
7. Одделот за перипартална интензивна нега
8. Одделот за анестезија и реанимација
9. Одделот за цитодијагноза
10. Амбулантите за ризична бременост
Институт за физиологија
1. Кабинет за неурофизологија
Институт за патолошка анатомија
Институт за фармакологија
Клиника за болести на бубрези
Клиника за срце и крвни садови
Факултетот за информатика
Институтот за трансфузиологија
Клиника за детски болести
Клиника за ендокринологија

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА ПО ПЕРИНАТОЛОГИЈА
Програмата за спроведување на субспецијалноста започнува по објавен конкурс, на почеток од
учебната година ( 1 октомври ), според утврдени критериуми и уплата на 1 рата ( првиот семестар)
на прифатените кандидати.
Сите професори кои учествуваат во субспецијализацијата го формираат Наставно-научниот совет.
На првата седница се избираат кординатори за сите наставни бази ( оддели, клиники, институти,
факултети). Тие го донесуваат планот и програмата и предлагаат соодветната литература. Истото
го добива секој постдипломец на првиот учебен час. Тогаш, официјално им се предаваат
индексите за субспецијализација на Универзитетот " Св. Кирил и Методиј" , се определува
менторот и по лична желба се определува тема за семинарската работа. Семестарот секогаш
завршува со завршен писмен испит од типот на тиШр1е цеѕ^оп. ИСПИТОТ се вреднува со бодови.
Наставно-научниот совет го определува минимум бројот на бодови за теоретскиот дел од
програмата секој семестар, како и вкупниот број на бодови за целиот студиум.
Диплома се доделува јавно по задолжително:






совладување на теоретската настава со пропишани минимум бодови
совладување на сите предвидени практични, дијагностички и тераписки вештини
јавно полагање на предвидените колоквиуми
одбранет семинарски труд
завршен испит

ТЕОРЕТСКА ПРОГРАМА
ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ПЕРИНАТОЛОГИЈА
(Програма за самоедукација и работа со ментор)

1

I СЕМЕСТАР

1.1 Хумана репродукција






1.2

Акушерството како струка и наука
Витална статистика
Акушерство и други гранки на медицината
Мајчинство и нејзината улога во фамилијата и општеството
Основи на проектот на ОВЅQUID на Европската Унија

Плацента







Морфологија и структура
Размена на материи
Функции на плацентата-респираторна, нутритивна, ендокрина, екскреторна, заштитна
Фето-плацентна единица
Дијагностичка улога на плацентата
УЗ евалуација наплацентата

1.3 Морфолошки и функционален развој на ембрио и фетус







Овум, зигота, бластоциста
Ембрио, фетус-раст и развој
Фето-матернална комуникација
Физиологија на фетусот
Фетална крв
Имунокомпетенција на фетусот

1.4 Мајчина адаптација на бременоста





Утерус, овариуми, туби, вагина и перинеум
Промени во метаболизмот-вода, протеини, јагленихидрати, масти и минерали
Хематолошки и имунолошки промениПромени во системите и органите

2

II СЕМЕСТАР

2.1 Плодова течност







Физички и хемиски особини
Улога во бременоста
Развој на фетални бели дробови, сурфактант
Одредување на фетална зрелост: L/S, phosphatydil-glycerol, phosphatidil-inozitol
Цитологија на плодова течност
Диајгностички значај на конституентите на плодова течност

2.2 Антенатална дијагностика





Ензимска-алкална фосфатаза, окситоциназа, диаминооксидаза, и др.
Хормонска- hCG, HPL, естрогени
Ехо дијагностика
ЕMG и СТG, микроанализа на фетална крв за ацидо-базен статус, биофизички профил

2.3 Мониторинг на фетусот и инвазивни техники






Генетско советување-предконцепциско, пренатално и постпартално
Пренатален скрининг-биохемиски и ултразвучен за Down синдром и дефекти на неврална
цевка
Индикации за пренатална дијагноза
Ехо дијагностика во I, II и III триместар
Техники-амниоцентеза, хорионбиопсија, кордоцентеза, плацентоцентеза, краниоцентеза,
кардиоцентеза, торакоцентеза, амниоинфузија

2.4 Наследни и стекнати фетални ненормалности





Начин на наследување
Хромосомски аберации-нумерички и структурни
Single gene дефекти
Молекуларна генетика- ДНК-транскрипција и транслација, гени и трансмисија на генетски
материјал

2.5 Инфекции






Вирусни- rubella, varicella-zoster, CMV
Бактериски-B Streptococcus, Listeriosis
Протозои-Toxoplasmosis
Бактериска вагиноза
Полово преносливи болести-Chlamyudia, HSV, HIV, HPV

3

III СЕМЕСТАР

3.1 Биомолекуларни и физиолошки процеси во породувањето







Утерусни фази на партурицијата-0,1,2,3
Утеротропин и утеротонин
Окситоцин и окситоцински рецептори, gap junction протеини, простагландини, естрогени,
прогестерон
Улога на амнион, chorion laeve и децидуа во партурицијата
Арахидонска киселина, PGE2, PGE2α, ендотелин-1, фибронектин, тромбозни активирачки
фактори
Цитокини-интерлеукини, тумор-некротизирачки фактори

3.2 Современо водење на породувањето






Биохемиски анализи и УЗ евалуација на бременоста
Графички приказ на породувањето
Интензивен надзор на плодот во породувањето со СТО, и одредување на ацидо-базниот
статус
Активно водење со примена на индукција, стимулација и програмирано породување
Епидурална аналгезија во породувањето

3.3 Предтерминска бременост





Етиологија-спонатана руптура на мембраните, амнион инфекции, цервикална
инкомпетенција, фетална смрт и др.
Хориоамнионитис
Предтерминско породување со интактни и руптурирани мембрани
Менаџмент и терапија

3.4 Предтерминска руптура на мембраните





Етиологија
Хориоамнионитис-простагландини
Забрзување на пулмоналната зрелост
Гликокортико терапија

3.5 Дијагноза нај предтерминско породуваање
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Менаџмент
Начин на породување
Методи на токолиза-акутна, масивна, бетамиметици, простагландин- инхибитори,
окситоцин-антагонисти, МgЅO4
Фетален и неонатален дистрес
Морфолошка проценка на новороденото

IV СЕМЕСТАР

4.1 Оперативно завршување на породувањето



Царски рез-примарен, секундарен, елективен
Царски рез и хистеректомија

4.2 Бременост кај адолесцентки и по 35 год. возраст
4.3 Состојби и болести на мајката во бременост













4.4

Pregnancy-induced hypertension (РIН); ЕРН гестоза-лесна, средно тешка, тешка форма и
еклампсија; преегзистирачка форма на хипертеензија
Ендокринолошки заболувања
Rh-изоимунизација-Morbus haemolyticus neonatorum
Акушерски крвавења
Мултипла бременост
Застој во раст на фетусот
Ендокрини болести и бременостаа
Имунолошки заболувања
Срцеви болести и бременост
Хируршки болести и бременост
Болести на зависност
Нарушување на хемостаза

Примена на лекови во бременост




Принципи на хуманата тератологија
Класификација на лекови во категории A, B, C, D, X
Лекови во специфични услови: антибактериски агенси, антифунгални, антивирусни,
антипаразитски, антихипертензивни, диуретици, антикоагулантни, антиконвулзивни,
седативи, транквилизери, хипнотици, антидепресивни, антипсихотични, аналгезија,
анестезија- општа и локална, антинеопластични, имуносупресивни, хормонски,
специфични-алкохол, тутун, дрога

4.5 Етички и законски норми

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
УРОГИНЕКОЛОГИЈА
Услови за супепсцијализација:
 Медицински факултет и специјалност уролог или гинеколог-акушер со специјалистички
стаж од две години.
 Супспецијализацијата трае 24 месеци и се изведува на Клиниките за гинекологија и
акушерство, за урологија, за нефрологија, неврологија и на РТГ институтот.
На клиника за гинекологија и акушерство:
 Запознавање со анатомија, физиологиј и хирургија на долен уринарен систем и генитални
органи од аспект на корективна хирургија (8 месеци)
 Уродинамика на долен уринарен систем (3 месеци)
На РТГ институт:
 Радиолошки метод на инвестигација: cistografija, CCG, IVP (1 месец)
На Клиника за урологија:
 Запознавање со анатомија, физиологиј и хируршки зафати на долен уринарен систем (8
месеци)
 Ендоскопија (2 месеци)
 Инвазивни уролошки методи за дијагноза (1 месец)
На Клиника за нефрологија:
 ЕХО –дијагностика на долен уринарен систем (½ месец)
На Клиника за неврологија:
 Дијагностика на оштетување на спиналниот нервен и вегетативен систем (½ месец)

ПРОГРАМА ЗА СУПСЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
УРОГИНЕКОЛОГИЈА
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АНАТОМОФИЗИОЛОГИЈА НА УРИНАРНИ И ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

1.1 ЕМБРИОЛОГИЈА
 Урогенитален гребен и развој на бубрезите
 Урогенитален синус алантоис и нормален развој на мочен меур, уретра, вулва, вагина и
утерус
 Развој на уринарен тракт и развој на репродуктивен тракт-ембрионален однос
 Механизми одговорни за нормален и абнормален развој и позиционирање на органи на
уринарниот и репродуктивниот тракт кај жената

1.2 АНАТОМИЈА





Анатомски компоненти на уретери, мочен меур, уретра, утерус, туби и вагина и структури
на карлична дијафрагма
Васкуларизација, инервација и лимфна дренажа на овие органи
Анатомија на ретропубичниот простор
Алтернации на нормалните анатомски соодноси асоцирани со пореметување на статика на
карлично дно и при други патолошки состојби во мала карлица

1.3 ФИЗИОЛОГИЈА








Рефлексни лаци одговорни за координирана функција на мочниот меур и уретата
Основна невролошка контрола одговорна за волна контрола на функција на мочен меур
Волумен/притисок соодноси на уретра и мочен меур во тек на полнење и во микција
Функционален сфинктерен механизам на уретата и везико-уретрален градиент на
притисоци во тек на полнење и во микција
Автономна и соматска нервна контрола на функцијата на долниот уринарен тракт
Улогата на нервотрансмитери рецептори во функцијата на мочниот меур и уретата
Медикаменти и нивни ефекти врз функцијата на долниот уринарен тракт

1.4 УРИНАРНИОТ ТРАКТ ВО ТЕК НА ГРАВИДИТЕТ





1.Физиолошки промени на реналната функција во тек на гравидитетот
2.Анатомски и функционално промени кај уретерите во тек на бременост
3.Хормонални ефекти врз уринарниот тракт во тек на гравидитет
4.Бактериурија во бременост-симптолошка и асимптолошка
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5.Инфекции на уринарен тракт во тек на бременост-специфичности

ИСЛЕДУВАЊЕ ВО УРОГИНЕКОЛОГИЈАТА

2.1 АНАМНЕСТИЧКИ ПОДАТОЦИ






Анамнеза на континенција во детско и адолесцентно доба
Анамнеза на бременост и раѓања кои прават трауматизам на пелвичните органи и ја
статиката (раѓање крупни плодови,патолошки презентации, интервенции, раѓања во кус
временски интервал и без стручна помош)
Анамнеза на работното место и професија
Анамнеза на инконтиненција

2.2 КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД









Специфичен клинички преглед за пролапс и инконтиненција со тестови за маскирани
елементи (тестови со валви)
Тест со porcio canga за екстериоризација на пролапс
Ректален преглед за оцена на пролапсни елементи
Marshall test, Bonney test, Bethoux test, Youssef test
Pad test
Fluid bridge test
Еелментарен невролошки преглед
Methylen Blau test и indigo carmin test

2.3 ЕНДОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД






Експлоративна цистоскопија
Манипулативна цистоскопија
Хромоцистоскопија
Ексфолијативна цистологија на уринарен тракт
Биопсија на долни уринарни органи

2.4 РЕНТГЕНОЛОШКИ МЕТОДИ НА ЕКСПЛОРАЦИЈА





Интравенска и ретроградна урографија
Цистографија и уретрографија
Колпоцистографија
Дугласографија

2.5 УЛТРАЗВУЧНИ ИСЛЕДУВАЊА НА УРИНАРНИОТ И ГЕНИТАЛНИОТ СИСТЕМ





Експлоративен и интервентен ултразвук на тазот
Одредување на rest urinа
Одредување на положба на грлото на мочниот меур и негова мобилност
Промена на положбата на полните органи

2.6 VI.УРОДИНАМСКА ЕВАЛУАЦИЈА





Цистометрија
Профилометрија
Урофлоуметрија
Електромиографија

2.7 VII.СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА КОМБИНИРАНИ ИСЛЕДУВАЊА




3

ПРИНЦИПИ НА ЛЕКУВАЊЕ НА УРОГЕНИТАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА
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Конзервативна терапија
Оперативна терапија
Комбинирани методи на рехабилитација

ПРОЦЕНКА НА ТЕРАПИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО УРОГИНЕКОЛОГИЈАТА
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Уро-видео иследувања
Радиоуродинамски иследувања
Компјутеризација во урогинекологијата

Проценка на успехот на корективна операција
Меѓународни стандарди за проценка на успехот
Електромашинска обработка на резултатите

СПЕЦИЈАЛНА УРОГИНЕКОЛОГИЈА

5.1 УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА




Типови на инконтиненција на урина ,етиологија, симптоматологија, клинички наоди и
диференцијална дијагноза
Лабараториски, радиолошки и други клинички и параклинички тестови во евалуација на
инконтиненцијата на урина
Конзервативен и хируршки пристап кон специфичните типови на инконтиненција на урина

5.2 СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЈА НА УРИНАТА











Дефиниција, симптоми, знаци и диференцијална дијагноза
Анатомска основа на пореметувањето
Концепт на неперманентно активен субуретрален потпорен механизам на континенција
при напор, како и други теоретски поставки
Различни тестови, нивна вредност, ограничувања и изведување во евалуација на
инконтинентна пациентка при напор (Marshall test, Q-tip, тест со екартери за маскирана
инконтиненција, ендоскопија, колпоцистографија, ултрасонографија)
Конзервативен третман
Абдоминални хируршки процедури
Вагинални хируршки процедури
Превенција, препознавање и третман на интра и постоперативни компликации
Однос со генитален пролапс

5.3 НЕСТАБИЛЕН ДЕТРУЗОР





Дефиниција, терминологија и патофизиологија на пореметувањето
Клиничка експресија на пореметувањето и диференцијација од други дисфункции
Дијагностика
Терапијски модалитети, лимитации и прогноза
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5.4 OVERFLOW ИНКОНТИНЕНЦИЈА
5.5 НЕУРОГЕНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА
5.6 ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА УРЕТРАТА
(уретрален синдром, инфективен и неинфективен уретритис, атрофичен уретритис и
дивертикул на уретра)
 Дефиниција и патофиологија на пореметувањата
 Клиничка презентација
 Клиничка и лабараториска дијагностика
 Ендоскопска евалуација
 Методи на профилакса и третман, конзервативен и хируршки, нивни индикации и
контраиндикации

5.7 ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПОВРЕДИ НА УРИНАРНИ ОРГАНИ




Нормални анатомо-топографски соодноси на уретери, везика и уретра со генталните
органи кај жена и нивни варијации
Интра и пост-оперативна дијагностика и превенција на повреди на уринарниот тракт
Третман на интраоперативно откриени повреди на уринарен тракт



Третман на постоперативно дијагностицирани повреди на уринарен тракт

5.8 УРО-ГЕНИТАЛНИ ФИСТУЛИ






Етиологија, превенција, дијагностика и третман на уро-генитални фистули
Фактори на превенција и ризик
Класификација и терминологија
Вагинален хируршки пристап
Абдоминален хируршки пристап

5.9 НЕОПЛАЗИИ НА УРИНАРЕН И ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ





Класификација
Клиничка презентација
Дијагностика
Третман

5.10 ПСИХОСОМАТСКИ ГЕНИТОУРИНАРНИ СИНДРОМИ




Клиничка презентација на овие синдроми
o Акутна ретенција
o Уринарна инконтиненција
o Уретрален синдром
Дијагнози и третман на овие состојби

5.11 ГЕНИТАЛЕН ПРОЛАПС






Дефиниција и терминологија
Елементи на генитален пролапс и нивна класификација
Специфични иследувања
Конзервативна терапија
Оперативна терапија

5.12 УРИНАРНА ИНФЕКЦИЈА




Инфективни агенси и нивна изолација
Дијагностички процедури при уринарна инфекција
Терапија на уринарна терапија

5.13 МАЛФОРМАЦИЈА НА УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ




Дефиниција
Класификација
Дијагностички процедури



Терапија на малформациите

5.14 УРОГЕНИТАЛЕН СИСТЕМ ВО МЕНОПАУЗА
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Дефиниција на промените
Класификација
Тераписки методи
Хормонска супституциона терапија

Ѓ.НЕОПХОДНОСТ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИОД ПРИ ДИЈАГНОЗА И
ЛЕКУВАЊЕ НА УРОГИНЕКОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА

КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈА РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
Клинички центар-Скопје

Директор Научен сор.д-р Зорка Николова Тодорова
Шеф на катедра Проф.д-р Марија Шоњакова

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУПАПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО
ДАТСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

Скопје, 15.11.2000
Изготвена од Научен сор.д-р Виолета Милошева Димитровска
Шеф на оддел за детска анестезија и интензивно лекува
и
Стручниот колегиум на КАРИЛ

ВОВЕД

Педијатриската
анестезиологија
е
медицинска
гранка
во
анестезиологијата која кај нас во оваа област има повеќедецениска
традиција, високо стручно ниво, научно истражувачка дејност и
афирмација како и стручен развиток кој е во континуиран подем.
И покрај тоа што педијатриските пациенти долго време биле третирани
без јасни сознанија за нивните специфичности во секојдневната
анестезиолошка пракса, секогаш бил присутен осет дека тој пристап е
несоодветен и дека треба да се менува. Заради тоа и се јавува експлозија
на сознанија,посебно во областа на неонатологијата и педијатриското
интензивно лекување, регионална анестезија, третман на болка,
кардиопулмонална ресусцитација и трансплантација на органи. Општо
прифатена е и дефиницијата дека децата не се мали возрасни, мало дете
не е големо дете и новородено не е мало дете.
Новите достигнувања кај деца од сите возрасти со посебно внимание на
новородени и доенчиња, бараат стекнувања на дополнителни знаења и
усовршувње во практичните вештини во анестезиолошката пракса.
Предлогот за супспецијализација по детска анестезија е сообразена со
стандардите на Европската асоцијација на педијатриска анестезиологија и
Европскиот одбор за ресусцитација кај бебиња и деа. Диференцирањето и
организирањето на педијатриската анестезиологија кај нас е со цел да се
следат Европските стандарди на едукација и воедно се потврди и
понатаму унапреди детската анестезиолигија во Македонија како
составен дел на балканските простори.

УСЛОВИ НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
- Завршен Медицински факултет
- Завршена специјализација по анестезија, реанимација и интензивно
лекување

ЦЕЛИ НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Педијатрискиот анестезиолог треба да се оспособи за водење на сите
анестезиолошки реаниматолошки постапки во неонатолошката и детската
возраст. Да биде во состојба итно да дијагностицира и третира
новородени и деца при ургентни и критични состојби, и да биде
оспособен за изведување на сите специјални анестезии во детската
возраст. Во тек на својата супспецијализација практично да се едуцира и
да едуцира други за водење на :
- Општа анестезија и Регионална анестезија кај новородени и деца од
сите возрасти
- Кардиопулмонална ресусцитација кај новородени и деца
- Анестезија за трансплантација на органи
- Анестезија кај деца со срцеви заболувања
- Анестезија во детска неурохирургија
- Анестезија за неонатална и педијатриски итности хирургија
- Анестезија за дневна хирургија кај новородени и деца
- Анестезија кај деца за дијагностички иследувања
- Анестезија кај деца во вонболнички услови
- Болни состојби кај децата со посебен осврт кон третман на болка
- Во тек на супспецијализацијата да се занимава со научно
истражувачка работа во полето на детската анестезиологија.
Активно да учествува во изградувањето на Стандардни терапевски
водич за анестезија и ресусцитација на новородени деца.

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
Супспецијализацијата ќе се состои во практична работа, совладување на
теоретски поглавја од областа на детската анестезиологија, реанимација и
интензивно лекување. Колоквирање на посебни поглавја од детската
неонатологија и детска анестезиологија во вид на организирање на
предавања
и
работилници.
Супспецијализантот
во
тек
на
супспецијализацијата е должен да совлада практичен минимум во
детската анестезиологија. За поадекватна едукација се предвидува во
текот на едукацијата супспецијализантот турнузерски да ротира низ

клиниките каде се дава анестезија и се реанимираат деца во сите
возрасти:
- Клиниката за Анестезија Реанимација и Интензивно Лекувањеоддел за Детска Анестезија Реанимација и Интензивно Лекување
- Клиника за детска хирургија
- Клиника за детски болести-оддел за интензивно лекување и оддел
за детска кардиологија
- Клиника за гинекологија и акушерство-оддел за неонатологија
- Клиника за неурохирургија
- Клиника за ОРЛ
- Клиника за максилофацијална хирургија
Време на изведување на супспецијализацијата е 24 месеци поделено во 4
семестри по 6 месеци.
Диплома за супспецијализација се добива со задолжително
- Совладување на теоретска програма
- Јавно реферирање на партиите предвидени за колоквиуми
- Исполнување на програмата на практична самостојна работа и
собладување на сите анестезиолошки и реаниматолошки техники
- Припремен и одбранет научен труд
- Завршен испит
Бидејќи досега во нашата држава и на нашиот факултет на постојат
супспецијалисти
по
областа
“Детска
анестезиологија”,
супспецијалистичкиот испит ќе се изведе пред еден наставник
супспецијалист по областа од странство и пред два супспецијалисти од
граничните
супспецијализации,
детска
хирургија
и клиничка
фармакотерапија за анестезиолози.
ПРОГРАМА НА ТЕОРЕТСКИ ПОГЛАВЈА ЗА САМОЕДУКАЦИЈА
ИЛИ РАБОТА СО МЕНТОР
ОПШТ ДЕЛ-прв и втор семестар
1.Особености на педијатриската анестезија-вовед, дефиниција,разлики

2. Анатомофизиолошки разлики меѓу возрасен и деца-раст и развиток кај
децата од анестезиолошки интерес.
3. Промени на кардиоваскуларната физиологија во педијатрија во услови
на анестезија.
4. Физиологија и патологија на респираторен систем кај новородени и
деца во услови на анестезија и ресусцитација.
5. Ренален систем кај новородени и деца, во физиолошки услови,
анестезија и при критични состојби.
6. Централен нервен систем кај новородени и деца во услови на
анестезија и ресусцитација.
7. Регулација на температурата кај новородени и деца во услови на
оперативна сала.
8. Педијатриска практична фармакологија на анестетички агенси
наркотици и седативи, дистрибуција и елиминација на лекови во детска
возраст, интеракција на лекови и анестетици во детска возраст.
9. Анестезија кај деца и новородени: подготовка-премедикација и
индукција кај деца, мускулни релаксанти кај деца.
10. Терапија со течности, колоиди, трансфузија на крв и крвни деривати
кај новородени и деца, третман на шок, дехидратации- со осврт кон
подносливост на волумен во разни состојби во детската возрас.
11. Педијатриска регионална
епидурална, блокови).

анестезија

и

аналгезија,(спинална,

12. Амбулантна анестезија кај деца.
13. Будење од анестезија и постанестезиолошка грижа на децата.
14. Системи и техники на анестезиолошката апаратура за детска
анестезија и реанимација.
15. Анестезиолошки мониторинг кај деца во педијатриска анестезија и
интензивно лекувње.

16. Ресусцитација и интензивна терапија на новородени и деца.

СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ- трети и четврти семестар
1.Специјални техники кај деца: хипотензија,хипотермија,акутна
нормоволемична хемодилуција
2. Анестезија за прематурни новородени
3. Анестезија кај деца со вродени срцеви заболувања
4. Анестезија за детска торакална хирургија
5. Анестезија за детска неурохирургија
6. Анестезија во детска ОРЛ
7. Анестезија во детска офталмологија
8. Анестезија за дентална хирургија и хендикепирани деца
9. Анестезија во детска ортопедија
10. Анестезија за трансплантација на органи кај деца
11. Анестезија за итна нонатална хирургија
12. Анестезија за мултитраума педијатриски пациент
13. Опекотини кај деца и анестезија
14. Малигна хипертермија
15. Постоперативен третман на болка кај деца
16. Педијатриско интензивно лекување

ИЗВЕДУВАЊЕ НА СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА
КАРИЛ – 20 месеци
- Одделение за детска анестезија-14 месеци

-

Одделение за анестезија во ортопедија-1 месец
Одделение за анестезија во неурохирургија-1 месец
Одделение за анестезија во офталмологија-1 месец
Одделение за анестезија во ОРЛ-1 месец
Одделение за анестезија за пластичнореконструктивна хирургија и
третман на опекотини-1 месец
- Анестезија за кардиохирургија и хирургија на торакс кај деца-1
месец
НАДВОРЕШНИ ТУРНУСИ
- Клиника за детска хирургија-1 месец
- Клиника за детски болести-1 месец(интензивно лекување 15 дена и
детска кардиологија 15 дена)
- Клиника за гинеколоогија и акушерство-одделзанеонатологија-1
месец
Некој од надворешните турнуси е препорачливо да се реализира во
центри вондржавата(Пр.Институт за мајки и деца-Белград, Рикс
Хоспитал-Копенхаген,Љубјана и др.)

ПРАКТИЧНА ЕДУКАЦИЈА И ВЕШТИНИ:
Супспецијалистот треба да се едуцира да ги совлада следните вештини на
работа кај децата и новородените:
Кардио пулмонална реанимација КПР, односно СБМО:
Асистологија, длабок кардиоваскуларен колапс, вентрикуларна
фибрилација-причини, дијагноза, фактор време
Оживување по АБЦ (надвор од болничка установа)
Третман на кардис аррест во услови на болница (Д-И)
Давање на вода, смртоносен електричен удар, загрцнување
Респираторен аррест-причини, третман
Специфичности на оживување кај новородени и деца АПГАР

Постреанимациона болести и третман
Медиколегални аспекти на оживувањето кај деца и новородени
Интензивно лекување:
Припремње на детски респиратор за употреба
Назална интубација, промена на трахеостимака канила
Артериска пункција кај деца (дијагностичка и за мониторирање)
Мерење на вентилационите параметри
Итна плеурална пункција кај деца, дијагностичка и терапевска
Тоалета на дишните патишта со бронхоскоп
Канулирање на венски пристап, венесецтио, пласирање на централен
венски катетер, осеална инфузија, пласирање на периферн венски
катетер,пласирање на артериски катетер, мерење на централен венски
притисок, директно мерење на А.К.П., интерпретација на ЕКГ,давање на
масивна трансфузија
Пласирање на желудечна сонда кај деца и новородени, пласирање на
уринарен катетер, езофагеална и ректална термометрија, лумбална
пункција кај деца и новородени, притонеална дијализа, анализа на гасни
статус, индикација за примена на респиратор, оценувње на шант и мртов
простор,индикации за одвојување од респиратор.
Оценка на течниот електролитниот биланс кај деца и новородени.
Оценување на азотниот биланс,оценка на бубрежна функција.
Интензивен третман на:
1. Третман на деца со бубрежна инсуфициенција
2. Третман на деца со црнодробна инсуфициенција
3. Третирање на деца со јувенилен дијабетес мелитус, третирње на
хиперсомоларен синдром
4. Третирање на болно дете со олигемичен шок
5. Третирање на бритални алергични манефестации

6. Респираторна терапија-артифициелна вентилација кај деца и
новородени
7. Водење самостојно на критично болно дете
Патолошки состојби во детска возраст и анестезија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

При вродени и стекнати болести на срцето при хипертонија
При болести на белите дробови
При болести на црниот дроб
При болести на бубрезите
При болести на ЦНС
При ендокрини заболувања
При електролитни пореметувања

Препорачана литература за самоедукација:
1. П.Лалевиќ, Анестезиологија, Детска анестезиологија, Мед.Книга
Београд 2000
2. Атанасова А.Анестезиологија в детската б зраст,Мед.Физк,Софија
1985
3. Sumner E.,Hatch D.J. Textbook of Pediatric anaesthetic Practice,Balier
Tindal, London 1989
4. Gregorij, Textbook of Pediatric anaesthesia, Sand.Philadelphia 1994

КАТЕДРА ЗА АНЕСТЕЗИЈА СО РЕАНИМАТОЛОГИЈА
КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА
Медицински факултет, Скопје

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО КЛИНИЧКА ФАРМАКОТЕРАПИЈА ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО АНЕСТЕЗИЛОГИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА
Клиничката фармакотерапија е субспецијализација за специјалисти по анестезиологија со
реаниматологија, клиничка фармакологија, интерна медицина, неврологија,психијатрија,
педијатрија, инфектологија.
Потребата таа да биде субспецијализација и за специјалистите по анестезиологија со реанимација
произлегува од фактот дека бплните кои ги лекуваат овие специјалисти се акутни, комплицирани и
бараат апсолутно добро познавање на рационалната фармакотерапија од сите аспекти.
Субспецијалистичката програма ќе се одвива во тек на четири семестри, за што е потребно
подолго време да се совладаат сите аспекти од оваа дисциплина.
Едукација подразбира и практично искуство, со кое специјалистите по анестезиологија со
реанимација совладуваатѕ одредени вештини, како на пример: неинвазивни и инвазивни техники,
од клиничка фармакотерапија во анестезиологијата и интезивното лекување и други.
Услови за субспецијализација:
Специјалистите по анестезилогија со рениматологија кои се вклучуваат во програмите за
субспецијализација по клиничка фармакотерапија, треба да имаат завршен Медицински факултет.
Субспецијализацијата трае 24 месеци и се изведува на КАРИЛ при Клиничкиот центар- Скопје и на
Институтот за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија при Медицинскиот
факултет во Скопје.
Траење и организација на субспецијализацијата:
Специјализацијата по клиничка фармакотерапија трае две години, односно четири семестри по
шест месеци.Програмата вклучува : теоретска настава, практични вежби, клинички престој,
планирање и иведување на клинички испитувања.
Субспецијализантот треба да има назначен ментор, кој ќе биде одговорен за развој и правец на
комплетната субспецијалистичка програма.Писмените забелешки и документацијата за текот на
субспецијализацијата ќе бидат контонуирано и детално водени од субспецијализантот, а на крајот
на семестарот ќе бидат потпишувани од раководителите на лабараториите и одделенијата каде се
изведува субспецијализцијата.

Присуството на практичките вежби, клиничкиот престој, планирањето и изведувањето на
клиничките испитувања се задолжителни и предуслов за пристапување кон формите на проценка
на суб специјализантот.
Во текот на субспецијализацијата кандидатот треба да се се стекне со :
1. Теоретски познавања од поглавјата предвидени со програмата
2. Практични вештини
3. Клинички испитување на лекови кои се користат во анестезилогијата и реаниматологијата
4. Познавања, стручна интерпретација и практично значење на клинички важните
интеракции на лековите
5. Практично значење за пратењето на несаканите дејствиа на лековите

Турнузирањето на субспецијалистот по предметот клиничка фармакотерапија предвидува престој
и активно работење во одделите во КАРИЛ, Клинички центар- Скопје и Институтот за
предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија при Медицинскиот факултет во Скопје.
Проценка и завршен испит на специјализацијата

Проценката на знаењата на субспецијализантот, односно полагањето на завршниот испит ќе биде
извршена од соодветен орган ( комисија од три члена ) составена од наставници на Клиниката за
анестезиологија со реаниматологија – Универзитетски клинички центар- Скопје и Институтот за
предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија при Медицинскиот факултет во Скопје
и ќе се базира на :
-

Прегледување на пишаната документација за субспецијализација потпишана од
извршителите/предавачи на поедини делови и потписот од менторот на програмата за
субспецијализација, што воедно е и одобрение за пристап кон завршниот испит/
проценка.

-

Завршно клиничко испитување на лек од интерес во анестезиологијата и интезивната
медицина

-

Практичен испит

-

Усмен испит

Потврдата дека специјализантот создавал вештини пропишани во програмата, односно распоред
за практични вежби, ја дава субеспецијалистот/специјалистот кој што ја изведува.

Вештините се сметаат за совладани кога е изведен соодветен број на постапки, манипулации,
односно интервенции предвидени во програмата.
По завршниот испит се доделува ДИПЛОМА ЗА СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО КЛИНИЧКА
ФАРМАКОТЕРАПИЈА со кој се потврдува дека кандидатот е оспособен за работа по
субспецијалноста.Клиничката фармакотерапија во анестезиологијата со реаниматологија.
ТЕОРЕТСКА ПРОГРАМА
(60 часа)
Четири семестри по 15 часа
I - Семестар (15 часа)
Молекуларна основа на делување на лекови
-соодносот помеѓу структурата и одговорот кон лекот
-рецептори, интеракции лек рецептор
-молекуларни основи на трансмембранска трансмисија на сигнали
-други механизми на дејство
-генетски детерминации за атипични реакции кон лекови

II - Семестар ( 15 часа)
Клинички испитувања на лекови
-клиничко- фармаколошки испитувања
-видови на клиничко- фармаколошки испитувања
-методи за клинички испитувања
-начини за еваулација на клинички испитувања
-принцип за индивидуален тераписки пристап
-биоеквиваленција и нејзиното значење
-пратење на концентрациите на лековите во биолошки медиуми и нивното значење
-можни пристапи за стартно дозирање со поедини лекови, разни начини на апликација и
“steady state “ кај болните

-пријавување, пратење, интерпретација и праткично значење на несаканите дејствиа на
лековите
III - Семестар (20 часа)
Фармакокинетика
-вивед во фармакокинетската терминологија
-ЛАДМЕ систем ( либерирање, апсопција, дистрибуција, метаболирање и елиминација)
-интеракции клинички важни во кинетиката меѓу лековите
-интеракции на паталошките процеси и кинетиката на лековите
Интеракции меѓу лековите и параклиничките дијагностички параметри
IV - Семестар (10 часа)
-биолошки материјали за одредување на концентрации на лекови и референтни методи за
пратење на концентрациите на лековите
-болести предизвикани со лекови ( јатрогени болести )
-рационален фармакотераписки пристап ( модел )
-референци за проценка на валидитетот на лековите кои се во употреба
-Европски и светски регулативи од областа на лековите
-регулативи за лековите во македонскиот здравствен систем ( закони, подзаконски акти,
комисии, комитети и др)
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Базични, рационални, фармакотераписки концепти за :
Фармаколошки менаџмент на хируршката премедикација и општата анестезија
Фармакотераписки пристап на кома, акутен конфузионален статус, акутна спинална
дисфункција, цереброваскуларни инсулти,консулзивен статус и др.
Рационален фармакотераписки концепт за акутните алергиски шокови реакции
Фармаколошки менаџмент на акутната и хроничната болка
Фармаколошки пристап при постоење на ренална и / или хепатална инсуфициенција
Нутриционалкна терапија ( базичен концепт, специјална нутритивна супституција)

Менаџмент на течности и електролити ( базичен пристап, сол и вода, калиум, ацидо- базни
дисфункции )
Рационален концепт за антибиотска терапија
Турнуси :
-

5 месеци ИЛ- КАРИЛ

-

5 месеци неуроанестезија – КАРИЛ

-

5 месеци тораковаскуларна анестезија – КАРИЛ

-

3 месеци дигестивна анестезија – КАРИЛ

-

2 месеци Лабараторија за фармакокинетика- Институтот за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија при Медицинскиот факултет во Скопје

-

2 месеци на одделот за клиничка фармакологија - Институтот за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија при Медицинскиот факултет во Скопје

-

2 месеци во Националниот центар за следење на несаканите дејствиа на лековите Институтот за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија при
Медицинскиот факултет во Скопје

Резулататите
од
практично
суубспецијалистичкиот испит.

клиничките

испитувања

се

приложуваат

Програмата ја предлагаат:
-Катедра за анестезиологија со ранимација при Медицинскиот факултет во Скопје
-Катедра по фармакологија со токсикологија при Медициснкиот факултет во Скопје
За оваа субспецијализација се одговорни наставниците на горенаведените две катедри.

Шеф на Катедра по фармакологија
со токсикологија
Проф.Д-р Стојмир Петров

Шеф на катедра по анестезија
со реанимација
Проф.Д-р Марија Шолјакова

пред

ИЗВЕШТАЈ ОД НАСТАВНО НАУЧЕН КОЛЕГИУМ ЗА
ПОСДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Наставно – научниот колегиум за посдипломски студии по
јавно здравство, на седницата одржана на 30.06.2020 година, преку
сретствата за електронска комуникација произнесувајќи се по
дневниот ред, ги донесе следните заклучоци
1. Извештај од комисија за оценка на магистерски труд од:
- Катерина Адамова " Оптовареност со дијабетес мелитус
во Република Северна Македонија и превенција согласно
Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година".
2. Формирање на комисија за одбрана на магистерски труд од:
- Катерина Адамова " Оптовареност со дијабетес мелитус
во Република Северна Македонија и превенција согласно
Глобалниот план за дијабетес 2011-2021 година".
Се предлага Комисија во состав:
проф.д-р Бети Зафировска Иванова
проф.д-р Тања Миленковиќ
проф.д-р Фимка Тозија

Претседател,
Проф.д-р Драган Ѓорѓев

ИЗВЕШТАЈ ОД СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Советот на докторски студии по Јавно Здравство, на седницата одржана
на 30.06.2020 година, преку сретствата за електронска комуникација
произнесувајки се по дневниот ред зазеде став:
1. Формирање на комисија за оцена на подобност на пријавената
тема за изработка на докторска дисертација од кандидатите:
- д-р Љубиша Новотни на тема " Влијание на употребата на dialog +
на психосоцијалното функционирање и квалитетот на животот кај пациенти со
психотични растројства –јавно здравствен проблем".
Се предлага Комисиај во состав:
проф.д-р Розалинда Исјановска
проф.д-р Моме Спасовски
проф.д-р Стојан Бајрактаров
2. Формирање на комисија за оценка на докторска дисертација по
пријава на кандидат;
а) м-р д-р Наташа Павловска на тема: "Дентален туризам-можности,
капацитети,искуства и предизвици во Р.С.Македонија ".
Се предлага Комисиај во сосотав:
проф.д-р Весна Велиќ Стефановска
проф.д-р Розалинда Исјановска
проф.д-р Киро Ивановски
проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
проф.д-р Елена Ќосевска
3. Извештај од комисија за подобност на пријавена тема за
изработка на докторска дисертација
- д-р Моника Неловска на тема " Знаења, ставови и практики за ХБВ
инфекција во заедницата".
Рецензијата дадена од комисијата за оценка на подобност на пријавената
тема за изработка на докторска дисертација е позитивна и Советот на студиска
програма едногласно ја прифати.

Совет на докторски студии по јавно здравство
Раководител,
Проф д-р Розалинда Исјановска с.р.

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДБОРОТ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Членовите на Одборот за издавачка дејност на Медицинскиот факултет на ден
01.07.2020 година, преку средствата за електронска комуникација, произнесувајќи се по
точките од дневниот ред го донесе следниов извештај кој го доставува до членовите на ННС.

1. Донесување на Одлука за печатење на рецензирани учебници/учебни помагала:
1. Учебно помагало со наслов: „ Практикум по медицинска хемија за студентите по
дентална медицина“ на Медицинскиот факултет од авторите: проф.д-р Светлана Цековска,
проф.д-р Соња Топузовска, доц.д-р Ирена Костовска, ас.д-р Катерина Крстева Јакимовска и
ас.д-р Гордана Босилкова од Катедрата за медицинска хемија во тираж од 500 примероци.
2. Учебник со наслов: „Магнетна резонанца на 'рбетниот столб“ од авторите: проф.д-р
Тане Марковски и проф.д-р Виолета Василевска Никодиновска од Катедрата за радиологија во
тираж од 200 примероци.

Претседател на
Одборот за издавачка дејност
Проф. д-р Људмила Ефремовска, с.р.

