
Тема Професор Катедра

Улогата на медицинска сестра во подготовка и припрема при изведување на педијатриски 

ултразвучни прегледи.
Проф.д-р Kлиме Ѓорески Радиологија

Улогата на медицинска сестра во тимот за изведување на рентген дијагностички постапки на 

уринарен тракт
Проф.д-р Kлиме Ѓорески Радиологија

Улогата на медицинска сестра во тимот за изведување на рентген дијагностички постапки на 

билијарен тракт
Проф.д-р Kлиме Ѓорески Радиологија

Поделба на апарати за радиолошка дијагностика, акцент на методи и прегледи на имиџинг 

апаратите.
Проф.д-р Mихаел Груневски Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во дијагностицирање на кронова болест на тенко црево Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во изведување на ентероклиза Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во дијагностицирање на  карцином на бубрег Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во дијагностицирање на анеуризма на абдоминална аорта Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во дијагностицирање на  патолошки лезии на плеврата на Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Класични рентгенски  техники во визуелизација на параназалните синуси Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Медицински Факултет - Скопје

Теми за дипломска работа за Тригодишни стручни студии за учебната 2020- 2021година

Радиологија



Класични рентгенски  техники во визуелизација на краниумот Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Класични рентгенски  техники во визуелизација на лумбосакралниот сегмент од рбетот Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Класични рентгенски  техники во визуелизација на цервикалниот сегмент од рбетот Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Класични рентгенски  техники во визуелизација на долните екстремитети  Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во  радиолошкo иследување на карлица и фемур-вратена Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во изведување на МР Ентерографија Проф.д-р Василчо Спиров Радиологија

Современи радиолошки дијагностички методи за детекција на секундарни депозити (МС) во 

хепар 
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Примена на интравенски контраст при компјутеризирано томографски иследувања-физиолошки 

услови за употреба на јодни нискоосмоларни препарати, дозирање и контраиндикации
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки  методи за дијагностика на патолошки промени на тестиси Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Магнетна резонанца урографија-Улогата на радиолошкиот технолог во правилно одредување на 

протоколи за преглед
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки дијагностички методи за детекција на секундарни депозити во бели дробови Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки дијагностички методи за дијагностика на тумори на надбубрежни жлезди Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог за правилно споредување на прегледот со магнетна 

резонанца-општи предуслови и припрема на пациентот за спреведување на прегледот
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Компјутерска томографија-предности во однос на конвенционалните радиолошки методи Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија



Компјутерска  урографија v.s.урографија со магнетна резонанца Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки  методи за дијагностика на  дискус хернии на цервикален рбет Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Магнетна резонанца -метод на избор за дијагностика на  дискус хернија на Л/С рбет Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки  методи за дијагностика на везико-вагинални фистули Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки  методи за дијагностика на уротелијални тумори Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки индикации за употреба на интравенски контраст при магнетна резонанца на 

бубрези
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки  методи за за детекција и локализација на туѓи тела во дигестивниот тракт. Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Радиолошки  методи за детекција и локализација на туѓи тела во респираторните патишта. Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Магнетна резонанца на простата. Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Везиковагинален рефлукс - улога на медицинската сестра во припрема на пациентката за 

преглед
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Медицинската сестра како дел од тимот за радиолошки испитувања на уринарен тракт Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Апликација на интравенски контраст при радиолошки процедури и несакани реакции од истиот Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Улогата на медицинска сестра  при третман на постконтрастни алергиски манифестации во 

радиологијата
Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

Медицинската сестра како дел од тимот за интервентни васкуларни радиолошки  процедури Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија



Нативни и контрастни радиолошки методи за преглед на УТ Проф.д-р.Елизабета Стојовска Јовановска Радиологија

 Значењето на медицинската сестра во припрема на пациенти за контрастни испитувања на 

компјутерска томографија
Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Местото и значењето на медицинската сестра во изведување на биопсии на дојка Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски проекции на акутен абдомен кај адултни пациенти Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиолошки  методи за испитување на утерус и овариуми Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски проекции и запазување на радиографски параметри при снимање на максила Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски проекции на прсти на нога Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски проекции на оптички канали и орбити Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски метод на преглед на цервикален рбет со посебен осврт на атлас и аксис Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Карцином на дојка -радиографски метод на преглед Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски метод на преглед кај импланти во дојки Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

 Радиографски проекции на снимање на скелетот на градниот кош. Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Нестандардни радиографски проекции во дијагностичка мамографија Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Основни принципи на радиографија на скелет, прибор и припрема на пациент Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија



Радиографски позиции за снимање на радиокарпален зглоб Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски проекции за снимање на скелетот на  градниот кош Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски позиции на темпорални коски Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски техники за снимање на заби Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски позиции на снимање на параназални синуси Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во скрининг програмата за рак на дојка Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Улогата на медицинската сестра во радиолошките прегледи на дигестивниот тракт Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Улогата на медицинската сестра во контрастните испитувања на радиолошкиот оддел Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Улогата на радиолошкиот технолог во испитување на гениталниот систем на жената со 

магнетна резонанца
Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Видови на артефакти на рендгенграфијата и улогата на радиолошкиот технолог во нивно 

елиминирање
Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Протоколи на работа и заштита на радиолошкиот технолог со пациенти со COVID -19 

инфекција
Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Рендгенграфија на бели дробови и компјутерска томографија на бели дробови кај со пациенти 

со COVID -19 инфекција
Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиолошкиот оддел во тек на COVID -19 пандемија: предизвици и радикални промени во 

работа
Проф.д-р.Маја Јакимовска Димитровска Радиологија

Радиографски методи за детекција на везико-уретрален рефлукс Проф.д-р Надица Митреска Радиологија



Тркалезни белодробни лезии Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Фрактури на база на краниум, компарација на нативни графии и компјутеризирана томографија Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Улога на медицинската сестра при припрема на пациентот за снимање на шупливите 

дигестивни органи со класични рентгенски методи
Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Вродена пулмонална аномалија-приказ на случај Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Дијагностички процедури во радиологијата на дигестивниот систем-задачи на мед.сестра Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Класична техника на сликање на пертозната регија по Шилер, Маер и Стенверс Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Техники на снимање на заби,вилици ии параназалнисинуси со класични рентгенски апарати и 

Компјутерска томографија
Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Класични радиографски корекции на снимање на предни карлични коски и илијачни коски Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Методи на снимање и дијагностицирање на вродени аномалии на дигестивен тракт Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Методи на преглед и техники на снимање на мандибула и темпоромандибуларни зглобови. Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Методи за детекција и лкализација на туѓи тела во орбитите. Проф.д-р Надица Митреска Радиологија

Природната радиоактивност како дел од човечкото живеење Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска Радиологија

Лични заштитни средства при работа во зона на јонизирачко зрачење Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска Радиологија

Дози за персоналот во дијагностичка радиологија Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска Радиологија



Заштита на просторијата и апаратурата во зона на јонизирачко зрачење Проф.д-р Светлана Антевска Грујоска Радиологија

Радиолошка дијагностика на пнеумокониози
Проф.д-р.Виолета Василевска 

Никодиновска

 Оддел за Радиодијагностика 

Универзитетска клиника за 

хируршки болести"Св.Наум 

Радиолошка дијагностика на малигни тумори на хепар
Проф.д-р.Виолета Василевска 

Никодиновска

 Оддел за Радиодијагностика 

Универзитетска клиника за 

хируршки болести"Св.Наум 

Радиолошки дијагностика на тумори на надбубрежни жлезди
Проф.д-р.Виолета Василевска 

Никодиновска

 Оддел за Радиодијагностика 

Универзитетска клиника за 

хируршки болести"Св.Наум 

Радиолошки методи на преглед на орбити
Проф.д-р.Виолета Василевска 

Никодиновска

 Оддел за Радиодијагностика 

Универзитетска клиника за 

хируршки болести"Св.Наум 

Радиолошки методи на преглед при повреди на рачен зглоб
Проф.д-р.Виолета Василевска 

Никодиновска

 Оддел за Радиодијагностика 

Универзитетска клиника за 

хируршки болести"Св.Наум 

Вредноста на КТ кај тапа абдоминална траума
Проф.д-р.Виолета Василевска 

Никодиновска

 Оддел за Радиодијагностика 

Универзитетска клиника за 

хируршки болести"Св.Наум 

Тема Професор Катедра

Куративна радиотерапија во третманот на немикроцелуларен белодробен карцином,улогата на 

радиолошкиот технолог.
Доц.д-р.Симонида Црвенкова

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Палијативна радиотерапија во третманот на белодробниот карцином , улогата на радиолошкиот 

технолог
Доц.д-р.Симонида Црвенкова

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Постоперативен онколошки  третман кај оперирани болни со немикроцелуларен белодробен 

карцином ,улогата на дипломираната  медицинска сестра /техничар 
Доц.д-р.Симонида Црвенкова

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Улогата на дипломираната  медицинска сестра /техничар при спроведување на палијативна 

хемотерапија и  радиотерапија кај  болните  со  белодробен карцином.
Доц.д-р.Симонида Црвенкова

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Улогата на дипломираната  медицинска сестра /техничар при спроведување на куративна 

радиохемотерапија во третманот на иноперабилен  немикроцелуларен белодробен карцином.
Доц.д-р.Симонида Црвенкова

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Катедра за онкологија со радиотерапија



Специфичната улога на медицинската сестра при изведување на интракавитарна брахитерапија Доц.д-р.Виолета  Клисаровска
Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Обезбедување на морална подршка и следењена психофизичката кондиција на онколошки 

болен.
Доц.д-р.Виолета  Клисаровска

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Потреба од брзо интервенирање во случај на рани, непосредни,токсични или алергиски реакции 

предизвикани од хемотераписки агенс.
Доц.д-р.Виолета  Клисаровска

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Улога на медицинската сестра при палијативна нега и грижа кај терминален онколошки болен. Доц.д-р.Виолета  Клисаровска
Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Имиџинг методи во радиационата онкологија (КТ,НМР,УЗ,портална радиографија, 

СПЕКТ,ПЕТ)
Доц.д-р.Виолета  Клисаровска

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Улога на радиолошкиот технолог во процесот на 2Д и 3Д-КТ симулација на пациентот Доц.д-р.Виолета  Клисаровска
Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Следење на интерфракциските поместувања на органите од ризик при конформална 

радиотерапија при постоперативна пелвична ирадијација на ендометријален карцином
Доц.д-р.Виолета  Клисаровска

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Улога на радиолошкиот технолог при спроведување на контактна брахитерапија кај пациенти 

со не-меланомски карцином на кожа 
Доц.д-р.Виолета  Клисаровска

Катедра за онкологија со 

радиотерапија

Тема Професор Катедра

Значење на определувањето на уринарната јодна екскрепција во тироидната патологија Проф.д-р Даниела Миладинова Патофизиологија

Нуклеарно  медицински методи за проценка на функција на езофагусот и желудникот Проф.д-р Даниела Миладинова Патофизиологија

Припрема на педијатриски пациенти за изведување на радионуклеидните методи Проф.д-р Даниела Миладинова Патофизиологија

Улога на радиолошкиот технолог во изведување на радионуклидна сијалографија Проф.д-р Даниела Миладинова Патофизиологија

Нуклерана медицина/Патофизиологија/Медицинска физика



Улога на радиолошкиот технолог во  терапевтската примена на радиоактивните изитопи во 

нуклеарно медицинската пракса
Виш науч.сор.д-р.Тони Трипуноски Патофизиологија

Улога на радиолошкиот технолог во припремата на терапевтските остеотропни 

радиофармацевтици на база на изотопот 188 Re.
Виш науч.сор.д-р.Тони Трипуноски Патофизиологија

Биолошки ефекти на јонизирачкото зрачење и принципи на заштита при работата на 

радиолошкиот технолог 
Виш науч.сор.д-р.Тони Трипуноски Патофизиологија

Основни механизми на биодистрибуција на радиофармацевтици  на нуклеарно медицинската 

методологија на радиолошкиот технолог
Виш науч.сор.д-р.Тони Трипуноски Патофизиологија

Улога на радиолошкиот технолог при методот на радионасочена хирургија за детекција 

наостаточно тироидно ткиво
Доц.д-р.Синиша Стојаноски Патофизиологија

Улога на радиолошкиот технолог  во добивање на SPECT радионуклиди од  генераторски 

системи
Науч.сов.д-р.Соња Кузмановска Патофизиологија

Улога на радиолошкиот технолог  во обезбедување квалитет во радиофармацевтската 

индустрија
Науч.сов.д-р.Соња Кузмановска Патофизиологија

Формирање и анализи на медицински дигитални слики: примена при рентгенско зрачење Проф.д-р Томислав Станковски Медицинска физика

Формирање и анализи на медицински дигитални слики: примена при ултразвучна дијагностика Проф.д-р Томислав Станковски Медицинска физика

Биоакустични основи кај систем за говор кај човек Проф.д-р Томислав Станковски Медицинска физика

Биоакустични основи кај систем за слух кај човек Проф.д-р Томислав Станковски Медицинска физика

Биомеханика на мускулен систем кај човек при ротациони движења Проф.д-р Томислав Станковски Медицинска физика

Тема Професор Катедра

Хигиена



Загадување на амбиентниот воздух со цврсти честички (РМ 10 и РМ 2.5) и влијание на 

здравјето
Хигиена*

Хигиена на сообраќајот-загадување на воздухот во комунална средина предизвикано од 

сообраќајот, здравствени ефекти и мерки за превенција
Хигиена

Болести поврзани со храната предизвикани од биолошки агенси Хигиена

Проценка на нутритивниот статус кај возрасната популација во функција на проценка на 

ризикот за хронични незаразни заболувања
Хигиена

Болести поврзани со водата за пиење и јавно-здравствени активности согласно Протоколот за 

вода и здравје со особен осврт на Република Македонија
Проф.д-р Михаил Кочубовски Хигиена

Болести поврзани со  санитацијата и хигиената и  јавно-здравствени активности согласно 

Протоколот за вода и здравје со особен осврт на Република Македонија
Проф.д-р Михаил Кочубовски Хигиена

Климатски промени и здравје-преглед на состојбата со топлотните бранови и ефектите по 

здравјето во  Република Македонија
Проф.д-р Михаил Кочубовски Хигиена

Климатски промени и здравје-преглед на состојбата со студените бранови и ефектите по 

здравјето во  Република Македонија
Проф.д-р Михаил Кочубовски Хигиена

Загадување со арсен и влијание на здравјето на изложеното население Проф.д-р Михаил Кочубовски Хигиена

Мигранти-бегалци и  јавно-здравствени аспекти со особен осврт на Република Македонија Проф.д-р Михаил Кочубовски Хигиена

Биолошки агенси во храната и болести поврзани со биолошка  контаминација на храната Проф.д-р Гордана Ристовска Хигиена

Хемиски агенси во храната и болести поврзани со хемиски  контаминација на храната Проф.д-р Гордана Ристовска Хигиена

Изложеност на бучава во животната средина и здравјето населението-современи научни докази Проф.д-р Гордана Ристовска Хигиена

Анемија заради недостаток на железо, клинички и  јавно-здравствени аспекти. Проф.д-р Игор Спировски Хигиена



Здравствени придобивки од физичка активност Проф.д-р Игор Спировски Хигиена

Методи на проценка на нутритивен стстус Проф.д-р Игор Спировски Хигиена

Дебелината како оптоварување за здравствените и економските системи Проф.д-р Игор Спировски Хигиена

Тема Професор Катедра

Професионални болести на кожата кај здравствените работници Проф.д-р В.Гривчева-Пановска Дерматовенерологија

Дерматолочка хистопатологија-специфики и улога на медицинската  сестра Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Менаџмент на хронични рани-улога на медицинската сестра Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Локален третман на еритемосквамозни дерматози Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Дерматохирургија-улога на медицинската сестра Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Улогата на медицинската сестра во амбуланта за сексуално преносливи болести. Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Улогата на медицинската сестра во примена на мезотерапија во трихологија(болести на коса) Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Превенција,дијагноза и терапија за контактен професионален дерматит кај здравствени 

работници - улога на медицинската сестра .
Проф.д-р Сузана Николовска Дерматовенерологија

Улогата на медицинската сестра во третманот на пациенти со акутен панкреатит лекувани со 

ентерална исхрана
Проф.д-р.Калина Гривчева Старделова Интерна медицина-гастро

Интерна медицина



Поставување на перкутана ендоскопска гастростома  (ПЕГ) како единствен третман на 

пациенти со пореметување во голтањето
Проф.д-р.Калина Гривчева Старделова Интерна медицина-гастро

Улогата на медицинската сестра како дел од тимот во процесот на здравствена нега кај 

пациенти со црнодробна кома
Проф.д-р.Калина Гривчева Старделова Интерна медицина-гастро

Улогата на медицинската сестра како дел од тимот во процесот на здравствена нега и проценка 

на клиничка потхранетост
Проф.д-р.Калина Гривчева Старделова Интерна медицина-гастро

Улогата на медицинската сестра во третманот на пациенти со синдром на кратко црево 

лекувани со домашна парентерална исхрана
Проф.д-р.Калина Гривчева Старделова Интерна медицина-гастро

Задачите на медицинската сестра во амбулантната грижа на пациентите Проф.д-р.Мери Трајковска Интерна медицина-гастро

Дијагностички процедури во алергологијата (прик тест,скреч тест, РИДА) Проф.д-р Дејан Докиќ Интерна медицина-пулмологија

Примена на азотниот моноксид (NO) во дијагноза и следење на терапија кај песпираторните 

заболувања
Проф.д-р Дејан Докиќ Интерна медицина-пулмологија

Дијагностички процедури во дијагноза на горно респиратоните заболувања (предна 

риноманометрија и акустична ринометрија)
Проф.д-р Дејан Докиќ Интерна медицина-пулмологија

Практична примена на имунотерапијата во лекувањето на респираторните заболувања Проф.д-р Дејан Докиќ Интерна медицина-пулмологија

Протеински(кетогени) диети- механизам и докази за ефекти Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

Флавоноиди и кардиоваскуларни заболувања Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

DASCH-диета и нејзината улога во артериска хипертензија Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

Вегетаријанска  диета во споредба со Медитеранска диета во превенција од кардиоваскуларни 

заболувања
Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил

Интерна медицина-

кардиологија

Вегетаријанска  и веганска диета-предности и слабости  во  превенција од болести Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија



Физичка активност кај пациенти со срцева слабост Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

  Недозволени супстанци во спортувањето(допинг) и нивни негативни кардиоваскуларни ефекти Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

 Улогата на коронарен стрес тест во дијагноза на кардиоваскуларни заболувања Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

Електрокардиографски промени кај спортисти Проф.д-р Љубица Георгиевска-Исмаил
Интерна медицина-

кардиологија

Улогата на медицинската сестра кај болните на хемодијализа со нарушена хемостаза Проф.д-р.Петар Дејанов
Интерна медицина-

Нефрологија

Радиолошки испитувања кај нефролошки пациенти Проф.д-р.Петар Дејанов
Интерна медицина-

Нефрологија

Испитување на коскениот систем кај пациентите на хемодијализа Проф.д-р.Петар Дејанов
Интерна медицина-

Нефрологија

Спортување и хигиено-диететски режим кај хронични заболувања. Проф.д-р.Петар Дејанов
Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на физиотерапевтот кај хронични бубрежни болни на: хемодијализа, перитонеална 

хемодијализа и трансплантација
Проф.д-р.Петар Дејанов

Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во превенција на катетер поврзани уринарни 

инфекции
Проф.д-р Весна Герасимвоска

Интерна медицина-

Нефрологија

Значење на медицинската сестра-техничар во спречување  на  инфекции поврзани со  централни 

венски катетри за хемодијализа .
Проф.д-р Весна Герасимвоска

Интерна медицина-

Нефрологија

Значење на медицинската сестра-техничар во превенција и контрола на интрахоспиталните 

инфекции(ИХИ) во нефрологија
Проф.д-р Весна Герасимвоска

Интерна медицина-

Нефрологија

Значење на медицинската сестра-техничар во одржувањето и негата на васкуларните пристапи 

за хемодијализа
Проф.д-р Весна Герасимвоска

Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во спречување  на  ширењето на инфекциите 

пренесени од здравствениот персонал(Health care associated infections-HAI)
Проф.д-р Весна Герасимвоска

Интерна медицина-

Нефрологија



Улогата на медицинската сестра-техничар во водење на пациент со хипертензија Проф.д-р Билјана Герасимвоска
Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во водење на пациент со хронична бубрежна болест Проф.д-р Билјана Герасимвоска
Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во водење на пациент со нефролитијаза Проф.д-р Билјана Герасимвоска
Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во водење на пациент со нефротски синдром Проф.д-р Билјана Герасимвоска
Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во водење на нефролошки пациент во интензивна 

нега
Проф.д-р Билјана Герасимвоска

Интерна медицина-

Нефрологија

Улогата на логопедот при гласовни и говорни растројства, добиени при терапија кај пациенти 

со миелома мултиплекс и хронична леукемија.
Проф д-р Борче Георгиевски Интерна-Хематологија

Улогата на медицинската сестра при следење на пациентите при автологна трансплантација на 

хематопоетски матични клетки
Проф д-р Борче Георгиевски Интерна-Хематологија

Улогата на медицинската сестра при следење на пациентите при алогена трансплантација на 

хематопоетски матични клетки
Проф д-р Борче Георгиевски Интерна-Хематологија

Фебрилност како компликација при високодозна хемиотерапија Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ Интерна-Хематологија

Улогата на медицинската сестра во апликација на мијелоаблативна хемиотерапија при 

трансплантација со хематопоетски матични клетки
Проф.д-р Соња Генадиева Ставриќ Интерна-Хематологија

Задача на медицинската сестра во процена на онеспособеноста на пациент со анкилозантен 

спондилитис
Проф.д-р Георги Божиновски Интерна-Ревматологија

Тема Професор Катедра

Улогата на медицинската сестра во третманот на хроничната фаза фаза на болен со мозочен 

удар
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

                                                                                                    Неврологија



Физиотерапевтски третман на болен со лезија на n. Peroneus и n. Tibialis од различна етиолгија Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физиотерапевтски третман на болен со лезија на n.radialis, n. Ulnaris и n. Medianyus од различна 

етилогија
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Периферна лезија на n. Facialis-рехабилитациски третман во рана и доцна фаза Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физиотерапија како дел од рехабилитацискиот третман на невропатиите Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физиотерапевтски третман на акутната и хроничната воспалителна демиелинизирачка 

полирадикулопатија
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Миопатии-техники на физиотерапевтска рехабилитација во продолжувањето и подобрувањето 

на квалитетот на живот
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Паркинсонизмус: Методи и техники за физикална рехабилитација Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Белова парализа: Предизвик за физиотерапевтски третман! Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Тортиколис: физиотерапевтски пристап во детска и адолесцентна возраст Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Лезија на плексус брацијалис: физиотерапевтски пристап во третманот Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Амиотрофичен синдром: физиотерапевтски пристап во третманот Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Атаксии-физиотерапевтски пристап и рехабилитацијата Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Релација медицинска сестра-болен од акутен мозочен удар Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Релација медицинска сестра-болен од мозочен удар во рехабилитацискиот период Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија



Перфомансите на успешна медицинска сестра предуслов за успешна  рехабилитација на болен 

со мозочен удар
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Медицинската сестра дел од мултидисциплинарниот тим  во третманот на акутен мозочен удар Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Медицинската сестра подршка и едукатор на семејството во  рехабилитацискиот период на 

болен  со мозочен удар
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Медицинската сестра дел од мултидисциплинарниот тим  во рехабилитација на болен по  

мозочен удар
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Успешна медицинска сестра-позитивен фитбек  од третманот на болен со мултипла склероза Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

 Медицинската сестра арбитер  во рехабилитација на болниот со мултипла склероза Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Учеството на медицинската сестра  во секундарнатаа превенција од мозочен удар Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физикален третман на болни со мозочен удар во акутна фаза во домашни услови Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физикален третман на болни со мозочен удар во постакутна фаза во домашни услови Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Предности и недостатоци на физикалната терапија на мозочен удар во домашни услови Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Значењето на физиотерапевтот во рахабилитацискиот третман на невролошките заболувања Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Значењето на физиотерапевтот во рахабилитацискиот третман на невролошките заболувања во 

детската возраст
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физиотерапевтот дел од мултидисциплинарниот тим во рехабилитација на невролошките 

заболувања во терцијалната здравствена заштита
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физиотерапевтот во рехабилитација на невролошките заболувања во секундарната здравствена 

заштита
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија



Белова парализа-предности и недостатоци на физикалните техники за рехабилитација Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Принципи на физиотерапевтскиот третман во рехабилитацијата  на болен со флакцидни секвели 

од невролошко заболување
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Принципи на физиотерапевтскиот третман во рехабилитацијата  на болен со спастични секвели 

од невролошко заболување
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Физикалната терапија дел од рехабилитацискиот третман на секвелите од перонеалната и 

тибијалната парализа
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Логопедски техники за справување цо негативен фитбек од рехабилитацијата на говорот на 

болен со прележан  мозочен удар 
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Современи техники во логопедскиот третман на болен со церебрална парализа во предшколска 

и школска возраст
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Дизартрија силабарис спастика: Новини во логопедскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Јазична, психолошка и социјална бариера во тек на  логопедскиот третман на говорот кај 

невролошките заболувања и начини/методи на нивно сузбивање
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

 Разлики во третманот на говорот на болнин со пркинсовата болест кај нас и во високо 

развиените европски земји
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Третман за рахабилитација на говорот после мозочен удар кој е базиран на медицина заснована 

на докази
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Успешен логопедот - третман на говорот кај невролошките заболувања Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Разлики во третманот на говорот на болнин со мозочен удар кај нас и во високо развиените 

европски земји
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Разлики во третманот на афазиите  кај нас и во високо развиените европски земји Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Како се станува успешен логопед? Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија



Логопедот дел од мултидисциплинарниот тим во третман на дисартија силабарис спастика Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Логопедот дел од мултидисциплинарниот тим во третманот на говорот кај церебрална парализа Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Улога на медицинската сестра во нега на болен со мозочен удар-современ пристап Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Улога на медицинската сестра во нега на болен соцеребралбна парализа-како до подобро 

приспособување во својата околина?
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Улога на медицинската сестра во нега на болен со мултипна склероза:психички и физички 

нарушувања.
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Мултипна склероза: современ рехабилитациски третман на говорот. Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Паркинсонова болест-современ рехабилитациски третман на говорот. Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Екстрапирамидални нарушувања-современ рехабилитациски третман на говорот. Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Нарушен говор по мозочен удар - мојот придонес како логопед Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Церебрална парализа-третман на говорот во предшколска возраст Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Церебрална парализа-третман на говорот во школска возраст Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Третман на дислексија кај децата некогаш и денес Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Третман на пелтечењетоа кај децата некогаш и денес Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Аграфија и акалкулија-современ рехабилитациски третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија



Афазии по мозочен удар-придобивки од логопетскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Паркинсонова болест- мојот придонес како физиотерапевт во рехабилитациски третман на 

моториката и ригорот.
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Лумбален синдром-придобивки од физиотерапевтскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Брахијален синдром-придобивки од физиотерапевтскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Базични принципи на физиотерапевтскиот третман на болен во акутна фаза на мозочен удар Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Базични принципи на физиотерапевтскиот третман на болен во постакутна фаза на мозочен 

удар
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Перонеална и тибијална парализа-придобивки од физиотерапевтскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Фацијална парализа-како до подобри физиотерапевтскиот резултати? Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Флакцидни парези и  парализи-како до подобри физиотерапевтскиот резултати? Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Карпал тунел синдром-придобивки од физиотерапевтскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Улога на медицинската сестра во нега на болен со паркинсонизам-во домашни услови и 

специјализирана институција
Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Дислексија- колку напреднавме во логопетскиот третман Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Пелтечење-мојот придонес како логопед во рехабилитацискиот третман. Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Квадриплегија-физиотерапевтски третман на моториката и спастицитетот Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија



Мозочен удар-мојот придонес како физиотерапевт во рехабилитациски Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Спастицитет по мозочен удар-мојот придонес како физиотерапевт вотретманот Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Церебрална парализа-физиотерапевтски третман на моториката Проф.д-р.Наталија Долненец-Банева Неврологија

Улогата на медицинската сестра во негата на болните со екстрапирамидни заболувања Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на медицинската сестра во негата на болните со хередодегенеративните заболувања Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на медицинската сестра во негата на болните со различни видови на деменција Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на медицинската сестра во негата на болните со депресија која се јавува во склоп на 

Паркинсовата болест
Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во физикалниот третман кај пациентот со Паркинсова болест и 

останати екстрапирамидни заболувања
Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во физикалниот третман кај пациенти со деменција Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во физикалниот третман кај пациенти со хередодегенеративни 

заболувања
Проф.д-р Игор Петров Неврологија

Улогата на медицинската сестра-техничар кај пациенти со мултипна склероза Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинската сестра-техничар кај пациенти со мијастенија гравис Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинската сестра-техничар кај пациенти со мултипна системна атрофија Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинската сестра-техничар кај пациенти со мигрени, главоболки и болни 

синдроми
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија



Улогата на медицинската сестра-техничар кај пациенти со васкуларни деменции Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинската сестра-техничар кај пациенти со амиотрофична латерална 

склероза(АЛС)
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Учеството на радиолошкиот технолог при подготвување на пациентите со деменција за 

радиолошките дијагностички методи
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на радиолошкиот техничар при подготвување на пациентите со хередодегенеративни 

болесто,со посебен осврт на Хантингтонова болест,за радиолошките дијагностички методи
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на радиолошкиот техничар при подготвување на пациентите со демијелинизирачки 

болести за радиолошките дијагностички методи
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на радиолошкиот техничар при подготвување на пациентите со епилепсии за 

радиолошките дијагностички методи
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинските сестри кај пациенти со паркинсонизам Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинските сестри кај пациенти со невродегенеративни болести Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинските сестри кај пациенти со деменции Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на медицинските сестри кај пациенти со паркинсон плус синдроми Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на логопедот кај пациентите со  мултипна системна атрофија и други паркинсон плус 

синдроми
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на логопедот кај пациентите со амиотрофична латерална склероза (АЛС) Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на логопедот кај пациентите со Алцхајмерова болест Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот при рехабилитација на пациент со демиелинизирачки болести Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија



Улогата на физиотерапевтот  кај пациентите со автоимуни невропатии им дијабетична 

невропатија
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот  кај пациентите со мигрени, главоболки и болни синдроми Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот  кај пациентите со болни синдроми на вратот и  други болни 

синдроми на рбетниот столб
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот  кај пациентите со мултипна системна атрофија  и прогресивна 

супрануклеарна парализа 
Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот  кај пациентите со деменции Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на логопедот  кај  пациенти со деменции Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот  кај пациентите со амиотрофична латерална склероза (АЛС) Виш науч.сораб.д-р.Арбен Таравари Неврологија

Улогата на физиотерапевтот при рехабилитација на пациент со травматски повреди на 

периферните нерви
Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот при рехабилитација на пациент на компресивните повреди на 

периферните нерви
Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот при рехабилитација на на пациент со долно грбна болка Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот при рехабилитација на пациент по церебрална траума Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при подготовка на болен со епилепсија за 

електроенцефалографија
Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при подготовка на болен за електромиографија Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при подготовка на болен за испитување на евоцирани одговори Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија



Улогата на медицинската сестра при третман на пациент со епилепсија и церебрална парализа Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при третман на болен со епилептичен статус Проф.д-р Гордана Китева- Тренчевска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при третманот на пациент со хеморагичен мозочен удар Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со цереброваскуларни 

болести
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со субарахноидална 

хеморагија
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во подготовката и изведувањето на дијагностичките методи во 

неврологијата
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со епилепсија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со  болести на кранијалните 

нерви
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со тумори на мозокот Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со дегенаративни 

заболувања на нервниот систем
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со акутен 

полирадикулоневрит
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со невропатии Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствената нега на пациенти со радикулопатии Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Физиотерапевтски третман при нарушување на мотилитетот Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија



Физиотерапевтски третман при повреди и нарушувања на функцијата на периферните нерви Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Физиотерапевтски третман на болестите на екстрапирамидниот систем Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при третманот на пациент со лумбоишиалгија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при третманот на пациент со цервико-брахијален синдром Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при третманот на пациент со параплегија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра при третманот на пациент со пореметена свест Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствена нега на пациенти во коматозна состојба Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во аплицирање на тромболитична терапија кај пациенти со 

акутен исхемичен мозочен удар
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во превенција и третман на декубитуси кај пациенти со 

мозочен удар
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во аплицирање на интерферонска терапија кај пациенти со 

мултипна склероза
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во исхраната на пациентите со дисфагија поради синдромот на 

Валенберг
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствена нега на пациенти со уринарна 

инконтиненција/ретенција и мозочен удар
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствена нега на пациенти со квадриплегија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра во здравствена нега на пациенти со полидископатија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија



Улогата на логопедот во третманот на пациенти со Герстманов синдром Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација на пациенти во коматозна состојба Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација на пациенти со декубитуси Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација на пациенти со пареза на перонеалниот нерв Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација на пациенти со хронична инфламаторна 

демиелинизаторна полиневропатија
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација на пациенти со периферна пареза на лицевиот 

нерв
Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на логопедот  во третман на пациенти со акалкулија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на логопедот  во третман на пациенти со агнозија Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на логопедот  во третман на пациенти со лезии во базални ганглии Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на логопедот  во третман на пациенти со лезии на фронтален лобус Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на логопедот  во третман на пациенти со лезии на приетален лобус Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на логопедот  во третман на пациенти со лезии на окципитален лобус Проф.д-р Анита Арсовска Неврологија

Улогата на медицинската сестра  кај пациенти со исхемичени мозочни удари Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Физиотерапевтот во третман на нарушеното одење кај пациенти со Фридрихова атаксија Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија



Улогата на медицинската сестра  во третман кај пациенти со Гилен-Баре синдром Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Улогата на медицинската сестра  во третман кај пациенти со ХИДП(хронична демиелизаторна 

полиневропатија)
Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Медицинската сестра како дел од  тимот  во третман кај пациенти со паркинсон плус синдром Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Медицинската сестра како дел од  тимот  во третман кај пациенти со паркинсонова деменција. Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Физиотерапија кај пациенти со паркинсон плус синдром Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Улогата на медицинската сестра  кај пациенти со  мозочни крварења Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Улогата на  физиотерапевтот  кај пациенти со  мозочни крварења Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Улогата на  логопедот  кај пациенти со амиотрофична латерална склероза Проф.д-р Драгана Петровска Цветковска Неврологија

Тема Професор Катедра

Улогата на медицинската сестра во обезбедување

квалитетна здравствена заштита-КМЕ и професионален развој Проф.д-р Фимка Тозија Социјална медицина

Здравствени индикатори и евалуација на здравје и здравствен систем Проф.д-р Фимка Тозија Социјална медицина

Улогата на медицинската сестра во превенција на повреди и промоција на безбедност Проф.д-р Фимка Тозија Социјална медицина

Глобализација на здравје и милениумски развојни цели Проф.д-р Фимка Тозија Социјална медицина

Социјална медицина



Стратешко планирање и нивоа на делување во јавно здравство Проф.д-р Фимка Тозија Социјална медицина

Јавно здравствени аспекти на болестите на мускулно скелетниот систем и организација на 

рехабилитационите центри во Република Северна Македонија
Проф.д-р Моме Спасовски Социјална медицина

Примарна здравствена заштита и универзална организираност во Република Северна 

Македонија
Проф.д-р Моме Спасовски Социјална медицина

Болничка здравствена заштита, организација и функција во Република Северна Македонија Проф.д-р Моме Спасовски Социјална медицина

Улога на здравствениот персонал во промоција на физичката активност како мерка на примарна 

превенција на болестите
Проф.д-р Елена Ќосевска Социјална медицина

Улогата на здравствената едукација во превенција на рак на дојка Проф.д-р Елена Ќосевска Социјална медицина

Активности на патронажната сестра во превенција на употреба на дроги Проф.д-р Елена Ќосевска Социјална медицина

Тема Професор Катедра

Биохемиски анализи важни за дијагноза на ацидобазни нарушувања Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Лабораториски анализи за испитување на рн и ацидобазна рамнотежа Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Биохемиски анализи важни за дијагноза на ацидобазни нарушувања Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Ензимски маркери за дијагноза на хематолошки заболувања Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Промени на липиден профил кај жени во постменопауза Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Биохемија



 Лабораториски анализи за испитување на рн и ацидобазна рамнотежа Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Значење и метаболизам на витамин Б1 Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Значење и метаболизам на витамини од групата Б2 Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Лабораториски анализи за испитување на ендокрината функција на бубрегот Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Правила на земање на биолошки материјал за лабараториски анализи Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Биохемиски анализи важни за дијагноза на ацидобазни нарушувања Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Транспорт на  биолошки материјал до биохемиска лабараторија Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

 Улогата на медицинската сестра во припрема на пациентот за земање на биолошки материјал 

за анализа на липиден профил
Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Улогата на медицинската сестра во припрема на пациентот за изведување на тестови за анализа 

на гликемија
Проф.д-р Соња Toпузовска Биохемија

Влијание на разни фактори од преданалитичката фаза врз резултатите од биохемиските анализи Проф.д-р Светлана Цековска Биохемија

Биохемиска евалуација на разни типови на физиолошка протеинурија Проф.д-р Светлана Цековска Биохемија

Примена на SDS-PAG електрофорезата во  евалуација на  протеинурија во тек на бременост Проф.д-р Светлана Цековска Биохемија

Примена на брзите тестови (сува хемија) во лабораториската дијагностика Проф.д-р Светлана Цековска Биохемија

Биохемиски маркери за процена на интоксикацијата кај лица експонирани на органофосфорни 

пестициди
Проф.д-р Светлана Цековска Биохемија



Крајни продукти на протеинскиот метаболизам и нивна екскреција Проф.д-р Даница Лабудовиќ Биохемија

Тема Професор Катедра

Анализа на преживување со помош на компјутер и негова примена во здравствената дејност Проф.д-р Розалинда Исјановска
Епидемиологија и 

биостатистика

Превенција на хронични незаразни болести Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
Епидемиологија и 

биостатистика

Вакцино-превентабилни болести Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
Епидемиологија и 

биостатистика

Валидност на дијагностички тестови Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
Епидемиологија и 

биостатистика

Превенција на малигните неоплазми на респираторниот тракт  Науч.сов.д-р.Ирина Павловска
Епидемиологија и 

биостатистика

Епидемиолошки карактеристики на вирусниот хепатитис Б и улогата на медицинската сестра во 

неговата превенција
 Науч.сов.д-р.Ирина Павловска

Епидемиологија и 

биостатистика

Тема Професор Катедра

Психијатрија со мед.психологија Професор Катедра

ЕЕГ промени кај психијатриски растројства Проф.д-р Ненси Манушева
Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата на медицинската сестра во препознавање на несакани ефекти од терапија во 

психијатријата
Проф.д-р Ненси Манушева

Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата на медицинската сестра во третман на ургентни психијатриски состојби Проф.д-р Ненси Манушева
Психијатрија со 

мед.психологија

Епидемиологија со биостатистика



Пристап на медицинската сестра како дел од мултидисциплинарен тим во психијатриска 

амбуланта
Проф.д-р Ненси Манушева

Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата  на логопедот во рана дијагностика и третман на первазивни развојни растројства Проф.д-р Ненси Манушева
Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата  на логопедот во рана дијагностика  кај успорен психомоторен развој Проф.д-р Ненси Манушева
Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата на физиотерапевтот при намалување на стресот и психолошките промени при фрактура 

на екстремитети
Проф.д-р Ненси Манушева

Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата  на логопедот во рана дијагноза итретман на хиперкинетско рстројство и растројство на 

внимание
Проф.д-р Ненси Манушева

Психијатрија со 

мед.психологија

Употреба на нови легални психоактивни супстанции,супстанции кои се со сличен ефект на 

илегалните дроги,а не се на листа за контролирани супстанции
Проф.д-р Лилјана Игњатова

Психијатрија со 

мед.психологија

Техники и одбивање Проф.д-р Лилјана Игњатова
Психијатрија со 

мед.психологија

Рано откривање и рана интервенција кај употреба на психоактивни супстанции Проф.д-р Лилјана Игњатова
Психијатрија со 

мед.психологија

Нехемиска зависност(интернет,спортски обложувалници,игри на срека,коцка) Проф.д-р Лилјана Игњатова
Психијатрија со 

мед.психологија

Превенција во употреба на психоактивни супстанци(легални и илегални) Проф.д-р Лилјана Игњатова
Психијатрија со 

мед.психологија

Мултидисциплираност во пристапот,мултидисциплинарност во превентивата-пореметување во 

спиењето
Проф.д-р Викторија Вујовиќ

Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во превентивните програми за ризично однесување 

кај младите (Ментално здравје)
Проф.д-р Викторија Вујовиќ

Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата на медицинската сестра-техничар во процесот на лекување и опоравување на пациент 

со растројства на исхранувањето.
Проф.д-р.Славица Арсова

Психијатрија со 

мед.психологија

Улогата на физиотерапевтот во разрешување на акутна реакција на стрес Проф.д-р.Славица Арсова
Психијатрија со 

мед.психологија



Улогата на медицинската сестра во семеен психоедукативен третман кај пациенти со хронични 

психијатриски растројства
Проф.д-р.Виктор Исјановски

Психијатрија со 

мед.психологија

Третман во заедницата наспроти третман во психијатриска установа Проф.д-р.Виктор Исјановски
Психијатрија со 

мед.психологија

Комуникациски вештини на медицинската сестра во терминална фаза на малигни болести Проф.д-р.Виктор Исјановски
Психијатрија со 

мед.психологија

Тема Професор Катедра

Раст во детска возраст Проф.др.Зоран Гучев Педијатрија

Развиток во детска возраст Проф.др.Зоран Гучев Педијатрија

Улогата на медицинската сестра кај заболени од белодробна туберкулоза во детската возраст Науч.сораб.д-р.Катерина Бошковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра кај заболени од вонбелодробна туберкулоза во детската 

возраст
Науч.сораб.д-р.Катерина Бошковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра  во дијагноза и третман на деца со летна туберкулозна 

инфекција
Науч.сораб.д-р.Катерина Бошковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во изведување на фибер и ригидна бронхоскопија во детската 

возраст
Науч.сораб.д-р.Катерина Бошковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во здравствена нега на доенчиња и деца со гастроезофагеален 

рафлукс
Науч.сораб.д-р.Катерина Бошковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во водење на регистар за  туберкулоза во детската возраст Науч.сораб.д-р.Катерина Бошковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во работата на единицата на педијатриска интензивна нега и 

терапија
Науч.сораб.д-р.Христина Манџуковска Педијатрија

Педијатрија



Улогата на медицинската сестра во работата во третманот на болно дете Науч.сораб.д-р.Христина Манџуковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во работата на единицата на неонатална интензивна нега и 

терапија
Науч.сораб.д-р.Христина Манџуковска Педијатрија

 Улогата на медицинската сестра во третманот при појава на конвулзии во детската возраст Науч.сораб.д-р.Христина Манџуковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во водење и третман на дехидратации во детската возраст Науч.сораб.д-р.Христина Манџуковска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во водењето на деца со горни и долни инфекции на 

респираторниот систем
Науч.сораб.д-р.Силвана Наунова Тимовска Педијатрија

Идентификација на ризик факторите за развој на системска инфекција кај новородени деца и 

улогата на медицинската сестра во нивното водење
Науч.сораб.д-р.Силвана Наунова Тимовска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во спроведувањето  на хигиено диететски режим при исхрана 

на новороденчиња и доенчиња.
Науч.сораб.д-р.Силвана Наунова Тимовска Педијатрија

Улогата на медицинското лице/медицинската сестра во спречување на појава на 

интрахоспитални инфекции  во педијатриските одделенија.
Науч.сораб.д-р.Силвана Наунова Тимовска Педијатрија

Техники за чистење на секрети од дишните патишта (airway clearance techniques)- Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Белодробната болест кај цистичната фиброза и значењето на физикалната терапија во нејзиниот 

третман
Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Неинвазивна вентилација и физикална терапија Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Хронични болести во педијатрија: тимско водење Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Психосоцијални аспекти на хронични болести Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Белодробна физикална терапија со користење на PEP (позитивен експираторен притисок) 

метода
Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија



Улогата на специјализираната сестра за цистична фиброза во тимот кој ги води пациентите со 

цистична фиброза 
Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Орална рехидрациона терапија Проф.д-р. Стојка Нацева Фуштиќ Педијатрија

Улогата на физиотерапевтот во водење на педијатриски пациент со хронична интерстициелна 

белодробна болест
Проф.д-р.Емилија Влашки Педијатрија

Улогата на медицинската сестра при водење на медицинска документација Проф.д-р Татјана Јаќовска Педијатрија

Здравствена нега при третман на малнутриција Проф.д-р Татјана Јаќовска Педијатрија

Здравствена нега при третман на дехидрации Проф.д-р Татјана Јаќовска Педијатрија

Честотата на раѓање и кои мани се најчести во Р.Македонија Проф.др.Розана Кацарска Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во терапијата и негата кај деца оперирани од вродени срцеви 

мани
Проф.д-р Костадина Кузевска-Манева Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во терапијата и негата кај деца со сериозни срцево ритамно-

спроводни нарушувања
Проф.д-р Костадина Кузевска-Манева Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во терапијата и негата кај деца со воспалителни болести на 

миокардот и миокардиопатии
Проф.д-р Костадина Кузевска-Манева Педијатрија

Феродефицитна анемија во доеначка возраст: исхрана и третман Проф.д-р Ката Мартинова Педијатрија

Лимфаденопатија во детска возраст Проф.д-р Ката Мартинова Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во спроведување на регуларна трансфузиона и хелаторна 

терапија кај децата со таласемија
Проф.д-р Ката Мартинова Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во третманот на крварења кај тромбоцитопеничната пурпура Проф.д-р Ката Мартинова Педијатрија



Вештини на комуникација при  пружање на сестрински услуги кај болни деца Виш науч.сораб.д-р.Taтјана Зорчец Педијатрија

Улогата на медицинската сестра во  пружањето на психолошка поддршка при лекување на деца Виш науч.сораб.д-р.Taтјана Зорчец Педијатрија

Burning-out синдром кај медицинскиот персонал и неговото влијание врз пружањето на 

медицинските услуги.
Виш науч.сораб.д-р.Taтјана Зорчец Педијатрија

Важноста на улогата на логопедот во мултидисциплинарниот пристап при пружање на услуги 

на болни деца
Виш науч.сораб.д-р.Taтјана Зорчец Педијатрија

Важноста на улогата на медицинската сестра  во мултидисциплинарниот пристап при пружање 

на услуги на болни деца
Виш науч.сораб.д-р.Taтјана Зорчец Педијатрија

Тема Професор Катедра

Значење на преданалитичката фаза врз резултатите од патолошките анализи Проф.д-р Славица Костадинова Куновска Патологија

Адјувантни методи во патологијата-нивно изведување, примена и значење Проф.д-р Славица Костадинова Куновска Патологија

Употреба на техники на подготовка на смрзнати резови во хистопатологијата Проф.д-р Нели Башеска Патологија

Методи и употреба на хистохемиски боења за докажување на мукополисахариди и масти во 

хистопатологијата
Проф.д-р Нели Башеска Патологија

Тема Професор Катедра

Уродинамика Проф.д-р Весна Антовска Гинекологија

Патологија

Гинекологија



Улогата на  медицинската сетрата во нега на пациентка со генитален пролапс Проф.д-р Весна Антовска Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата во нега на пациентка со уринарна стрес инконтиненција Проф.д-р Весна Антовска Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата во нега на пациентка со ургентна инконтиненција Проф.д-р Весна Антовска Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата во нега на пациентка со уринарна стрес инконтиненција Проф.д-р Весна Антовска Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата во нега на пациентка со уринарна стрес инконтиненција Проф.д-р Весна Антовска Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата при скрининг на карцином  на грло на матката Проф.д-р Горан Димитров Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата  по  третмен на  пациентки со преканцерози Проф.д-р Горан Димитров Гинекологија

Улога и значење на  медицинска  сестринска документација водена на неонатолошките 

оделенија
Науч.сов.др.Снежана Јанчевска Гинекологија

Улогата на  медицинската сестра во превенција на секундарни инфекции  на неонатолошките 

оделенија
Науч.сов.др.Снежана Јанчевска Гинекологија

Сестринска грижа и нега на новородено дете со расцепи на структурите на усната празнина Науч.сов.др.Снежана Јанчевска Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата-техничар при ургентни состојби во гинекологијата и 

акушерството 
Проф.др.Глигор Тофоски Гинекологија

Улогата на  медицинската сетра во  одржување и стерилизација на  лапароскопски хируршки 

инструменти
Проф.др.Глигор Тофоски Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата во припрема и третманот на пациентки за  

лапарохистероскопски третман
Проф.д-р Марјан Стојовски Гинекологија

Улогата на  медицинската сетрата во нега на трудници со ЕПХ гестози Проф.д-р Марјан Стојовски Гинекологија



Здравствена нега на пациентка по гинеколошка операција Проф.д-р Марјан Стојовски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во специјални иследувања-уродинамика Доц.д-р. Сашо Стојчевски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во операциона сала. Доц.д-р. Сашо Стојчевски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во мали гинеколошки интервенции. Доц.д-р. Сашо Стојчевски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во  нега на пациентки со  нега на пациентки со 

abruptio placentae
Доц.д-р. Елена Џикова Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во нега на пациентки со карцином Доц.д-р. Елена Џикова Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во здравствената нега на пациентка по радикална 

хистеректомија.
Доц.д-р. Викторија Јовановска Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во згрижување на пациентка со преекламсија. Доц.д-р. Викторија Јовановска Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во третманот на болка кај оперирани пациентки на 

гинеколошките оделенија.
Доц.д-р. Игор Алулоски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во одржување и контрола на безбедноста на 

пациентот и персоналот при работење во операциона сала.
Доц.д-р. Игор Алулоски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во превенција на појава на интрахоспитални 

инфекции кај оперирани гинеколошки пациентки.
Доц.д-р. Игор Алулоски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во подршка на пациентки со близначка бременост Доц.д-р. Ирена Алексиоска Папестиев Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во подршка на пациентките со малигни заболувања Доц.д-р. Ирена Алексиоска Папестиев Гинекологија

Улогата на физиотерапевтoт во подготовка на породувањето. Доц.д-р. Ирена Алексиоска Папестиев Гинекологија



Улогата на физиотерапевтoт во постпарталниот период Доц.д-р. Ирена Алексиоска Папестиев Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во едукација за превенција на сексуално преносливи 

заболувања кај младата популација.
Доц.д-р. Ирена Алексиоска Папестиев Гинекологија

Улогата на физиотерапевти кај пациентка со дијастаза на симфиза Доц.д-р. Иво Ќаев Гинекологија

Улогата на физиотерапевти кај трудница со discus hernia Доц.д-р. Иво Ќаев Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар при изведување на инванзивни акушерски процедури Доц.д-р. Иво Ќаев Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во нега на бремени жени со дијабетес мелитус Доц.д-р.Слаѓана Симеонова Крстевска Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во нега на бремени жени со полихидрамнион Доц.д-р.Слаѓана Симеонова Крстевска Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во нега на бремени жени со лумбалгија Доц.д-р.Слаѓана Симеонова Крстевска Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во пренаталната физикална терапија Доц.д-р.Слаѓана Симеонова Крстевска Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во згрижување на пациентка со екламсија. Доц.д-р. Игор Самарџиски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во третманот на пациентки породени со царски рез. Доц.д-р. Игор Самарџиски Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во третманот на високо ризични бремености Доц.д-р. Игор Самарџиски Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во третманот на хоспитализирани трудници со птешкотии на 

локомоторниот систем
Доц.д-р. Игор Самарџиски Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во  пост-оперативниот  третман на обезни пациентки Доц.д-р. Игор Самарџиски Гинекологија



Улогата на медицинската сестра/техничар кај бремени жени  со невролошки заболувања Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар кај бремени жени  со предвремено прснат воденик. Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар во тријажа на бремени жени во акушерска амбуланта Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар кај бремени жени  со длабока венска тромбоза. Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во  превенција на тромбемболични компликации кај акушерски 

операции
Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот кај гравидни и породени пациентки со хипертензивни нарушувања 

во бременост. 
Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во рана имобилизација на породени пациентки со вагинално 

породување и со царски рез. 
Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот кај гравидни и породени пациентки со невролошки заболувања Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот кај породени пациентки со присутни коморбитети. Доц.д-р.Весна Ливринова Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во физикални техники за лекување на уринарна инконтиненција Доц.д-р. Драге Дабески Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во кинезитерапија кај уринарна инконтиненција Доц.д-р. Драге Дабески Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар  во подготовка на пациентки за асистирана 

репродукција
Доц.д-р.Анета Сима Гинекологија

Улогата на медицинската сестра/техничар  во подршка на пациентки со инфертелитет Доц.д-р.Анета Сима Гинекологија

Улогата на физиотерапевтот во креирање на режим на физички активности кај обезни 

пациентки со ПЦО синдром
Доц.д-р.Анета Сима Гинекологија



Улогата на физиотерапевтот во спроведување на физиотерапија кај пациентки со инфертилитет Доц.д-р.Анета Сима Гинекологија

логата на медицинската сестра/техничар во згрижување на пациентки со заканувачко 

предвремено породување.
Доц.д-р.Алексндра Лазарова Стојовска Гинекологија

Тема Професор Катедра

Организирање на рехабилитациона програма за пациенти како дел од работата на медицинската 

сестра
Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Професионално согорување сестринската професија Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Пулс оксиметрија како базичен периоперативен мониторинг Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Значење на членувањето  на медицинската сестра во интернационални здруженија на 

медицински сестри
Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Постоперативна здравствена нега на педијатриски пациенти  во единица за интензивно 

лекување
Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Постоперативна здравствена нега на возрасни пациенти  по кардиохируршка интервенција Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Организациони модели на сестринската пракса Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Тимска организација на работата во медицинска установа Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Прева на пациентите при добивање  здравствената нега Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Едукативни потреби на пациентите со акутни заболувања Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Хирургија



Начин на едукација на пациентите со хронична болка Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на медицинската сестра едукатор при хронични заболувања Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на периоперативна  медицинската сестра Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на медицинската сестра во педијатрискс установа Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Значењето на улогата на медицинската сестра во работата со геријатриски пациенти Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Стандарди во сестринската професија Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Рехабилитација на пациенти и сестринска професија Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на медицинската сестра во негување на педијатриски пациенти Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на медицинската сестра во давање на здравствена нега на онколошки пациенти Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на медицинската сестра во организирање на негата на геријатриски пациенти Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улогата на патронажната медицинска сестра Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Посебноста на здравствената нега на медицинската сестра во ургентен центар Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Посебноста на здравствената нега на кардиолошки пациенти Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Здравствена нега на пациенти со белодробни заболувања Научен сов.др Билјана Ширгоска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација



Модели на здравствена нега-од теорија до клиничка пракса Проф.др.Билјана Кузмановска

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при мониторинг на критично болен во интензивна нега Проф.др.Андријан Карталов

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при обезбедување на дишен пат Проф.др.Андријан Карталов

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при трахеотомија на критично болен пациент Проф.др.Андријан Карталов

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при изведување на периферни нервни блокови Проф.др.Андријан Карталов

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при изведување на нервноаксијални блокови Проф.др.Андријан Карталов

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Мониторинг во кардиоанестезија-сестрински постапки Проф.Др.Мирјана Шошолчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација-Универзитетска 

Компарација на различни модели на организација, тренинг и едукација на медицинските сестри 

во Единиците за интензивно лекување-
Проф.Др.Мирјана Шошолчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација-Универзитетска 

Ентерална исхрана кај критично болни пациенти:сестринска улога Проф.Др.Мирјана Шошолчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација-Универзитетска 

Згрижување на пациент со политраума во ургентен центар, сестрински инервенции Проф.Др.Мирјана Шошолчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација-Универзитетска 

Анестезиолошка припрема на пациент позитивен со КОВИД-19: сестрински инервенции Проф.Др.Мирјана Шошолчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација-Универзитетска 

Сестрински инервенции при ентерална и парентерална исхрана кај критично болни пациенти Проф.Др.Мирјана Шошолчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација-Универзитетска 

Улога на медицинската сестра/техничар во припрема и водење на пациенти при онколошко-

радиолошки процедури
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра/техничар во припрема и водење на болен со инфективни 

заболувања за оперативна интервенција.
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација



Улога на медицинската сестра/техничар во превенција на нозокомијални инфекции во 

единицата за интензивно лекување
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра/техничар во припрема и водење на возрасни пациенти и деца во 

општа анестезија
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра/техничар во припрема и водење на возрасни пациенти и деца со 

невроаксијални блокови 
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра/техничар во припрема и водење на возрасни пациенти и деца со 

периферни нервни блокови
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Припрема и водење на деца во општа анестезија (ТИВА и инхалациона) Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра/техничар во одржување на пациенти на механичка вентилација  

во единицата за интензивно лекување
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Припрема на болен за оперативна интервенција со инфективни заболувања (хепатит,стекнат 

имунодефицитарен синдром-АИДС)
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на радиолошкиот технолог при изведување на интервентни радиолошки иследувања кај 

пациенти
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на радиолошкиот технолог во припрема и водење на болен за радиолошко иследување со 

инфективни заболувања
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на радиолошкиот технолог во припрема и водење на болен за онколошки-радиолошки 

иследувања.
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Компликации кај пациенти при аплицирање на контрастни средства при радиолошки 

иследувања
Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Кардиопулмонална реанимација во тек на радиолошки иследувања Научен сов.Др.Јасминка Нанчева

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при апликација на анестезија во родилен бокс Проф.др.Атанас Сивевски

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

 Улога на медицинската сестраво акушерска операциска сала Проф.др.Атанас Сивевски

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација



Улога на медицинската сестра при мониторинг на витални функции во родилен бокс Проф.др.Атанас Сивевски

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при мониторинг на витални функции во  операциска сала Проф.др.Атанас Сивевски

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра при мониторинг на витални функции кај трудници Проф.др.Атанас Сивевски

Здравствена нега -

Анестезиологија со 

реанимација

Улога на медицинската сестра/техничар во постоперативна нега на пациенти оперирани од 

малигном на дојка
Проф.д-р Горан Кондов Торакална хирургија

Улога на медицинската сестра/техничар во постоперативна нега на пациенти оперирани на бел 

дроб
Проф.д-р Горан Кондов Торакална хирургија

Операционата сала-предизвик за инструментарката, радиотехничарот Проф.д-р.Виктор Камиловски

Хирургија-трауматологија 

"Св.Наум Охридски" 

Универзитетска клиника за 

Современ третман и нега на траума пациент Проф.д-р.Виктор Камиловски

Хирургија-трауматологија 

"Св.Наум Охридски" 

Универзитетска клиника за 

Улога на медицинската сестра/техничар  при третман на пациент со меланом Н.сор.д-р.Лазо Новески
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра/техничар во третманот на дијабетично стапало Н.сор.д-р.Лазо Новески
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Третман на пациент со инфицирани рани Н.сор.д-р.Лазо Новески
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Третман на пациент со мекоткивни тумори Н.сор.д-р.Лазо Новески
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улога на медицинската сестра/техничар во превенција на интрахоспитални инфекции Проф.д-р.Елизабета Жоговска
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Третман на повреда на шака од страна на медицинската сестра Проф.д-р.Елизабета Жоговска
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Третман на повреда на меки ткива од страна на медицинската сестра Проф.д-р.Елизабета Жоговска
Пластична и реконструктивна 

хирургија



Улогата на медицинската сестра/техничар во третманот на туморите на кожа Проф.д-р.Елизабета Жоговска
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Менаџмент на Дипитренова контарктура Проф.д-р.Елизабета Жоговска
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра при интервенција на "Unguis incarnatus,, на стопалото. Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра при третман и лекување на контрактури. Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра кај пациенти после реконструктивни операции Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на физиотерапевтот во третманот на пациенти после повреда и сутура на нервите на 

рачниот зглоб
Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на физиотерапевтот и значењето на раната рехабилитација во брзата интеграција на 

секијдневните активности и професионалниот живот кај  пациенти после струен удар 
Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Уога на правилната апликација на медицинските преврски и користењето на медицинските 

воздушни перничиња и душек во третман и превенција на декубити 
Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Физикалната рехабилитација кај деца и возрасни после трансплантација на кожен графт на 

делови од телото. 
Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Пристапот на физиотерапевтот, социјалниот работник,психологот кај пациентите со 

екстензивни лузни после хемиски опекотини на лице и тело
Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Првиот контакт на пациентот со државна хируршка институција и улогата на медицинскиот тим Проф.д-р.Смиља Туџарова Ѓоргова
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра -техничарза време на хируршка интервенција-липосукција Науч.сораб.д-р Игор Пеев
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра-техничар во конзервативниот третман на дијабетично стопало Науч.сораб.д-р Игор Пеев
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра-техничар,при оперативни интервенции на градите. Науч.сораб.д-р Игор Пеев
Пластична и реконструктивна 

хирургија



Улогата на медицинската сестра-техничар за време на конзервативен третман на пациенти со 

декубитални рани.
Науч.сораб.д-р Игор Пеев

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра-техничар во припрема на кожни трансплантати за време на 

оперативната интервенција.
Науч.сораб.д-р Игор Пеев

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра-техничар за време на ринопластика и риносептопластика. Науч.сораб.д-р Игор Пеев
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра-техничар во постоперативен тртман кај пациент опериран во 

општа анестезија
Науч.сораб.д-р Игор Пеев

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Прием на изгореница и понатамошна нега од страна на медицинската сестра/техничар. Проф.д-р.Боро Џонов
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Нега и третман на пациент опериран од sinus pilonidalis Проф.д-р.Боро Џонов
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улога  и значење на медицинската сестра/техничар во здравствена нега на пациенти со болки, 

ограничени движења на екстремитети.
Проф.д-р.Боро Џонов

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Должност на медицинската сестра/техничар при давање на крв и крвни деривати, постапки кои 

се превземаат.
Проф.д-р.Боро Џонов

Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра-техничар при третман и лечење на пациенти со фасциити Проф.д-р.Боро Џонов
Пластична и реконструктивна 

хирургија

Улогата на медицинската сестра во дијагноза, лекување и нега на болен со хематурија Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Нега на пациенти со радикална цистектомија и деривација на урина Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Нега на пациенти со уретрална и супрапубична катетеризација Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Сестринска грижа кај пациенти со акутна ренална колика Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Сестринска грижа при повреди на машки гениталии Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 



Улогата на медицинската сестра во третман кај гангрене на Fournie Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Улогата на медицинската сестра кај повреда на уретра:основни дијагностички и терапевтски и 

посттерапевтски принципи
Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Биопсија на простата и сестринска грижа Проф.д-р Слободан Ристовски

Хирургија-урологија "Св.Наум 

Охридски"  Универзитетска 

клиника за хируршки 

Местото на медицинската сестра кај болни со конгенитална хидроцефалија Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Улогата на медицинската сестра при оперативни интервенции на крвните садови на мозокот Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Местото на медицинската сестра при транспорт на неврохируршките болни Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Местото на медицинската сестра кај болни со конгенитални малформации на ЦНС Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Улогата на медицинската сестра кај болни во период на рехабилитација кај болни со мозочно 

крварење
Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Улогата на медицинската сестра кај болни со мозочна смрт Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Улогата на медицинската сестра при нега на инвалидизиран неврохируршки болен Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Улогата на медицинската сестра при нега на болки со компресија на рбетниот мозок Проф.д-р Владимир Мирчевски Невро Хирургија

Подготовка на медицинската сестра  за трансплантација на бубрег Проф.д-р.Миле Петровски Детска хирургија

Улога на медицинската сестра во решавање на везико-уретрален рефлукс Проф.д-р.Миле Петровски Детска хирургија

Улога на медицинската сестра во решавање на варикоцела со лапароскопски метод Проф.д-р.Миле Петровски Детска хирургија



Улога на медицинската сестра во оперативно решавање на крипторхизам Проф.д-р.Миле Петровски Детска хирургија

Улога на медицинската сестра во минимално инванзивни хируршки процедури во детската 

хирургија
Проф.др.Лазар Тодоровиќ Детска хирургија

Улогата на медицинската сестра во третман и нега на пациент со политраума Проф.д-р Игор Кафтанџиев Клиника за трауматологија

Третман и нега на геријатриски пациенти со скршеница на колк Проф.д-р Игор Кафтанџиев Клиника за трауматологија

Физикална рехабилитација кај скршеници на проксималниот крај на хумерусот Проф.д-р Игор Кафтанџиев Клиника за трауматологија

Физиотерапевтски третман кај спортски повреди на коленото- Проф.д-р Игор Кафтанџиев Клиника за трауматологија

Рехабилитација на скршеници на скочниот зглоб Проф.д-р Игор Кафтанџиев Клиника за трауматологија

Рехабилитација по луксации на рамениот зглоб Проф.д-р Игор Кафтанџиев Клиника за трауматологија

Улога на медицинската сестра во нега на пациенти со фрактура на проксимален дел на фемур Проф.д-р. Славчо Стојменски Клиника за урологија

Улога на медицинската сестра во предоперативниот и постоперативниот третман на пациенти 

со карцином на простата
Проф.д-р Скендер Саиди Клиника за трауматологија

Улога на медицинската сестра -техничар при лапараскопски оперативен третман кај пациенти 

со карцином на простата.
Проф.д-р Скендер Саиди Клиника за трауматологија

Улога на медицинската сестра при третман на хируршка рана на плеврален емпием Проф.д-р Ристо Чоланчески Торакална хирургија

Улога на медицинската сестра при поставување на торакална дренажа, активна и пасивна. Проф.д-р Ристо Чоланчески Торакална хирургија

Улога на медицинската сестра при хируршки третман на карцином на дојка, карцином на бел 

дроб и при операција на титоидна жлезда.
Проф.д-р Ристо Чоланчески Торакална хирургија



Тема Професор Катедра

Припрема за биопсија на пациентите со тумори на локомоторен систем-основни клинички 

патеки
Проф.д-р.Милан Самарџиски Ортопедија

Процедури во припремата за третман на пациентите со бенигни тумори на локомоторниот 

систем
Проф.д-р.Милан Самарџиски Ортопедија

 Мулти - дисциплинарен пристап во дијагнозата и третманот на пациентите со малигни тумори 

на локомоторниот систем
Проф.д-р.Милан Самарџиски Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот во третманот на пациенти со контрактура Dupuytren шепа Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Улогата на  медицинската сестра во третман на coxitis Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Радиолошка дијагноза на пациенти со Mrbus Perthes Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Радиолошка дијагноза на пациенти со Hallux valgus деформитет Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Радиолошка дијагноза на пациенти со епифизиолиза на глава на бутна коска Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација  на пациенти со калкар калканеи на стапало Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Примена на ортози на горните екстремитети за време на рехабилитација на пациентот Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Примена на ортози на долните екстремитети за време на рехабилитација на пациентот Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Примена на ортози на рбетниот столб за време на рехабилитација на пациентот Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Ортопедија



Улогата на физиотерапевтот во третман на пациенти со Periarthritis humeroscapularis во акутна и 

хронична фаза
Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот кај спортски повреди Проф.д-р.Даниела Георгиева Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот во третманот на пациенти со хондромалација на патела Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Постоперативна нега на пациенти со Дипитренова контрактура на шака Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Предоперативна и  постоперативна нега на пациенти со повреда на колено Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Улогата на медицинската сестра во интраартикуларна апликација на ПРП и  кортикостероидни 

препарати при лекување на пациенти со гонартроза
Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Радиолошка дијагноза на пациенти со артроза на колено Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Радиолошка дијагноза на пациенти со луксација на патела Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Радиолошка дијагноза на пациенти со повреда на менискуси Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација  на пациенти со хондромалација на патела Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот во пост-оперативниот третман на пациенти со фрактура на скочен 

зглоб
Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Улогата на физиотерапевтот во третманот на пациенти со цервикална спондилоза Проф.д-р.Роза Џолева Толевска Ортопедија

Рехабилитација после артроскопска интервенција кај предниот импигмент на скочниот зглоб Проф.д-р ЗлаткоТемелковски Ортопедија

Рехабилитација при артроскопска интервенција кај остеохондрит на талусот. Проф.д-р ЗлаткоТемелковски Ортопедија



Улогата на  медицинската сестра  кај инфицирани колени протези Проф.д-р ЗлаткоТемелковски Ортопедија

Улогата на  медицинската сестра  кај пациенти после оперативна интервенција на коскени 

тумори
Проф.д-р ЗлаткоТемелковски Ортопедија

Улогата на  медицинската сестра во детската ортопедија Проф.д-р ЗлаткоТемелковски Ортопедија

Улогата на  медицинската сестра  во организацијата на прифаќањето на пациентите при 

ургентно вонредни состојби
Проф.д-р ЗлаткоТемелковски Ортопедија

Тема Професор Катедра

Физикална терапија при каналикуларни синдроми на горен екстремитет Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација при повреди на флексорни и екстензорни тетиви на шака Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација при каналикуларни синдроми на шака Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

Физикален третман при адхезивен капсулит на рамо Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација при акромиоклавикуларни повреди Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација на пациенти со натколена ампутација Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација на пациенти со потколена ампутација Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација на пациенти со хемофилна артропатија Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

Физикална медицина



Физикален третман кај пациенти со епикондилити на хумерус Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

Физикален третман при периартрит на рамо Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

Физикален третман кај пациенти со лумбален радикуларен синдром Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

Физикален третман кај пациенти со лумбална спинална стеноза Проф.д-р Ериета Николиќ-Димитрова Физикална медицина

 Рехабилитација на пациенти со мускулна дистрифија Доц.д-р Билјана Митревска Физикална медицина

 Рехабилитација на пациенти со стрес инконтененција Доц.д-р Билјана Митревска Физикална медицина

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација  на пациенти со платотибијална фрактура. Доц.д-р Билјана Митревска Физикална медицина

Физикалната терапија и рехабилитација  на пациенти со повреда на колатерални лигаменти Доц.д-р Билјана Митревска Физикална медицина

Медицинска рехабилитација кај пациент со парализа на n.radialis Доц.д-р Билјана Митревска Физикална медицина

Физикалната терапија и рехабилитација  кај пациент со дисторзија на скочен зглоб Доц.д-р Валентина Коевска Физикална медицина

Физикалната терапија и рехабилитација  кај пациент со ахолодинија Доц.д-р Валентина Коевска Физикална медицина

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација  на пациент со луксација на лакт. Доц.д-р Валентина Коевска Физикална медицина

Рехабилитација кај деца со тортиколис Доц.д-р Валентина Коевска Физикална медицина

Физикалната терапија и рехабилитација кај пертрохантеритис Доц.д-р Валентина Коевска Физикална медицина



Рехабилитација на спастична хемипареза по мозочен удар Доц.д-р Цветанка Ѓеракоска Савевска Физикална медицина

Физикална терапија и рехабилитација на суперкондиларни фрактури на хумерус во детска 

возраст
Доц.д-р Цветанка Ѓеракоска Савевска Физикална медицина

Рехабилитација на рбетни деформитети во детска возраст - кифоза Доц.д-р Цветанка Ѓеракоска Савевска Физикална медицина

Улогата на физиотерапевтот во рехабилитација на јувенилен ревматоиден артритис Доц.д-р Цветанка Ѓеракоска Савевска Физикална медицина

Физикална терапија и рехабилитација по артроскопски реконструирана рамена нестабилност Доц.д-р Цветанка Ѓеракоска Савевска Физикална медицина

Тема Професор Катедра

Ракување со крвните примероци во претрансфузиското тестирање и можни грешки во 

имунохематолошките лаборатории
Проф.д-р Тања Макаровска-Бојаџиева Трансфузиологија

Медицинска документација поврзана со процесот на трансфузија на крв и крвни компоненти Проф.д-р Тања Макаровска-Бојаџиева Трансфузиологија

Лабараториската дијагностика на тромботичните пореметувања-улога на медицинската сестра Проф.д-р Тања Макаровска-Бојаџиева Трансфузиологија

Улога на медицинската сестра во лабараториската дијагностика на хеморагичните 

пореметувања.
Проф.д-р Тања Макаровска-Бојаџиева Трансфузиологија

Тема Професор Катедра

Улогата на развојот на когницијата на говорот кај деца Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Физиологија

Трансфузиологија



Улога на медицинската сестра/техничар во систематските прегледи на спортисти Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Определување на хигиено-диететски режим согласно метаболната количина и телесниот состав 

кај различни возрасни групи
Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Пристап во составување на дневен оброк кај здрави лица и кај пациенти Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Определување на хигиено-диететски режим согласно метаболната количина и телесниот состав 

кај спортисти
Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Функционална анатомија на респираторниот систем - механика на дишење Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Функционална анатомија со физиолошки механизми на уринарниот систем Проф.д-р Бети Дејанова Физиологија

Клиничко значење на спиналните рефлекси Проф.д-р Сања Манчевска Физиологија

Физиолошки основи на моторната активност на човекот Проф.д-р Сања Манчевска Физиологија

Површна електромиографија - принципи и примена Проф.д-р Сања Манчевска Физиологија

Физиолошки функции на мозочното стебло и методи за негова визуелизација Проф.д-р Лидија Тодоровска Физиологија

Физиологија на стареењето на гастроинтестинален и уринарен систем Проф.д-р Лидија Тодоровска Физиологија

Физиологија на стареењето на нервниот систем Проф.д-р Лидија Тодоровска Физиологија

Тема Професор Катедра

Оториноларингологија



Улогата на медицинската сестра-техничар во следењето на пациентите по ринопластика Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Деформитети на носната пирамида-класификација и третман Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Улогата на компјутерската томографија на параназалните синуси кај пациенти со хроничен 

риносинузитис
Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Клинички аспекти и терапија на пациенти со круп синдром Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Компарација на конвенционалната рендгенографија на параназалните синуси со компјутерска 

томографија
Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Улогата на компјутерската томографија на параназалните синуси кај пациенти со хроничен 

риносинузитис
Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Предности и недостатоци на конвенционалната рендгенографија на параназалните синуси 

споредена со современите радиолошки испитувања
Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Назален сигматизам- рехабилитациони постапки Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Нарушувања на велофарингеалниот сфинктер Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Естетска у функционална хирургија на носната пирамида Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Секреторен отитис во детската возраст Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Дисфонии: дијагностичко-терапевтски модалитети Проф.др.Јане Нетковски ОРЛ

Улогата на медицинската сестра-техничар во предоперативната припрема и постоперативното 

следењето на пациентите кандидати за тонзилоаденоидектомија
Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Улогата на медицинската сестра-техничар во  оториноларинголошката оперативна салс Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ



Улогата на медицинската сестра-техничар кај оториноларинголошките пациенти кои се во 

терминален стадиум на болеста
Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Психолошкиот контакт на  медицинската сестра -техничар кај оториноларинголошките 

пациенти, пред и по оперативната интервенција.
Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

 Медицинската сестра -техничар и пациентите кандидати за риносептопластика-психолошкиот 

контакт  пред и по оперативната интервенција.
Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Тимска работа кај децата со говорно-јазични проблеми Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Рехабилитација на засипнатост во детската возраст Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Говорна рехабилитација по оперативни интервенции на на ларингсот Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Когнитивни способности кај децата со јазично-говорни проблеми Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Говор-малформации во градбата и функционирање на јазикот и органите во орофаринкс. Доц.д-р Габриела Копачева Барсова ОРЛ

Едукација и рехабилитација на глуви деца со кохлеарни импланти: мултидисциплинарен приод Проф.д-р.Марина Давчева Чакар ОРЛ

Врска помеѓу возраста на кохлеарна имплантација со успешноста на развитокот на слушно-

говорните вештини кај децата.
Проф.д-р.Марина Давчева Чакар ОРЛ

Скрининг на слухот кај новородени Проф.д-р.Марина Давчева Чакар ОРЛ

Намалување на слухот кај новородени: од дијагноза до рехабилитација Проф.д-р.Марина Давчева Чакар ОРЛ

Тема Професор Катедра

                                                                                                      Микробиологија со паразитологија



Candida albicans  како опортуно патоген микроорганизам Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

Видови бактериски спори и нивна примена како биолошки индикатори Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

Типови на заштитни ракавици, како дел од хигиената на рацете, кај здравствени работници Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

Специфики на постапките на стерилизација на неурохируршка сала Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

Распространетост на микроорганизмите и болнички ЕКО системи Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

Pseudomonas aeruginosa-значаен хоспитален патоген Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

HIV- ризици и превенција кај здравствените работници Проф.д-р Каќа Поповска Микробиологија

Тема Професор Катедра

Улогата на стручната медицинска сестар при нега на болни со инфективни заболувња Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Морбили и компликации-нега на доенче и мало дете-улогата на стручната медицинска сестра Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Варичела и компликации  кај  доенче и мало дете-улогата на стручната медицинска сестра Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Улогата на стручната медицинска сестар при нега на болни со горноререспираторни заболувња Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Редовен календар на имунизација-спроведување и улогата на стручната медицинска сестра Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

                                                                                                     Инфективни болести



Дијагноза на долноререспираторни инфекции-имиџинг техники Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Имиџинг техники за дијагноза на долноререспираторни компликции кај пациент со варичела Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Имиџинг техники за дијагноза на долноререспираторни компликции кај пациент со морбили Проф.д-р Ирена Кондова Топузовска Инфективни болести

Вирусни диареални енерити со осврт на нега и третман кај доенче и мало дете. Проф.д-р Снежана Стојковска Инфективни болести

Бактериски диареални енерити со осврт на нега и третман кај доенче и мало дете. Проф.д-р Снежана Стојковска Инфективни болести

Постантибиотска диареа кај мало дете, препознавање, превенција и нега Проф.д-р Снежана Стојковска Инфективни болести

Исхрана и нега на пациенти со диареален синдром Проф.д-р Снежана Стојковска Инфективни болести

Тема Професор Катедра

Анатомски карактеристики на вертебробазиларен систем Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Васкуларизација на горен екстремитет Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Анатомски карактеристики на темпорална коска Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Венски садови на абдоменот Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Анатомски карактеристики на јајчник и јајцевод Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Анатомија



Анатомски карактеристики на хепар Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Слободен скелет на горен екстремитет Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Варијации во потекло на`рбетната артерија Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Tопографска анатомија на преден предел на бутот Проф.д-р Аце Додевски Анатомија

Структури и компоненти на телото Проф.д-р Наташа Јаневска Наќева Анатомија

Динамиката на развитокот на скелетот на карлицата-полови и возрасни разлики Проф.д-р Наташа Јаневска Наќева Анатомија

Карактеристики на коленото во период на раст и развој (анатомски,физиолошки и клинички 

аспекти)
Проф.д-р Наташа Јаневска Наќева Анатомија

Морфолошки особености на на вратниот сегмент на 'рбетниот столб Проф.д-р Наташа Јаневска Наќева Анатомија

Структурни компоненти на телото кај спортисти Проф.д-р Наташа Јаневска Наќева Анатомија

Анатомски карактеристики на периферни и централни вени на голем крвоток Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Анатомски градба на  на ингвинален канал-видови ингвинални хернии Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Анатомски градба и функција на скокливиот зглоб Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Анатомски градба и функција на зглобови на шака Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Анатомски градба и функција на зглобови на стопало Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија



Анатомски градба и функција на зглобови на 'рбетниот столб Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Директни моторни патишта и кортикални моторни центри Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Индиректни моторни патишта и кортикални моторни центри Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Функционална ананатомија на мускулите на предната и внатрешната регија на бедрото Проф.д-р .Ники Матвеева Анатомија

Топографски и структурни особености на седален предел Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски карактеристики на тенко црево Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Морфолошки и функционални  карактеристики на бубрези Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски и функционални особености на art.cubiti Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски  аспекти на plexus cervicalis Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски  аспекти на plexus brachialis Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски  аспекти на plexus sacralis Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Ориентирана анатомија на мембранозен лавиринт Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

 Морфолошки и функционални  карактеристики на мембранозен лабиринт Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Топографски карактеристики и содржина на надлакт Проф.д-р Марија Папазова Анатомија



Топографски карактеристики и содржина на бут Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Миологија на подлакт Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Миологија на бут Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Морфолошки  карактеристики на мускулите на грбот Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски карактеристики на дијафрагма Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Коски и зглобови на граден кош Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Васкуларизација и лимфна дренажа на sидовите на граден кош Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Морфолошки  карактеристики на colon Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски и структурни карактеристики на тимпаничната празнина Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски  карактеристики на мускули на подлакт Проф.д-р Марија Папазова Анатомија

Анатомски карактеристики на хернии на преднобочен стомачен зид Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

 Морфолошки и функционални  карактеристики на mm.dorsi Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Tопографска анатомија на седална регија Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

 Морфолошки и функционални  карактеристики на слабинскин сплет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија



Tопографска анатомија на потколеница Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Tопографска анатомија на стапало Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Tопографска анатомија на надлакт Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Tопографска анатомија на подлакт Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Морфолошки  карактеристики на аортен лак Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Tопографска анатомија на шака Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Миологија на горен екстремитет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Миологија на долен екстремитет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Ангиологија на горен екстремитет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Ангиологија на долен екстремитет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Неврологија на горен екстремитет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Неврологија на долен екстремитет Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Миологија на глава и врат Проф.д-р.Јулија Живадиновиќ Богдановска Анатомија

Топографска анатомија на труп Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија



Студија за дерматоглифи Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Инервација  на респираторни патишта Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Макроскопска и функционална анатомија на рака Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Функционална анатомија на зглобот на голем крвоток Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Функционална анатомија на зглобот на мал крвоток Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Нерви на градната празнина Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Коски на труп Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Анатомија и функција   на крвните садови Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Макроскопска и функционална анатомија на нога Проф. Елизабета Чадиковска Анатомија

Функционална анатомија на зглобот на колкот Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Функционална анатомија на art.cohae Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Функционална анатомија на  art.radiocarpea Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Функционална анатомија на параназални синуси Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Анатомски карактеристики на желудник Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија



Анатомски карактеристики на на ректум и анален канал Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Анатомски карактеристики на простата Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

 Морфолошки и функционални  карактеристики на надворешно уво Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

 Функционална  анатомија на дијафрагма Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Анатомски и функционални  карактеристики на жолчен меур Проф.д-р.Биљана Зафирова Анатомија

Анатомски варијации во назоетмоидалното подрачје на КТ снимки
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Анатомска градба на преднобочниот абдоминален зид
Виш науч.сор.д-р Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Анатомски особености на подјазичниот и подвиличниот предел
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Анатомски особености на паротидеомасетеричната регија 
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Анатомија на n.vagus и неговите гранки
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Анатомија на n. Trigeminus и неговите гранки
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Разлики во телесна конституција-соматотип
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Антропометриски метод во евалуација на раст и нутритивен статус
Виш науч.сор. Билјана Бојаџиева 

Стојаноска
Анатомија

Анатомски  карактеристики на слабите места на преден стомачен sид Доц д-р. Билјана Трпковска Анатомија



Анатомски  карактеристики на мочен меур Доц д-р. Билјана Трпковска Анатомија

Анатомски и функционални  карактеристики на очните комори и очната водичка Доц д-р. Билјана Трпковска Анатомија

 Функционална  анатомија на виличниот зглоб Доц д-р. Билјана Трпковска Анатомија

Анатомски и функционални  карактеристики на желудник Доц д-р. Билјана Трпковска Анатомија

Тема Професор Катедра

                                                                                                            Офталмологија

Улогата на медицинската сестра  при хируршката обработка на перфоративните повреди на 

очите
Проф.д-р Весна Димовска Јорданова   Офталмологија

Улогата на медицинската сестра при дијагностицирање на болестите на задниот сегмент на 

окото
Проф.д-р Весна Димовска Јорданова   Офталмологија

Улогата на медицинската сестра во третманот на пациенти со хемиски повреди на окото
Виш науч.сор.д-р Емилија Ѓошевска 

Даштевска
  Офталмологија

Улогата на медицинската сестра во третманот на пациенти со механички повреди на окото
Виш науч.сор.д-р Емилија Ѓошевска 

Даштевска
  Офталмологија

Улогата на медицинската сестра во тпредоперативна подготовка на пациенти за хируршки 

третман на катаракта

Виш науч.сор.д-р Емилија Ѓошевска 

Даштевска
  Офталмологија

Улогата на медицинската сестра во изведување на современите дијагностички методи во 

офталмологијата. 

Виш науч.сор.д-р Емилија Ѓошевска 

Даштевска
  Офталмологија

Тема Професор Катедра

Имунологија



Улогата на медицинската сестра во Дарителски регистар за коскена срцевина Проф.д-р Дејан Трајков Имунологија

Тема Професор Катедра

Рекомбинантни ДНК технологии Проф.д-р.Александар Петличковски Хумана генетика

Етички аспекти во работа со малолетници Проф.д-р.Биљана Јаневска Медицинска етика

Етички аспекти на односот  меѓу здравствените работници. Проф.д-р.Биљана Јаневска Медицинска етика

Медицинска тајна Проф.д-р.Биљана Јаневска Медицинска етика

Етички аспекти на сурогат мајчинство Проф.д-р.Верица Попоска Медицинска етика

Етички аспекти во лекување на стерилитетот Проф.д-р.Верица Попоска Медицинска етика

Етички дилеми во биомедицинско потпомогнато оплодување. Проф.д-р.Верица Попоска Медицинска етика

Етика на научноистражувачка работа Проф.д-р.Верица Попоска Медицинска етика

Етички и правни аспекти на трансплантација Проф.д-р.Златко Јаќоски Медицинска етика

Информативна согласност Проф.д-р.Златко Јаќоски Медицинска етика

Медицинска етика

Хумана генетика



Мозочна смрт од етички аспект Проф.д-р.Златко Јаќоски Медицинска етика

Аргументи за и против еутаназија Проф.д-р.Александар Станков Медицинска етика

Морални особини на здравствените работници Проф.д-р.Александар Станков Медицинска етика

Видови еутаназија Проф.д-р.Александар Станков Медицинска етика

Етички принципи на однос лекар и медицински персонал Проф.д-р.Александар Станков Медицинска етика

Етички аспект на абортусот Проф.д-р.Александар Станков Медицинска етика

Тема Професор Катедра

. Анализа на говорниот статус кај деца со ортодотски аномалии

Доц д-р. Татјана Георгиевска Јанческа Завод за слух и говор

Улогата на логопедот во дијагностичките процедури кај говорно-јазичните нарушувања

Доц д-р. Татјана Георгиевска Јанческа Завод за слух и говор

Улогата на логопедот во рехабилитацискиот процес на деца со ринолалија

Доц д-р. Татјана Георгиевска Јанческа Завод за слух и говор

ЗАВОД ЗА СЛУХ И ГОВОР


