
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ТЕМИ ОД ХИРУРГИЈА, ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ВО ИЗМЕНЕТИ УСЛОВИ 

2. Код  ДА-312 
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за хирургија 
 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус на студии 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

3/5 и 6 
семестар 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 зимски 
1 во летен 

  8. Наставник Раководител на катедра по хирургија:  
Доц. д-р Боро Џонов 
Наставата ја изведуваат следите наставници од Катедрата: 
проф. д-р. Горан Кондов 
проф. д-р. Владимир Мирчески 
проф. д-р. Александар Чапароски 
проф. д-р. Слободан Ристовски 
проф. д-р. Никола Јанкуловски 
проф. д-р. Славко Стојменски 
проф. д-р. Миле Петровски 
проф. д-р. Игор Кафтанџиев 
проф. д-р. Ѓорѓи Јота 
проф. д-р. Смиља Туџарова-Ѓоргова 
проф. д-р. Виктор Камилоски 
проф. д-р. Симон Трпески 
проф. д-р. Оливер Станков 
проф. д-р.Елизабета Мирчевска-Њоговска 
проф. д-р. Лазар Тодоровиќ 
проф. д-р. Сотир Ставридис 
проф. д-р. Скендер Саиди 
проф. д-р. Ристо Чоланчески 
проф. д-р. Светозар Антовиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени сите предмети од I година 
 

10. Цели на предметната програма: 
 
 Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, дијагноза и третман 

на повреди, нарушувања и болести од хирургијата. 
 Студентот да ги научи и сознае стандардите и активностите за здравствена заштита во 

изменети услови на хируршките болни. 
 Студентот да се оспособи да знае да изведува посебни неователски и акушерски вештини и 

активности од областа хирургија 
 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Теоретска настава: 
 

 Торакална, васкуларна и кардиохирургија: 
 

 Вродени Срцеви заболувања (Проф. д-р Сашко Јовев 1 час) 
 Заболувања на вените, варикозни проширувања и белодробна емболиа 

(Вон.проф. д-р Ристо Чоланчевски 1 час) 
 Заболување на дојката (Проф. д-р Горан Кондов 1 час) 
 Белодробен емфизем и пнеуматоракс 

 (Вон. проф. д-р Ристо Чоланчевски 1 час) 
 Траума на граден кош (Проф. д-р Горан Кондов 1 час) 



 
 Неврохирургија 

 
 Повреди на глава и мозок (Проф. д-р Александар Чапароски 1 час) 
 Васкуларни заболувања на мозочните крвни садови и крварења на мозокот  (Проф. д-

р Владимир Мирчевски 1 час) 
 Вродени аномалии на ЦНС, конгенитален хидроцефалус и краниостеноза 

(Проф. д-р Владимир Мирчевски 1 час) 
 Вродени аномалии на рбетникот – spina biffida (Проф. д-р Александар Чапароски 1 

час) 
 

 Пластична и реконструктивна хирургија 
 

 Конгенитални аномалии (Вон.проф.д-р Елизабета Мирчевска Жоговска 1 час) 
 Тумори и изгореници (Вон.проф.д-р Боро Џонов 1 час) 
 Безбедност на новороденче и мајка при непогоди, улогата на акушерките во изменети 

услови (Проф. д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 1 час) 
 Интернационални стратегии при поплави, земјотреси, пожари, епидемии и војна 

(Проф. д-р Смиља Ѓоргова Туџарова 1 час) 
 

 Детска хирургија 
 

 Ургентни состојби кај новороденче (Вон.проф.д-р Лазар Тодоровиќ 1 час) 
 Аномалии на гастро-интестринален тракт  

(Проф.д-р Миле Петровски 1 час) 
 Аномалии на урогенитален тракт (Проф.д-р Миле Петровски 1 час) 
 Асепса и антисепса (Вон.проф.д-р Лазар Тодоровиќ 1 час) 

 
 Урологија 

 
 Уринарни инфекции при бременост (Вон.проф.д-р Скендер Саиди 1 час) 
 Урообструкција при безбедност (Вон.проф.д-р Оливер Станков 1 час) 
 Диагностички методи на уринарен тракт кај бремени жени (Вон.проф.д-р Сотир 

Ставридис) 
 Оперативни уролошки процедури кај бремени жени (Проф. д-р Слободан 

Ристовски 1 час) 
 

 Дигестивна хирургија 
 

 Акутен абдомен (Вон.проф. д-р Светозар Антовиќ 1 час) 
 Најчести абдоминални акутни заболувања (Вон.проф. д-р Светозар Антовиќ 1 час) 
 Повреди на ректумот и перинеумот (1 час) 
 Хернии (1 час) 

 
12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби и пракса 

 
13. Вкупен расположив фонд на време 65 часа 
14. Распределба на распложивото време 15 предавања и 30 семинари во летниот семестар и 10 

предавања и 10 вежби во зимскиот семестар 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-теоретска 

настава 
25 

15.2. Вежби,  
Семинари 

10 часа вежби 
30 семинари 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса 10 часа вежби  
16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување                                                                                                      бодови    
17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс. 



континуирани проверки                     9 – 15 
 
Студентите од еден колоквиум може да добијат од 3 до 5 
бодови и тоа: 
 Колоквиум по торакална, васкуларна, 

кардиохирургија и неврохирургија                                       
                                                        3  -   5 

 Колоквиум по дигестивна и пластична хирургија                                      
3  -   5 

 Колоквиум по детска хирургија и урологија                                      
3  -   5 

17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  
Завршен тест                                         27  -  45 
 
* Студентот е должен да освои минимум од предвидените 
бодови за секој колоквиум посебно за да може да пристапи 
кон полагање на завршниот тест.  
*Завршниот тест ќе се состори од 30 прашања, по 5 од 
секоја област според содржината на наставната програма 

17.3 Теоретска настава                                                                    мин.-макс. 
Теоретска настава*           бодови           5 - 15                                           
 
*присуство од теоретска настава 
51%-60%      - 5 бода 
61%-70%      - 7 бода 
71%-80%      - 9 бода 
81%-90%      - 12 бода 
91%-100%    - 15 бода 

17.4 Пракса Практична настава (10 часа вежби и 30 семинари)                                                                
                                                                     Мин.-макс. 
Присуство: 1 бод за секоја вежба           6   -  10 
(вкупно 10 вежби) 
*Студентот е должен да посети минимум 6 вежби како би 
можел да добие минимум бодови за практична настава. Во 
спротивно ги колоквира вежбите 
 
Изработка на семинарска тема:             5   -   15 

 Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 
од 60 до 68 бода 6 (шест) E 
од 69 до 76 бода 7 (седум) D 
од 77 до 84 бода 8 (осум) C 
од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Условувачки критериуми: 
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската 
настава, активно да учествува во вежбите и семинарите, да ги полага 
континуираните проверки 
 
За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, студентот треба 
да ја има положено секоја од предвидените континуирани проверки 
со минимум 60% од бодовите. 
 
Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните проверки, 
студентот полага комплетен испит (во испитната сесија прво ги 
полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на 
завршен тест). 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз 
основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните 
проверки и завршниот испит. 



20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и 
соработниците кои учествувале во изведување на наставата 
 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 
1. Авторизирани предавања од Катедрите 

22.2. Дополнителна литература 
1.  
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