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Р Е Ц Е Н З И Ј А

НА РАКОПИСОТ „ПРАКТИКУМ  ПО ИНФЕКТОЛОГИЈА“  ЗА СТРУЧНИТЕ 
ШКОЛИ ЗА НАСОКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЛАБОРАНТИ ОД 

ДОЦ. Д-Р ВЕЛО МАРКОВСКИ, ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ, 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за 
остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, како и Одлуката 
бр. 2002-102/38 од 180. редовна седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
медицински науки, одржана на 4.4.2017 година, избрана е Рецензентска комисија во состав: 

 – д-р Никола Пановски, редовен професор, Институт за микробиологија и 
паразитологија, Медицински факултет - Скопје;  

 – д-р Горги Шуманов, редовен професор, Факултет за медицински науки,  Универзитет 
„Гоце Делчев” - Штип; 

 – д-р Васо Талески, вонреден професор, Факултет за медицински науки, УГД 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,
за рецензија на приложениот ракопис „Практикум по инфектологија“ од доц. д-р Вело 

Марковски, наменет за студентите на прв циклус стручни студии на насоките Медицинска 
сестри и Медицински лаборанти на Факултетот за медицински науки при Универзитет 
„Гоце Делчев” - Штип.  

По извршениот преглед на ракописот, Комисијата го поднесува следниов   

И З В Е Ш Т А Ј

Општи податоци за ракописот: „Практикум по инфектологија“ по предметот Основи 
на инфективни болести, наменет за Медицинска сестра - стручни студии и Медицински 
лаборант - стручни студии. Предметот го слушаат во четврти семестар Медицински сестри 
(2+1+1) и во петти семестар Медицински лаборанти (1+1+1). Практикумот целосно ја 
опфаќа наставната програма за којашто е наменет. 

Податоци за обемот на ракописот: Ракописот „Практикум по инфектологија“ се 
состои од 87 страници, содржи 64 слики. Материјалот е поделен во 12 вежби, распоредени 
според Наставниот план и програма за студентите на стручните студии од насоките 
Медицинска сестра и Медицински лаборант, кои предметот го изучуваат во втора и/или 
трета година на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

Податоци за постоење на сличен или ист наслов: Практикум по инфектологија за 
прв пат се објавува на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. Истиот ќе им биде од голема 
помош на студентите, а ќе им служи и како водич на асистентите во стандардизирање на 
неопходните знења и вештини кои мора да се совладаат во текот на практичната настава. 

Краток опис на содржината: Материјалот обработен во практикумот е според 
предвидената програма и часовите за споменатите студиски насоки. Студентите ќе ги 
прошират своите вкупни познавања за инфектологијата и за медицината во текот на 
вежбите што ќе се одржат на Инфективното одделение при Клинички центар - Штип и во 
кабинетите на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. Предвидено е да се одржат и обработат 
дванаесет вежби. Во практикумот за секоја вежба се дадени целите на вежбата, односно 
што мора секој студент да совлада, и задачи со кои е предвидено секој студент да изведе 
практична задача, со што ќе се збогати нивното практично знаење и искуство. Во првата 
вежба студентите ќе треба да ги совладаат основните принципи на имунопрофилаксата, 
вакцините и вакциналниот календар. Во втората вежба се обработени најчестите 
микробиолошки анализи и начинот на кој се земаат биолошките проби, чувањето и 
транспортот до најблиската микробиолошка лабораторија. Во третата вежба треба да 
се запознат со антитетанична и антирабична профилакса, кои секојдневно се изведуваат 
на инфективните одделенија. Следните шест вежби ќе се изведат во болнички соби и се 
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предвидува да се совладаат големите синдроми кои се секојдневие во инфектологијата: 
дехидратација и рехидрирање на пациент, иктеричен синдром, вирусни хепатити, осипни 
трески во две вежби (мали сипаници, рубеола, варичела, херпес зостер и шарлах) и во две 
вежби горнореспираторните инфекции. Во единаесеттата вежба ќе се совлада лумбалната 
пункција и ЦНС инфекциите. Во последната вежба ќе се совлада начинот на отстранување 
на медицинскиот отпад со посебен акцент на отстранување на инфективниот отпад. 

Ракописот е напишан на лесен, едноставен и разбирлив јазик, со голем број слики кои 
многу го олеснуваат совладувањето на материјата.  

Цитирана е актуелна литература од познати автори од Македонија, Европа и од САД. 
Дадени се линкови за полесен пристап. 

Врз основа на гореизнесеното, Комисијата го предложува следниов 

ЗАКЛУЧОК

Ракописот „Практикум по инфектологија“ од доц. д-р Вело Марковски ги опфаќа сите 
содржини од практичен аспект според Наставната програма и содржина на истоимениот 
предмет за студентите на прв циклус за студиската програма за стручни студии на насоките 
Медицинска сестра и Медицински лаборант на Факултетот за медицински науки при 
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.  

Со издавање на овај ракопис студентите на споменатите стручни студии имаат 
можност да го изучуваат потребниот материјал за практичната настава во соодветен обем 
на македонски јазик. 

Приложениот ракопис во целост ги задоволува критериумите за учебно помагало – 
практикум, како и условите за издавање пропишани според Правилникот за единствените 
основи за остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. 

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот совет на ФМН при Универзитет „Гоце Делчев” - Штип  ракописот „Практикум 
по инфектологија“ од доц. д-р Вело Марковски да биде издаден како учебно помагало - 
практикум за студентите на стручни студии од насоките Медицинска сестра и Медицински 
лаборант на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. 

РЕЦЕНЗЕНТИ

Д-р Никола Пановски, редовен професор, с.р. 
Д-р Горги Шуманов, редовен професор, с.р. 
Д-р Васо Талески, вонреден професор, с.р. 


