Врз основа на член 129 став (3) од Законот за здравствената заштита,
("Службен весник на Република Македонија " број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016), и член 14 од Статутот на
Лекарската комора на Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.
24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на
седницата одржана на ден 10.11.2016год.17.11.2016 год и 23.02.2017година
година, донесе

ПРАВИЛНИК
за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за
распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачи на
облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на
лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од
областа на медицината
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат облиците на континуирано стручно
усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор
на спроведувачи на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за
обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо
образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина).
Член 2
Континуирано стручно усовршување на докторите на медицината е
континуирана постапка која продолжува по стекнувањето на лиценцата за работа.
Преку Континуирано стручно усовршување докторите на медицина го
унапредуваат сопственото знаење и вештини за дијагностика и лекување.
Член 3
Стручното усовршување се заснова на следните начела на Континуирано
стручно усовршување:
1.Вклучување на сите доктори во Континуирано стручно усовршување;
2.Единственост на медицинската доктрина која ја имаат сите доктори во јавните
или приватните здравствени установи на сите нивоа;
3.Научна заснованост и современост во овој процес за да се обезбеди пренос
на домашните и светските достигнувања;
4.Еднаков пристап во наставата за да се обезбеди еднаков наставен учинок и
бодовната вредност за сите струки;
5.Слободен избор на формите за стручно усовршување во зависност од
потребата на докторот на медицина така што бодовите за продолжување на
лиценцата не можат да бидат собрани исклучиво од еден вид на стручно
усовршување;
6.Неопходност од учење за секоја нова дијагностичка или терапевтска метода
која докторот ја воведува во својата пракса;
7.Категоризација и вреднување на формите на стручното усовршување со
бодовен систем.
II.ОБЛИЦИ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Член 4

Облиците на континуирано стручно усовршување на докторот на медицина се:
учество во работата на конгреси/конференции симпозиуми и други форми на стручни
состаноци, курсеви/работилници за континуирана едукација, студиски престои,
објавени трудови во стручни и научни часописи и публикации, стекнување на стручни
и научни звања, пријава за нуспојави на лекови и активност на ментор и едукатор,
континуирана медицинска едукација во WEB форма.
Член 5
Одделни стручни активности употребени во овој правилник го имаат следното
значење:
1. Конгрес / конференција
Конгрес/конференција е собир кој обработува некој специфичен медицински
проблем или повеќе проблеми кои се испреплетуваат и за кои постои заеднички
интерес на учесниците.
Конгрес/конференција мора да вклучува научно - истражувачки или стручни
предавања, како вовед во темата која понатаму ќе се обработува на предавања,
работилници, тркалезни маси, постер сесии, дискусии и други форми на работа и трае
повеќе денови.
Конгрес / конференција може да биде домашен, со меѓународно учество и
меѓународен.
Домашниот конгрес / конференција има само домашни учесници.
Домашниот конгрес / конференција со меѓународно учество, има најмалку еден
предавач од странство.
На меѓународниот конгрес/конференцијата има најмалку тројца предавачи од
странство.
Пасивното учество на конгресот / конференција се докажува со сетрификат за
присуство, а активното учество и со копија од објавен труд или резиме од зборникот на
трудови на Конгресот.
2. Симпозиум
Симпозиумот е научно - стручен собир кој се занимава со одредена тема од
медицината или здравството.
Симпозиумот мора да има воведно предавање на тема од експерти, усмени
презентации, работилници и постери со можност за дискусија.
Симпозиум може да биде домашен, со меѓународно учество и меѓународен.
Домашниот симпозиум има само домашни учесници .
Домашниот симпозиум со меѓународно учество има најмалку еден предавач од
странство.
Меѓународен симпозиум мора да има најмалку тројца предавачи од странство.
Учеството на симпозиум се докажува со сертификат за учество и постер
презентација.
Симпозиумот може да трае еден ден , односно два или повеќе денови .
3. Стручни состаноци
Стручниот состанок е научно стручен собир на кој се обработува тема од
медицината или здравството.
Стручниот состанок содржи предавање/ња на одредена тема од стручњаци со
усмени презентации и со можност за дискусија на учесниците.
4. Курс/Работилница

Курсот/работилницата преставува облик на организирани предавања од
потесно подрачје на некоја медицинска област.
Курсот/работилницата може да биде домашен и меѓународен, а според
вредноста се делат во три категории.
ДОМАШЕН КУРС /РАБОТИЛНИЦА
На Курсот/работилницата од I категорија се обработува и презентира на
современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската
литература, а предавачите мораат да бидат експерти од определено подрачје кое се
обраборува на курсот/работилницата.
Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.
Курсот/работилницата од I категорија мора да има печатен материјал за кој се
препорачува да биде во in extenso (во целина) .
Вкупното траење на курсот/работилницата од I категорија не смее да биде
пократко од 20 училишни часови ( 1 час = 45 минути )
На крајот на Курсот/работилницата од I категорија мора да има завршен испит (
решавање на тест од најмаку 30 прашања на кои мора да има најмаку 20 точни
одговори или полагање на усмен испит)
На Курсот/работилницата од II категорија се обработува и презентира на
современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската
литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од одредено подрачје
кое се обраборува на курсот/работилницата.
Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.
Курсот/работилницата од II категорија мора да има печатен материјал за кој се
препорачува да биде во in extenso (во целина).
Испитот не е задолжителен.
Вкупното траење на курсот/работилницата од II категорија не смее да биде
пократко од 10 училишни часови ( 1 час = 45 минути )
На Курсот/работилницата од III категорија се обработува и презентира на
современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската
литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од одредено подрачје
кое се обраборува на курсот/работилницата.
Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.
Курсот/работилницата од III категорија не мора да има печатен материјал ниту
испит.
Испитот не е задолжителен.
Вкупното траење на курсот/работилницата од III категорија не смее да биде
пократко од 6 училишни часови ( 1 час = 45 минути )
МЕЃУНАРОДЕН КУРС /РАБОТИЛНИЦА
На Меѓународен курс/работилница од I категорија се обработува и презентира
на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од
светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од
одпределено подрачје кое се обраборува на курсот/работилницата.
Меѓународниот курс/работилница од I категорија мора да има најмалку три ( 3)
предавачи од странство
Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.
Курсот/работилницата од I категорија мор ад аима печатен материјал за кој се
препорачува да биде во in extenso (во целина).
Вкупното траење на курсот/работилницата од I категорија не смее да биде
пократко од 20 училишни часови ( 1 час = 45 минути )

На крајот на Курсот/работилницата од I категорија мора да има завршен испит (
решавање на тест од најмаку 30 прашања на кои мора да има најмаку 20 точни
одговори) или полагање на усмен испит или решавање на конкретен проблем.
На Меѓународниот курс/работилница од II категорија се обработува и
презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови
податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти
од одредено подрачје кое се обраборува на курсот/работилницата.
Меѓународниот курс/работилница од II категорија мора да има најмалку два (2)
предавачи од странство.
Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.
Меѓународниот Курс/работилница од II категорија мора да има печатен
материјал за кој се препорачува да биде во in extenso (во целина).
Испитот не е задолжителен.
Вкупното траење на меѓународниот курс/работилница од II категорија не смее
да биде пократко од 10 училишни часови ( 1 час = 45 минути )
На меѓународниот курс/работилница од III категорија
се обработува и
презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови
податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти
од одредено подрачје кое се обраборува на курсот/работилницата.
Меѓународниот курс/работилница од III категорија мора да има најмалку еден
(1) предавач од странство.
Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.
Меѓународниот курс/работилница од III категорија не мора да има печатен
материјал ниту испит.
Вкупното траење на курсот/работилницата од III категорија не смее да биде
пократко од 6 училишни часови ( 1 час = 45 минути )
5.Студиски престој во земјата и во странство
Студискиот престој подразбира престој на доктор на медицина со ментор од
најмалку две недели на болници и клиники во земјата и во странство.
Програмата за студискиот престој подразбира усвојување на практични
вештини и искуства со цел медицинска едукација. Обавениот студиски престој се
документира со потврда од директорот на здравствената установа и менторот.
6.Публикации
Научноистражувачки трудови од соодветна област на медицината објавени во
меѓународни научни списанија,научни публикации или научни труда објавени во
научно списание со импакт фактор кои се од соодветната област на медицината во
базата на Web of Science.
7.Стручни звања
Обука на докторите на медицина која опфаќа теоретска и практична обука во
здравствени установи за стекнување на стручни звања во посебни области на
медицината - завршување на специјализација /супспецијализација.
Доктори на медицина со поминати повеќе години успешна работа во
унапредувањето, организирањето и спроведувањето на здравствената заштита, со
завршена специјализација, со направени стручни или научни трудови и позитивни
резултати во стручното издигање на кадрите, можат да се здобијат со звање
примариус.

8.Научни звања
Со завршување на втор циклус на универзитетски студии и трет циклус на
докторски студии докторите на медицина можат да се стекнат со научни звањамастер и докторски студии.
9.Пријава за нуспојави на лекови
Сo потврда од Центарот за нуспојави која се доставува до Комората се
докажува дека се пронајдени и пријавени нуспојави на лекови од страна на доктор на
медицина
10.Ментори и Едукатори
Овластен доктор на медицина од соодветна област на медицината под чиј
надзор се совладуваат и исполнуваат одделни вештини од планот и програмата за
пробната работа, од програмата за специјализација /супспецијализација на докторите
на медицина.
11.WEB едукација
Континуирана медицинска едукација во WEB форма е стручното усовршување
на доктори на медицина, специјалисти и супспецијалисти која е претходно
акредитирана од стручни и научни организации во земјата и светот.(American Medical
Association Physician Recognition Award или European Accreditation Council for
Continuous Medical Education).
Член 6
Континуираното стручно усовршување го спроведуваат Македонско лекарско
друштво, стручни здруженија членки на Македонско лекарско друштво и други стручни
здруженија.
Организатори на разни форми на стручни усовршувања можат да бидат и
Министерството за здравство, високообразовна установа од областа на медицината,
Македоноска академија на науките и уметностите, здравствени установи и
меѓународни организации со активности во областа на здравството (СЗО, УНИЦЕФ и
сл.)
Член 7
Распоредувањето на облиците на континуирано стручно усовршување и
нивната категоризација ги одобрува Лекарската комора на Македонија за што
формира Комисија за стручни прашања согласно Статут.
Барање за одобрување и категоризација на облиците од член 5 на овој
правилник се поднесуваат најдоцна еден месец пред одржувањето на соодветниот
облик на континуирано стручно усовршување.
Врз основа на добиена одлука за одобрување и категоризација, организаторот
на подготвителните материјали и на потврдите го запишува бројот на бодови на
обликот на континуираното стручно усовршување утврдено со овој правилник.
Со организаторот на облиците од член 6 на овој правилник Лекарската
комората на Македонија (во понатамошниот текст: Комора) склучува договор за
уредување на меѓусебните права и обврски.
Член 8
Во период од седум години докторот на медицина треба да се стекне со 140
бодови преку различни облици на стручно усовршување утврдени со овој правилник.

За да се обезбеди континуитет на стручното усовршување во текот на важноста
на лиценцата за работа, докторот на медицина секоја година обезбедува најмалку 20
бодови.
III. КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Член 9
Докторот на медицина во периодот на важноста на лиценцата од седум години
треба да помине низ различни облици на континуирано стручно усовршување заради
обновување на лиценцата за работа.
Облиците и вреднувањето на континуираното стручно усовршување на
докторот во период од седум години се спроведува по пат на бодување.
Член 10
Вреднувањето на секој облик на континуираното стручно усовршување на
докторот на медицина, се вреднува со бодови според видот на континуираното
стручно усовршување, на следниот начин:
1.УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ /КОНФЕРЕНЦИИ
КОНГРЕС/КОНФЕРЕНЦИЈА

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
(најголем можен број на бодови)
Домашен конгрес/конференција Активно учество
До 15 бодови
Пасивно учество
До 10 бодови
e-learning
До 3 бодови
Домашен
Активно учество
До 16 бодови
конгрес/конференција
со Пасивно учество
До 11 бодови
меѓународно учество
e-learning
До 4 бодови
Меѓународен
Активно учество
До 20 бодови
конгрес/конференција
Пасивно учество
До 12 бодови
e-learning
До 5 бодови
Пасивното учество на конгресот се документира со потврда за присуство, а
активното со потврда за присуство и објавениот апстракт на трудот .
2.УЧЕСТВО НА КУРСЕВИ
ДОМАШНИ КУРСЕВИ
Курс/работилница I категорија
Курс/работилница II категорија

Курс/работилница III категорија
МЕЃУНАРОДЕН КУРС/РАБОТИЛНИЦА
Курс/работилница I категорија

ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ (најголем
можен број на бодови)
Активно учество
До 20 бодови
Пасивно учество
До 15 бодови
e-learning
До 5 бодови
Активно учество
До 15 бодови
Пасивно учество
До 11 бодови
e-learning
До 4 бодови
Активно учество
До 10 бодови
Пасивно учество
До 8 бодови
e-learning
До 3 бодови
ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ
(најголем можен број на бодови)
Активно учество
До 30бодови
Пасивно учество
До 20 бодови
e-learning
До 7 бодови

Курс/работилница II категорија

Активно учество
До 20 бодови
Пасивно учество
До 15 бодови
e-learning
До 5 бодови
Активно учество
До 12 бодови
Курс/работилница III категорија
Пасивно учество
До 10 бодови
e-learning
До 3 бодови
По завршувањето на курсот се добива потврда на која е означена вредноста на
курсот во бодови и која служи како документ за признавање на континуираната
медицинска едукација.
3.СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ ЗА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА
(во траење од една недела со една година или повеќе):
Студиски престој во земјата со ментор со
опис на активности и потписи на менторот и
директорот на установата
Студиски престој во странство со ментор
со опис на активности и потписи на
менторот и директорот на установата

До 10 бодови неделно, најмногу до 50
бодови во еден лиценцен период
До 15 бодови неделно, најмногу до 60
бодови во еден лиценцен период

Студискиот престој се документира со потврда на директорот на клиниката и
менторот.
4. СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ И СИМПОЗИУМИ
-стручни
состаноци
во
здравствени
установи
(болници,
здравствени
домови, заводи и други
здравствени установи )
-стручни
состаноци
во
клиники и институти и други
здравствени установи
-стручни
состаноци
организирани
од
стручни
здруженија, Министерство за
здравство,
медицински
факултети, МАНУ и СЗО
Симпозиум во земјата
Симпозиум во земјата
меѓународно учество
-симпозиум во странство

Активно учество
Пасивно учество

3 бодови
2 бодови

Активно учество
Пасивно учество

4 бодови
3 бодови

Активно учество
Пасивно учество

6 бодови
4 бодови

Активно учество
Пасивно учество

8 бодови
6 бодови

со Активно учество
Пасивно учество

12 бодови
8 бодови

Активно учество
Пасивно учество

15 бодови
10 бодови

Присутноста на стручните состаноци се документира со потпис на раководителот
на здравствената установа, односно одговорното лице или претседателот на
стручното здружение или претседателот на Македонско лекарско друштво и со

печатот на органот, секцијата, здружението или здравствените установи на посебен
образец.
По основ на учество на стручни состаноци докторот на медицина како предавач
може да добие најмногу 60 бода за време на важноста на лиценцата за работа.
5. ПУБЛИКАЦИИ
НАУЧНА ИЛИ СТРУЧНА СТАТИЈА
- Објавени во меѓународни
списанија
или
меѓународни
публикации или научни труда во
списание со импакт фактор кои
соодветната област во базата на
Science

научни
научни
научно
се од
Web of

-објавени во неиндексирани часописи

-приказ на случај од пракса објавен во
Гласилото на Комората
-Автори на апстракт или постер на
конгрес/конференција или симпозиум, на
кои не се присутни
-книги
-уредник на книгата
-поглавје во книгата
-уредник на часопис
Рецензија во индексиран часопис

АВТОР/АВТОРИ
Вкупно 40 бодови, од кои 15бодови за
првиот автор , а останатите бодови се
делат помеѓу останатите автори , но не
повеќе од 5 бода по автор

Вкупно 18 бодови , од кои 8 бодови за
првиот автор , а останатите бодови се
делат помеѓу останатите автори , но не
повеќе од 2 бода по автор
Вкупно 5 бодови ( за една статија)
Секој по 4 бодови
до 40 бодови
до 30 бодови
вкупно до 20 бодови
прв автор 10 бодови
останати коавтори 10 бодови
10 бодови годишно
5 бодови по рецензија, најмногу до 30
бода во еден лиценцен период

6. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Бодовите по основ на специјализација и супспецијализација се добиваат
(согласно програма) секоја година по 15 бодови, а 20 бодови се добива во годината во
која се полага испитот.
7.

ЗВАЊЕ

Бодовите по основ на примариус - 20 бодови, а се добиваат само еднаш во
годината во која се добива звањето примариус.
8. НАУЧНИ СТЕПЕНИ
За магистерски (мастер) студии за секоја година од редовните студии (две
години) се добиваат по 10 бодови, а 15 бодови се добиваат во годината во која се
одбранува магистерскиот (мастер) труд.
Бодовите по основ на докторски студии се добиваат секоја година од редовните
студии (три години) по 15 бодови, а 20 бодови се добиваат во годината во која се
одбранува докторатот.
9.ПРИЈАВА НА НУСПОЈАВА НА ЛЕКОВИ

0,5 бод

10.МЕНТОР И ЕДУКАТОР

15 бодови

Бодовите се добиваат во годината кога докторот на медицина врши функција
ментор и едукатор. Годишно може да се добијат бодови вкупно 15 по двата основа.
11. КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ВО WEB ФОРМА
Стручното усовршување на докторите на медицина, специјалистите и
супспецијалистите вклучува и континуирана медицинска едукација во веб форма која е
претходно акредитирана од American Medical Association Physician Recognition Award
или European Accreditation Council for Continuous Medical Education и тоа најмалку 15
случаи годишно за докторите на медицина и специјалисти кои имаат до 25-годишно
работно искуство како доктор на медицина, односно специјалист, односно
супспецијалисти кои имаат до 20- годишно работно искуство како специјалисти и
супспецијалисти.
2 бода
Бодовите врз основа на курсеви на WEB страница на стручни здруженија се
потврдува со потврда од стручното здружение што го подготвува курсот, по претходна
акредитација од Комората.
2 бода
Член 11
Бодовите за стручните активности кои што имаат граници во бодирањето се
врши согласно елементите дадени во прилозите кои се составен дел на овој
правилник и тоа:
1.Прилог 1 –Табела на бодови за курс/работилница
2.Прилог 2 –Табела на бодови на конгреси/конференција и книги.
Член 12
Ако докторот на медицина од објективни причини не успее да собере доволен
број бодови, поминува дополнителна обука по програма согласно член 127 на Законот
за здравствената заштита и да успешно ја заврши дополнителната проверка на
стручните знаења и способности пред испитна комисија на Комората.
Член 13
Докторот на медицина до Комората поднесува докази за стручното
усовршување најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот од 7 години од добивањето на
лиценцата за работа или продолжувањето на лиценцата за работа. Доказите за
исполнување на условите (потврдите, фотокопиите од објавените написи и др.) за
продолжување на лиценцата за работа се во согласност со одредбите на овој
правилник.
На сертификатите организаторот става бар код кој треба да е издаден од
Комората.
Член 14
Ако докторот на медицина во текот на важноста на лиценцата за работа се
стекнал со повеќе од 150 бода, во наредниот лиценцен период му се признаваат 10
бода.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи
Правилникот за облиците на стручно усовршување, критериумите за распоредување
на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените
работници со високо образование од областа на медицината ("Службен весник на
Република Македонија" бр 72/05 и 69/09).
Член 16
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во"
Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.
Изготвил Елена Георгиевска

Бр.02- 3969/22
01.03.2017год.
Скопје

Претседател на
Лекарска комора на Македонија
проф.д-р Кочо Чакалароски

1.Прилог 1 –Табела на бодови за курс/работилница
ТАБЕЛА ЗА УЧЕСТВО НА КУРС /РАБОТИЛНИЦА - ДОМАШНИ
Број на бодови за
Број на бодови за
Број на бодови за
Критериуми
прва категорија
втора категорија
трета категорија
Активно Пасивно Активно Пасивно Активно
Пасивно
Од специјалноста
1
1
1
1
1
1
Да
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
Не
Едукација на вештиниi*
3
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1
0,5
Презентација на новини
Професори предавачи
1
1
1
1
1
1
Да
Не
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Партиципација на
1
1
1
1
1
1
учесници
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Да
Не
Број на предавања**
2-10
0.5-5
1-7
0.5-2
0.5-2
0.5-1
Потпишаната изјава од
предавачи за
практикување на
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
медицина базирана на
0
0
0
0
0
0
доказиi
Да
Не
Евалуација
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Да
0
0
0
0
0
0
Не
Организатор***:
2
2
2
2
2
2
-МЛД
2
2
2
2
2
2
-Медицински факултет

-Стручно здружение
-Здравствена установа
-Министерство за
здравство
-МАНУ

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

** ПРВА КАТЕГОРИЈА
•
Предавач :
За едно предавање 2 до максимум 10 бодови во текот на едно збиднување
•
Слушател:
За курс во траење до 4 часа= 0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)=1 бод; 2 дена=
1.5 бод; ³ 3 дена = 2 бодови.
ВТОРА КАТЕГОРИЈА
•
Предавач:
За едно предавање 1 бод до максимум 7 бодови во текот на едно збиднувања
•
Слушател:
За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2 дена= 3
бодови; ³ 3 дена =5 бодови.
ТРЕТА КАТЕГОРИЈА
•
Предавач:
За едно предавање 0.5 бод до максимум бодови во текот на едно збиднувања
•
Слушател:
За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2 дена= 3
бодови; ³ 3 дена =5 бодови.
ТАБЕЛА ЗА УЧЕСТВО НА КУРС /РАБОТИЛНИЦА - МЕЃУНАРОДЕН
Број на бодови за
Број на бодови за
Број на бодови за
Критериуми
прва категорија
втора категорија
трета категорија
Активно Пасивно Активно Пасивно Активно
Пасивно
Од специјалноста
1
1
1
1
1
1
Да
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
Не
Едукација на вештиниi*
3
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1
0,5
Презентација на новини
10
5
5
4
2
2
Меѓународно учество
Професори предавачи
1
1
1
1
1
1
Да
Не
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Партиципација на
1
1
1
1
1
1
учесници
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Да
Не
Број на предавања**
2-10
0.5-5
1-7
0.5-2
0.5-2
0.5-1
Потшината изјава од
предавачи за
практикување на
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
медицина базирана на
0
0
0
0
0
0
доказиi
Да
Не
Евалуација
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Да

Не
Организатор***:
-МЛД
-Медицински факултет
-Стручно здружение
-Здравствена установа
-Министерство за
здравство
-МАНУ

0

0

0

0

0

0

2
2
2
1
1
1

2
2
2
1
1
1

2
2
2
1
1
1

2
2
2
1
1
1

2
2
2
1
1
1

2
2
2
1
1
1


* Едукација на вештини, подразбира разни школи и курсеви за совладување на
вештини и методи (ултразвук, ендоскопии, радионуклеидни техники, менаџмент и др.).


** ПРВА КАТЕГОРИЈА

•
Предавач :

За едно предавање 2 до максимум 10 бодови во текот на едно
збиднување

•
Слушател:

За курс во траење до 4 часа= 0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)=1 бод; 2
дена= 1.5 бод; ³ 3 дена = 2 бодови.

ВТОРА КАТЕГОРИЈА

•
Предавач:

За едно предавање 1 бод до максимум 7 бодови во текот на едно
збиднувања

•
Слушател:

За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2
дена= 3 бодови; ³ 3 дена =5 бодови.


ТРЕТА КАТЕГОРИЈА

•
Предавач:

За едно предавање 0.5 бод до максимум 2 бодови во текот на едно
збиднувања

•
Слушател:

За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1
бод; 2 дена= 3 бодови; ³ 3 дена =5 бодови..
Прилог 2 –Табела на бодови на конгреси/конференција и книги.
ТАБЕЛА ЗА УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ /КОНФЕРЕНЦИИ
Домашен конгрес / конференција - активно учество (максимум до 15бодовиi)
Од
Пленарно
Усна
Водење
Постер
специјалноста предавање презентација
сесија
Да
Не
Да
Да
Да
Да
4
2
5
3
2
1
Домашен конгрес / конференција со меѓународно учество - активно учество (максимум
до 16 бодови)
Од
Меѓународно
Пленарно
Усна
Водење
Постер
специјалноста
учество
предавање презентација
на сесија
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Дa
Дa
4
2
1
0,5
5
3
2
1

Меѓународен конгрес / конференција - активно ( максимум до 20 бодови)
Од
специјалноста
Да
4

Не
2

Меѓународно
учество
Да
5

Не
2

Пленарно
предавање

Усна
презентација

Постер

Да
5

Да
3

Дa
2

Водење
на
сесија
Дa
1

Домашен конгрес / конференција - пасивно учество (максимум до 10 бодовиi)
Коавтор на
Од
Коавтор на
Присуство на
труд орално
специјалноста
постер
конгрес
презентиран
Да
Не
Да
Да
Да
4
2
3
2
1
Домашен конгрес / конференција со меѓународно учество - пасивно учество
(максимум до 11 бодови)
Коавтор на
Од
Меѓународно
Коавтор на
Присуство на
труд орално
специјалноста
учество
постер
конгрес
презентиран
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Дa
4
2
1
0.5
3
2
1
Меѓународен конгрес / конференција - пасивно (максимум до 12 бодови)
Коавтор на
Од
Меѓународно
Коавтор на
Присуство на
труд орално
специјалноста
учество
постер
конгрес
презентиран
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Дa
4
2
2
0.5
3
2
1
КНИГИ
Тип на книга
бодови
Учебник - автор
40
Учебник - еден од авторите
35
Монографија - автор
35
Монографија - еден од авторите
30
Скрипта/практикум- автор
25
Скрипта/практикум- еден од авторите
20
Уредник на учебник
30
Уредник на монографија
25
Уредник на скрипта/практикум
20
Автор на поглавје во книга*
10
Коавтор на поглавје во книга*
10
* од една книга може да се добијат 20 бодови

