
ИЗВЕШТАЈ 

За одржаната работилница во склоп на Школата за практикување на Медицина базирана на докази 

На 17-18 март 2012 година во организација на Факултетот за медицински науки, a под покровителство на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип се одржа дводневна работилница за совладување на вештините за 

препознавање на дизајни на студии, пребарување на литературата и критичка процена на стручно-

научните трудови. 

Школата ја отвори и ги поздрави учесниците Деканот на Факултетот за Медицински Науки, Проф. Д-р 

Никола Камчев. Предавачи беа проф д-р Елизабета Зисовска-раководител на Школата, Проф д-р Милка 

Здравковска и Проф д-р Ана Марушиќ од Медицинскиот факултет од Сплит, раководител на Центарот за 

биомедицински истражувања кој претставува огранок на италијанскиот Cochrane центар.  

Школата е акредитирана од Македонското Лекарско Друштво и Лекарската Комора на Македонија. 

Првата работилница се одржа на 17-18 март во Штип, втората  на 12-13 мај 2012 во Скопје, и третата  на 

24-25 ноември повторно во Штип на . Вкупно Школата ја завршија 68 учесници. 

Вредноста и квалитетот на работилницата беа зголемени од хетерогеноста на учесниците. Имаше доктори 

со различни специјалности (интернисти, гинеколози, педијатри, хирурзи), фармацевти и стоматолози од 

повеќе градови од Македонија. Во голем број учествуваа вработени од Факултетот за мeдицински науки 

(асистенти и предавачи) и двајца студенти-апсолвенти. Во тек на интерактивните групни работи одржани 

во склоп на секоја од трите сесии се даде одговор на многу прашања во врска со биомедицинските 

истражувања, начините на препознавање на добро дизајнирани студии и изработката на протоколи за 

истражување. Заинтересираноста и креативноста на слушателите и предавачите резултираа со многу 

дополнителни идеи за понатамошното продолжување на оваа Школа како традиционална и 

континуирана, а  во интерес на полесно донесување на одлуки во лекувањето на пациентите и научното 

обработување на големиот број на поставени проблеми и дилеми.  

Работата на Школата за практикување на МБД во значителна  мерка ќе го подобри и квалитетот на 

континуираната медицинска едукација на наставниот и соработничкиот кадар, што би било од голема 

корист за осовременување на едукативните вештини на Факултетот. 

Резултатите од анонимната евалуација на работилницата покажаа голем степен на задоволство кај 

учесниците, оценувајќи ја ја спроведената програма и предавачите со највисоки оценки, со што оваа 

едукација постигна висок успех во подигнувањето на нивото на професионалното усовршување.  

Нивната нескриена желба за сопствена надградба после овој базичен курс (Модул 1) е предизвик за 

организаторот и предавачите што поскоро да го планираат Модул 2 кој содржи напреднато ниво на 

вештини за спроведување на клинички интегрирана Медицина базирана на докази.  

Големиот број на фотографии од самата работилница најдобро ја илустрираат работната и креативната 

атмосфера. Настанот беше и медиумски покриен од страна на радиото и телевизијата.  

19.03.2012        проф д-р Елизабета Зисовска 

        Директор на Школата за практикување на МБД 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Мај 2012 (втора работилница) 



 

 

  


