
                      

 

 

Ветеринарна Работилница 

Промовирање на Антимикробното  Управување (АМУ) во 

ветеринарната практика за мали животни 

Покана до ветеринарните практичари со интерес за антимикробно 

управување 

Клучни цели на работилницата: 

• да се дискутира за важноста и потенцијалните резултати од развојот на 

програми за антимикробно управување во ветеринарната практика во 

нашата земја 

• Да се промовира АМУ и да се едуцира нова генерација на стручни лица 

кои ќе бидат во можност да развијат и имплементираат АМУ и програми за 

контрола на инфекции во ветеринарните практики. Работилницата ќе 

понуди практичен пристап кон рационалната употреба на антимикробните 

средства, имплементацијата на АМУ и програмите за контрола на 

инфекции на докторите во сите ветеринарни практики за мали животни. 

 Да се зајакне меѓусекторската соработка помеѓу хуманата и ветеринарна 

медицина и да се споделат информации за програмите за АМУ и другите 

активности поврзани со контролата на антимикробната резистенција (АМР) 

во хуманата медицина.   

 Да се добијат повратни информации од учесниците за предложената 

содржина и методи на презентирање на програмата за обука, со цел да се 

оптимизира нејзиното прифаќање и влијание. 

 

Повикани предавачи:  

М-р Сашко Арсов – раководител на оддел за ветеринарно јавно здравство 

при Агенцијата за храна и ветеринарство   

Др. Жарко Михајлоски – ветеринарен практичар во Ветеринарна амбуланта 

“Медика – Вет” од Прилеп 

Проф. д-р Катарина Ставриќ – професор по имунологија, ЈЗУ 

Универзитетска клиника за детски болести - Скопје  

Проф. д-р Васо Талески – професор по микробиологија, Факултет за 

медицински науки, Универзитет “Гоце Делчев” Штип   

Модератори / Фасилитатори на работилницата:  

Проф. д-р Голубинка Бошевска - Национален АМР координатор; 

раководител на лабораториа за вирусологија и молекуларна дијагностика,   

Институт за Јавно Здравје на РСМ 

Проф. д-р Ромел Велев – член на Мултисекторска комисија за контрола на 

АМР при Министерството за здравство; професор по фармакологија и 

токсикологија на Факултетот за ветеринарна медиицна во Скопје   

 Време: 10:00 – 14:00  

 Датум: 

20 Ноември 2019 (Среда)  

 Место на одржување:  

ДХО Даре Џамбаз,  

ул. 11-ти Октомври бр. 42 

Скопје  

 Целна публика: 

50 ветеринарни 

практичари од малата 

практика заинтересирани 

за развој / примена на АМУ 

и програмите за контрола 

на инфекции во рамките на 

нивните практики  

 Организатори:  

Мултисекторска комисија 

за контрола на АМР при 

Министерството за 

здравство на РСМ и  

Ветеринарна комора на 

РСМ 

 Поддржувач: Светска 

Здравствена Организација 

– регионална канцеларија 

за Европа  

 Акредитација: 

Работилница за  

континуирана медицинска 

едукација акредитирана од  

Ветеринарна комора на 

РСМ  

 Поени за КПР: 10 поени 

 Регистрација и плаќање: 

Регистрација е бесплатна  

по принципот “прв пријавен 

- прв услужен” до 

пополнување на 

предвидениот број на 

учесници 

 Рок за пријавување до:  

31 Октомври 2019 

 

 



 

                      

 

Ветеринарна Работилница – Промовирање на Антимикробното  

Управување (АМУ) во ветеринарната практика за мали животни 

20 Ноември 2019 (Среда) - 10:00 до 14:00 часот 

Даре Џамбаз, ул. 11-ти Октомври бр. 42, Скопје 

 

Време Активност / Тема Предавач / Фасилитатор 

10.00 – 10.30  Регистрација на учесниците 

 

 

10.30 – 10.45  Добредојде & Воведни зборови Проф. д-р Ромел Велев 

Проф. д-р Голубинка Бошевска 

10.45 – 11.15  

11.15 – 11.30  

Мерки кои се превземаат во Агенцијата за храна и 

ветеринарство во борбата против антимикробната 

отпорност во нашата земја 

Дискусија 

 

М-р Сашко Арсов 

11.30 – 12.00  

12.00 – 12.15  

Општи принципи за рационална употреба на 

антибиотиците во ветеринарната практика за мали 

животни  

Дискусија 

 

Д-р Жарко Михајлоски 

12.15 – 12.30  Кафе пауза  

12.30 – 13.00  

13.00 – 13.15  

Искуства од хуманата медицина: рационална 

употреба на антимикробните средства во 

примарната здравствена грижа за луѓето 

Дискусија 

 

Проф. д-р Катарина Ставриќ 

13.15 – 13.45  

13.45 – 14.00  

Препораки за изведување и интерпретирање на 

микробиолошките тестови за осетливост  

Дискусија 

 

Проф. д-р Васо Талески 

14.00 – 15.00  

 

Коктел  

 


