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Министерство за здравство 
 
                                  
                                                        О Г Л А С 

за стручно оспособување и усовршување во Кембриџ-Центар за 
трансплантација  

 
Министерството за здравство следејќи ја заложбата за континуирана доедукација на 
здравствениот кадар објавува оглас за супспецијализација во Кембриџ-Центар за 
трансплантација на двајца доктори-хирурзи од јавните здравствени установи. 
Супспецијализацијата во период од 2 години ќе се врши во Одделот за хирургија во 
Кембриџ-Центар за трансплантација. 
 
Кембриџ-Центар за трансплантација е национално дизајниран трансплантен оддел за 
црн дроб, панкреас и трансплантација на тенко црево, каде на годишно ниво се 
изведуваат над 90 трансплантации на црн дроб, преку 190 бубрежни трансплантации, 
40 трансплантации на панкреас и повеќе мулти-висцерални, на тенко црево 
трансплантации. Постои многу активна програма за жива донација на бубрези и 
лапараскопска донаторска нефректомија која работи рутински веќе неколку години.  
Аденбрук е успешна, модерна болница лоцирана во Кембриџ Англија, со повеќе од 
7,000 вработени, 1,087 кревети и буџет од £352 милиони. Болницата исполнува 
многубројни важни функции. Таа е локална болница за луѓето што живеат во Кембриџ, 
специјализиран центар за регионалното, националното и интернационалното 
население, клиничка болница при Универзитетот во Кембриџ и светски центар за 
медицински истражувања.  
 
Сите заинтересирани кандидати кои сакаат да се пријават на огласот потребно е да им 
бидат исполнети следните лични квалификации: 
 
Потребни услови 
 за аплицирање 

Задолжителни услови 
  

Пожелни услови 
  

  
1. Квалификации 

Примарно медицинско 
образование од Св. Кирил и 
Методиј-Скопје, 
Факултет за Медицина  
 
Постуниверзитерска 
квалификација/сертификат за 
завршена специјалност по општа 
хирургија, урологија и/или 
дигестивна хирургија  
 
Искуство на регистрирано ниво 
минимум 4 години  

 Академски достигнувања: 
• Признанија 
• Награди 
• Високи квалификации 
• Претходно искуство во 
трансплантација  
• Истражување 
• Публикации 
• Ревизии  

 
2. Доказ за  
познавање висок 
степен на англиски јазик  

Поминат академски модул  
на Интернационален 
англиски јазичен тест 
(IELTS) до вкупно  
бодување од 7.5, со 
минимум бодување 7.0 во сите 
четири модули 

 

  
3. Практика 

Завршена основна  
хируршка практика на  
позиции одобрени од  

Компјутерски вештини. 
 
Logbook во кој се наведени 



Лекарска Комора на  
Мекедонија  
 
Компетентност во предоперативно 
и 
постоперативно управување општо 
оперирани болни.   

валидните искуства со 
доволен  опсег и број на  
клинички процедури.  

  
4. Знаење 

  
Основни науки 
 
Клиничка хирургија во генерална 
смисла. 

  
Презентации 
 
Публикации 

  
5. Лични атрибути 

  
Компетентност, грижливост, 
внимателност при операција,  
 
Сертификат за добро однесување 
од Лекарска Комора на 
Македонија.  

  
 

  
6. Лични вештини 

Можност за организација. 
 
Временска организираност. 
  
Свесност за 
медицинско/правните импликации 
на работа.  

  
. 

  
7. Однесување 

Доверливост и одговорност. 
Професионално облекување и 
однесување кон пациентите.  

  
  

  
 
Кандидатите треба да ги достават и следните дополнителни документи: 
 

1. Доказ за примарна медицинска и постуниверзитетска кавалификација.  
2. Целосна биографија (CV), вклучувајќи детали од претходните тренинзи и 

искуства, истражувања и публикации, учество во ревизии и други активности во 
последните пет години  

3. Доставување цело име и презиме и контакт-детали од двајца консултанти со кој 
кандидатот има работено во последните дванаесет месеци и последните две 
години (препорака од двајцата консултанти)  

4. Изјава за способност за работа  
5. Уплата на РЦС Единбург и ГМЦ такси  
6. Официјален превод на кој било друг документ што не е на англиски јазик  
7. Доказ за идентитет (валиден до датумот потпишан пасош) 

 
Огласот е со важност до 30.09.2016 (петок), изборот на кандидатите ќе го направи 
тим од Кембриџ Центар за трансплантација. 
 
Сите заинтересирани кандидати може да се пријават на меил: 
kabinet@zdravstvo.gov.mk; olivera.gjorgjimajkoska@zdravstvo.gov.mk; или да достават 
писмена апликација до архивата на Министерство за здравство, ул. „50 Дивизија“ бр.14, 
1000 Скопје, со назнака: ОГЛАС за стручно оспособување и усовршување здрав-
ствени работници во Кембриџ-Центар за трансплантација.  
  

 
 Министерство за здравство 


