
До  
Докторите на Клубовите од 
Прва и Втора МФЛ (мажи и жени) и 
ФУТСАЛ Прва и Втора лига 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЈА: 
 

Почитувани колеги, 

Ве информираме дека, ФФМ преку Комисијата за Здравство и 

Анти-Допинг ќе го одржи редовниот годишен лиценцен 

семинар за доктори на клубовите од Прва и Втора МФЛ. 

Семинарот ќе се одржи на 20/02/2016, Сабота, во хотел 

Континентал, Скопје, со почеток во 09:00 часот.  

Годинашниот семинар е за доктори на клубовите од Прва и 

Втора лига мажи и жени како и за докторите од Прва и Втора 

лига ФУТСАЛ. 

Семинарот е составен дел на УЕФА ФДЕП програмата за 

едукација на докторите и целата содржина е комплетно 

според содржината сугерирана од УЕФА медицинскиот 

комитет за сите членки на УЕФА. 

Темата: ПОВРЕДИ ВО ФУДБАЛОТ И НИВНО МЕНАЏИРАЊЕ 

(дијагноза и Третирање) 

Семинарот се состои од теоретски дел и практична 

демонстрација на вештините во дијагностицирањето на 

повредите. 

На семинарот ќе има и завршен испит од теоретски дел и 

практичен дел. 



Теоретскиот дел ќе биде со прашања од материјалот што ќе 

биде  испратен по меил до секој доктор, а практичниот дел ќе 

биде демонстриран на самиот семинар од експерти за 

дијагноза и третирање на спортки повреди, за да на крајот 

истите вештини ги покажат и докторите на практичниот дел од 

испитот. 

По завршувањето на семинарот и успешното полагање на 

испитот, докторите ќе добијат сертификат за присуството и ке 

им се обнови лиценцaта за работа во клуб. Обврска на 

докторите е да истите знаења и вештини ги пренесат во 

клубот низ интерни предавања и вежби во клубовите. 

За да подобро го разработите материјалот што е предмет на 

семинарот, благовремено Ви ја испракам (во прилог) 

електронската верзија на книгата „Фудбалски Повреди 

Менаџирање„ 

Важно!  

Во прилог, исто така, ви ја испракаме и изјават за учество која 

е на англиски јазик. Истата треба секој од вас да ја испринта 

пополни со име и презиме и потпише. Истите ке мора да ги 

скенирате и испратите по емаил на следнава адреса: 

drilijass@yahoo.com 

Без оваа потпишана изјава и испратена на дадената меил 

адреса нема да можете да присуствувате на семинарот и да 

добиете лиценца за 2016 година. Инаку истите ке бидат 

препратени до УЕФА медицинскиот комитет за да ни го 

верификува семинарот. Оригиналите од потпишаната изјава 

ке ја доставите лично на самиот семинар. 

Пополнетите и потишани и скенирани, испратете ги на горната 

емаил  што побрзу можете, најдоцна до 31.01.2016. 

mailto:drilijass@yahoo.com


Благодариме на разбирањето. 

Ако имате прашања или нејаснотии, обратете се по телефон 

на Др Стоилов 070497002 или Весна Јовков 070404038. 

 

 

П О К АН А 

 

ГОДИШЕН ЛИЦЕНЦЕН СЕМИНАР ЗА КЛУБСКИТЕ ДОКТОРИ САБОТА, 

20.02.2016, СО ПОЧЕТОК ВО 09.00 ЧАСОТ, САЛА  ВО ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

09:00  Отварање на семинарот 

 

09:15 Осврт за повредите во фудбалот, факторите на ризик др 

Илија Стоилов 

 

10:00  Повреди на мускули, дијагноза и менаџирање, др 

Виктор Камиловскаи 

 

10:30  Препонски повреди, дијагноза и нивно менаџирање, др 

Катерина Касапинова 

 

11:00  Кафе пауза 

 

11:20  Повреди на Коленото, дијагноза и менаџирање, др 

Михајло Ивановски, 

 



11:50  Повреди на глуждот, дијагноза, и менаџирање, др 

Константин Митев 

 

12:20  Практична демонстрација дијагностички тестови, по 

групи од по 5-6 доктори поделени на 4 станици:  

1.Мускулни Повреди,  

2. Препонски повреди;  

3. Повреди на коленото;  

4. Повреди на глуждот  

Кружно ке се менуваат станиците на 30 минути. На 

демонстрацијата на вештините, секој учесник мора да покаже 

вештина побарање на демонстраторот истото ке биде 

оценето. 

 

15:00  Ручек 

 

15:45  Писмен тест 

 

16:30  Доделување на Сертификатот и завршување на 

семинарот. 

 

 

Комисија за Здравство и Анти Допинг при ФФМ 

 

Претседател, др Илија Стоилов 

 

 


