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

Почитувани, 

Ве информираме дека, ФФМ преку Комисијата за Здравство и 

Анти-Допинг ќе го одржи редовниот годишен лиценцен 

семинар за клубските доктори. 

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 клупските доктори 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 и обврска истите 

знаења и вештини ги пренесат на сите во клубот низ интерни 

предавања и вежби во клубовите. 

Во ваш интерес е да до 30/01/2016 доставите лични податоци 

на докторот(еден доктор од секој клуб) кој ќе присуствува на 

семинарот, барање од клубот, дека докторот работи во клубот 

и има потреба од лиценца издадена од ФФМ, со печат од 

клубот. Во прилог треба да испратите и копија од дипломата и 

работната лиценца од лекарската комора на Македонија, една 

слика формат лична карта не постара од шест месеци. Рокот 

на доставување на барањата е до 30/01/2016 поради 

специфичноста на семинарот со цел да го знаеме бројот на 

сите доктори кои ќе присуствуваат. Од бројот на присутни 

зависи целокупната припрема на семинарот. Задоцнетите 

пријави значат и неможност да се присуствува на семинарот, 

односно нема да имате лиценциран доктор за 

натпреварите на вашата екипа организирани од страна на 

ФФМ. 

 

За лиценци за физиотерапевтите, испратете само клубско 

барање со лични 

податоци од лицето за кое се бара леценцата, копија од 

дипломата, слика 



формат лична карта. 

Старите лиценци треба да бидат вратени на самиот семинар 

од страна на 

докторите од вашиот клуб (лиценци 2015год. Како за 

докторите така и за физиотерапевтите). 

 

 

За да бидат благовремено испратени Книгата за 

СПОРТСКИ ПОВРЕДИ И НИВНО МЕНАЏИРАЊЕ и  

специјалниот образец за сите кои ке присуствуваат, а кој 

треба да биде пополнет и потпишан од секој доктор што 

ке присуствува на семинарот и доставен до ФФМ кај 

Весна Јовков до 30.01.2016 година. 

Ве молиме да ни ги испратите и меил адресите на вашите 

доктори за комуникација и испракање на електронската 

верзија од книгата и формуларот. 

За подетални информации јавете се на секретарката на 

комисијата Весна Јовков тел. 070404038  или Др Илија 

Стоилов тел 070497002 

 

 

ФФМ-Комисија за Здравство 

Председател др Илија Стоилов 


