
 
Предмет НЕФАРМАКОЛОШКА И ФАРМАКОЛОШКА ТЕРАПИЈА НА 

ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС 
 

Студиска 
програма 

Шестгодишни студии по медицина 

Код СМ – И-98 
Студиска 
година 

По избор 

Семестар Зимски и летен 
Вкупно 
часови 

15 

Кредити 1 
Вид на 
предмет 

Изборен 

Предуслови Нема 
Одговорен 
наставник 

Проф. Д-р Татјана Миленковиќ 

Адреса: Клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на 
метаболизмот, Медицински факултет, Водњанска 17, 1000 Скопје 
тел: 389 2 3147 264 
e-mail: milenkovic.tatjana@yahoo.com 

Клучни 
зборови 

Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет,  
Нефармаколошка и фармаколошка терапија на тип 2 дијабетес 

Учебни цели: - Да направи диететски план за пациент со дијабетес 
- Да одреди пожелен степен на физичка активност за секој 

поединечно 
- Да советува соодветна орална терапија кај луѓето со тип 2 

дијабетес 
- Да ја следи успешноста на препиушаната орална терапија 
- Соддветно да ги комбинира оралните хипогликемици 
- Да постави индикација за премин на инсулинска терапија 

Кратка 
содржина 
(извадок) 

Теоретска настава: 
- Основни нутриенти и нивна процентуална застапеност во 

составот на здравата исхрана 
- Дневни калориски потреби во зависност од индивидуланите 

потреби 
- Основно и напреднато броење на јаглени хидрати 

индивидуализирано за потребите на одделни пациенти 
- Основни групи на орални хипогликемици, нивни индикации, 

контраиндикации и потенцијал за лекување 
- Правилно комбинирање на оралните хипогликемици 
- Индикации за премин на инсулинска терапија, видови 

инсулини и инсулински режими 
 
Практична настава: 



- Се вежба планирање и спроведување на нефармаколошки и 
фармаколошки третман кај тип 2 дијабетес 

Организација Теоретска (интерактивна) настава: 7 часа 
Практична настава: 8 часа 

Методи на 
учење 

Интерактивна настава на предавање и вежби 

Предвидени 
учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: Студентот ќе се стекне со знаење за правилна 
исхрана и физичка активност како нефармаколошки третман на 
тип 2 дијабетесот со можност да прави индивидуални планови за 
поединечни пациенти, ќе ги знае групите на орални 
хипогликемици, нивно правилно давање и комбинирање. 
 
Клучни вештини: ќе може да предложи терапевтски план за секој 
пациент со тип 2 дијабетес 

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени 
активности за да добие потпис. 
 

 
Вид на активност 

 
Бодови 

Теоретска настава* 14 
Практична настава** 26 

Завршен испит 60 
Минимум успешност 100 

 
*присуство на теоретска настава (задолжително е присуство на 
повеќе од 80% од предавањата): 14 бода 
**практична настава (задолжително е присуство и активно учество   
на сите вежби): 26 бода           

Проверка на 
знаења 

Завршен испит: 
o Тест со 20 прашања од кои 15 со 4 понудени одговори од 
кои 1 е точен и 5 прашања со надополнување: 50% од 
бодовите од завршниот испит 
o 5 Практични случаи за кои треба да посочи диета и 
потребен третман: 50% од бодовите од завршниот испит 

 
Оценката што се добива е описна: положил/не положил 

Учебни 
помагала 

Основни: 
- Владимир Серафимов и сор. Интерна медицина. Скопје 
- Татјана Миленковиќ. Едукација во треманот на луѓето со 

дијабетес, Скопје 2006 
- Пишувани и електронски материјали за вежба 

 
 
 
 
 


