
Предмет ЗДРАВСТВЕНА НЕГА НА ОНКОЛОШКИ БОЛНИ СО ОНКОЛОГИЈА 
Студиска 
програма Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар  

Код СМС/Т-322 
Студиска 
година Трета 

Семестар шести 
Вкупно 
часови 130 

Кредити 6 
Вид на 
предмет Задолжителен 

Предуслови Исполнет услов за запишувањ е во трета година 
Изведува Катедра за онкологија  
Одговорен 
наставник проф.д-р Анета Димитровска  

Адреса: Институт за онкологија и радиотерапија, Водњанска 17, 1000 Скопје, Тел. +389 2 
3147 847   е-маил: adimitrovska@medf.ukim.edu.mk 

Клучни 
зборови Студии за медицински сестри и техничари, професионални предмети, онкологија 

Учебни цели 

Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, дијагноза и 
третман на малигноми  
-Студентот да ги научи и осознае стандардите и активностите  за дравствена нега 
на онколошките болни   
 -Студентот да се оспособи да знае да изведува посебни негователски ештини и 
активност од здравствената нега на онколошките болни    

Кратка 
содржина  

Теоретска настава:  
Здравствена нега наонколошки  болни  (10  часа) 
 Психосоцијален третман на болни од карцином  
 Здравствена нега на болни со карциноми на палијативен третман  
 Припрема и здравствена нега на болни на зрачна терапија  
 Здравствена нега на  болни со хемотерапија  
 Здравствена нега на  болни пред смрт  
 
Онкологија (20 часа) 
-Вовед во онкологијата, епидемиологијата, етиолошките фактори, превенција и 
рано откривање на малигните тумори  
-Дијагноза на малигните заболувања и утврдување на стадиумот на болеста 
(цитолошки и хистопатолошки наод, туморски маркери)  
-Превенција, дијагноза и третман на најчести малигноми на:  глава, врат и ЦНС  
бели дробови и плевра дојка  ГИТ женски и машки полови органи коскени тумори 
и тумори на меки ткива тумори на кожа хемато-онкологија  
-Видови, карактеристики на третмани:   
зрачна терапија хемотерапија хормонска терапија имунотерапија палијативна 
терапија  
 -Компликации од третман на онколошки болни  
 
Пракса ( 100 часа): 
Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на 
ментор-професор и мед.сестра одговорна за тој оддел. Студентот е должен да се 
вклучи во сите активности од подрачјето на здравствената нега во текот на полно 
работно време, при што води дневник за своите активности.  

Организација Теоретска настава:  30 часа  
Пракса:  престој во тек на полно работно време (100 часа)  

Методи на 
учење Интерактивни предавања, пракса  

Предвидени 
учебни 
резултати 

Знаење и разбирање: 
Студентот ќе се стекне со знаење  и разбирање за најчестите здравствени проблеми 
на онколошките болни и ќе ги совлада основните принципи на здравствената нега 
во тој домен.   
Клучни вештини: 
Студентот ќе биде оспособен да ги применува во практиката здобиените теоретски 



знаења.  

Специфични 
препораки за 
наставата 

Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидените активности, 
вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие 
потпис. 
 
Бодирање на активностите на студентот: 
 

Вид на активност 
 

Бодови 
минимум 

Континуирани проверки 20 
Писмен дел *  20 
Практичен дел **  8 
Теоретска настава  2 
Практична настава 10 
Вкупно 60-100 

 
Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, 
вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие 
потпис. 
                                                              мин.-макс. 
Континуирана проверка    бодови        20  -  32 
 
Континуирана проверка (колоквиум): 1 
Колквиумот го покрива општиот дел и ги вклучува блок 1,2 и делумно 3 согласно 
распоредот на часовите                                                             
 
исмен дел*                     бодови             20 - 32 
Практичен дел**           бодови              8 - 12 
 
*Писмен дел: 
 Писмениот дел се состои од тест кој го покрива специјалниот дел од предметот и 
ги вклучува блок 4 и 5 и делумно блок 3 согласно распоредот на часовите 
**Prakti~en del (spored katalog na ve{tini):   
 
Studentot e dol`en da osvoi minimum  od predvidenite bodovi za sekoj del 
od ispitot posebno za da mo`at da mu bidat vpi{ani bodovite za zavr{en 
ispit. Vo sprotivno, ispitot se smeta za nepolo`eн. 
 

 
 
 
 
 
 
Проверка на 
знаења:   
 

Условувачки критериуми: Студентот е потребно редовно да ја посетува 
теоретската настава и праксата за да пристапи на континуирана проверка. 
Проверката на знаења е писмена и се изведува по завршувањето на предавањ ата 
на секој од сегментите  посебно. Практичниот дел на испитот се изведува по 
завршување на праксата и се состои во проверка на практичните знаења, оценка на 
дневникот (документацијата за негата) и оценка на однесувањето и ангажманот на 
студентот. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а 
врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ги и 
континуираните проверки и практичниот дел на испитот. Студентот е должен да 
освои минимум бодови (60%) од континуираните проверки и практичниот испит, 
во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.  
 
Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од 
континуираните проверки и/или практичниот дел на испитот на коишто студентот 
не освоил минимум бодови.  
 

Критериуми 
за оценување 
бодови/оценка 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 
од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 
од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 
од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 
од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 
од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

 
Учебни 
помагала 

 Основни: 
 Авторизирани предавања од Катедрата 

 


