
1. Наслов на наставниот предмет ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
2. Код  ОМ-И-65 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по социјална медицина 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Шеста/XI-
XII 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Проф.др. Дончо Донев 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
положен испит Вовед во медицина и потпис 
од предметот Социјална медицина и 
здравствена економија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Да се разбере концептот и новата филозофија на примарната здравствена 

заштита (ПЗЗ), промовирани на Конференцијата за ПЗЗ одржана во Алма 
Ата, 1978 год. како патоказ и начин на остварување на Стратегијата на СЗО 
“Здравје за сите” ; 

 Да се разберат целите, задачите и содржините на мерки и активности од 
сите три нивоа на превенција; 

 Да се разбере улогата на лекарот и медицинската сестра/ техничар, како и 
на поливалентната патронажна сестра во зачувувањето и унапредувањето на 
здравјето, спречувањето и раното откривање на болестите, благовременото 
лекување и рехабилитација на болните и повредените, како и палијативна 
нега, пружање поддршка и помош на лицата со посебни потреби; 

 Да се разбере улогата на вонздравствените сектори и заедницата во целина 
во чувањето и унапредувањето на здравјето и стварањето поволни услови за 
живот и работа; 

 Да се разбере одговорноста и улогата на поединецот, семејството, локалната 
заедница и населението во целина во чувањето и унапредувањето на 
здравјето и прифаќањето на здрави стилови на живеење; 

 Да се истакне улогата на медицинската сестра во домашното лекување, 
поливалентната патронажна служба и во здравственото воспитание и промоција 
на здравјето. 

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска настава:  
- Здравје и фактори кои дејствуваат на здравјето 
- Здравствен систем и нивоа на здравствена заштита 
- Современо сфаќање на здравствената заштита и нивоа на превенција; 
- Методи на  организација на работата и здравствени дејности во ПЗЗ; 
- Здравствени установи на ниво на ПЗЗ; 
- Здравствени работници и соработници во ПЗЗ; 
- Фамилијарна-семејна медицина; 
- Домашно лекување, нега и помош во домот на болниот; 



- Поливалентна патронажна дејност 
Семинарска работа: избрани делови од содржините на ПЗЗ 

12. Методи на учење: 
Интерактивна настава (теоретска), семинарска работа  

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови 
14. Распределба на распложивото време 15 часови предавања, семинари 

15 часови домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Предавања-

теоретска настава 
 10 часови 

15.2 Ссеминари,  
тимска работа 

Семинари 5 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 
16.2 Самостојни задачи часови 
16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Тестови  

 
                                                                 мин.-макс. 
      

 Завршен испит 
 

                                                                 мин.-макс. 
 Усмен дел                        бодови           15 - 25 

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарска  работа         бодови          25 - 35 

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови      10 - 20  
Практична настава                 бодови      10 - 20 

18. 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 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската настава и семинарите и да освои минмум 
бодови 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи ppt. (пауер поинт) презентација. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот 
испит. 

20. Јазик на кој се изведува Македонски  



наставата 
21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Мирчевска Л, 
Донев Д, 
Кочанковска Л. 

Примарна 
здравствена 
заштита 

Висока 
здравствена 
школа при  
Универзитетот 
“Ст. Климент 
Охридски” во 
Битола   

2011 

22.2 
Доплнителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 / / /  
 


