
1

. 

Наслов на наставниот предмет 
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

2
. 

Код ДФ - 113 

3

. 

Студиска програма Тригодишни стручни студии за 

дипломиран физиотерапевт 

4

. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, 

Катедра по етика и деонтологија 

 оддел)  

5

. 

Степен на образование (прв 

односно втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва/I 7. Број на
кредити 

1.5 

8. Наставник Проф.д-р Здравко Чакар, наставата ја 

изведуваат сите членови на Катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: 
• Да се здобие со темелни познавања за начелата на професионалната етика и 

хуманитарното право, 
• Да ги спознае компетенциите и одговорностите во својата професионалност, 
• Да се здобие со способност за критичко разрешување на етичките проблеми при 

практикувањето на здравствената нега, 
• Да ги развива вештините на етичкото комуницирање 

11. Содржина на предметната програма: 
• Етиката како филозофска дисциплина 
• Етички концепти на здравствена нега 
• Етика и право 
• Етички принципи при практикување на здравствена нега 
• Етичка одговорност во здравствена нега 
• Етички Кодекси, декларации и легислатива во здравствената нега 
• Професионнален однос меѓу медицинската сестра/техничар и колегите, и мед. 

сестри и лекарите 
• Поврзување на теоријата со практика со примери на ПБУ 
• Етички дилеми 
• Етика и право (професионална тајна, несовесно лекување,надрилекарство) 

12. Методи на учење: Предавања, семинари, семинарски работи, демонстрации 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часа 

14. Распределба на распложивото 
време 

Предавања и семинари 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања-

теоретска 

настава 

15 часа 

15.2. Веж

би, 

Семи

нари 

15 часа 

16. Други 

форми на 

активност

и 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување бодови 



17.1 Континуирани проверки Студентот е потребно редовно да ја посетува 
теоретската и практичната настава за да пристапи на 
континуираната проверка. 
Проверката е писмена (тест со повеќекратен избор). 
Студентот задолжително се јавува на колоквиум, во 
спротивно не стекнува право на потпис на крајот на 
семестарот. Студентот е должен да освои минимум 
бодови (60%) од континуираната проверка, во 
спротивно, се 
јавува на комплетен завршен испит. 

17.2 Завршен испит Студентот полага комплетен завршен испит ако 
не освоил минимум бодови (60%) на 

17.3 С
е
м
и
на
рс
ка 
ра
бо
та
/п
ро
ек
т 
(п
ре
зе
нт
ац
иј
а: 
ус
м
ен
а) 

ми

н.-

мак

с. 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се 

изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење 

на квалитетот на 

наставата 

 

22. Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

1. • Карпош Бошковски. Медицинска етика и 
деонтологија, 
независни изданија, Охрид, 1991, 1996. 

• The ICN code of ethics for nurses. Geneva: 

International Council of 

 


