
1. Наслов на наставниот предмет ПЕДИЈАТРИЈА 

2. Код ДФ-320 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

физиотерапевт 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за педијатрија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Трета /VI 7. Бр.на 

ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедра: проф.д-р Ката 

Мартинова 
Проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување во трета 

година 

10. Цели на предметната програма: 

• Да се здобие со базични сознанија од педијатриската патологија 

• Да се запознае со најчестата медицинска патологија, методи на иследување и 
траписки процедури 

Да се оспособи за работа со деца од сите возрасти и адолесценти во ординација за 

примарна здравствена заштита 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава 30 часа: 

• Педијатриска анамнеза и статус 

• Нормален раст и развој на дете 

• Нормална исхрана и нејзини пореметувања 

• Промоција на здрав живот 

• Новородено и недоносено 

• Церебрална парализа 

• Мускулна дистрофија 

• Конвулзивен синдром 

• Неуромиопатии 

• Електромиографија, испитување на нервна спроводливост 

• Инфективни болести - енцефалит 

• Кома 

• Енцефалопатии 

• Малигни болести во детска возраст 

• Несакани ефекти на кортико и цитостатска терапија 

• Хемофилија 

• Водење на болка и длабока седација кај дете 

• Хронични пнеумопатии 

• Менаџмент на респираторна инсуфициенција 

• Одредување и мониторирање на вентилаторна подршка кај дете со потреба од 

хронична вентилација 

• Превентивни стратегии за спречување/одложување на развој на хронична 

респираторна инсуфициенција 

• Пореметување на голтање, гастроезофагеален рефлукс 

• Срцеви заболувања во детска возраст 



 • Ревматски заболувања во детска возраст 

• Малформативни синдроми 

• Sy. Down 

• Неурогена vesica urinaria 

• Неурогено црево 

• Повреди во детска возраст и нивна превенција 

• Интердисциплинарна тимска програма за континуирано згрижување на дете со 

хронично оштетување 

 

• Практична настава 5 часа 

Вежбање на етички пристап при 

однесувањето со децата, младината 

и нивните родители 



12. Методи на учење: Предавања, 

вежби, 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 

14. Распределба на распложивото време Теоретска настава: 30 часа 

Практична настава 5 часа 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

30 часа 

15.2. Вежби, 

Семинари 

5 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 25 часа 

17. Начин на оценување 

17. 

1 

Тестови мин.-макс. 

Континуирани проверки една 40 - 60 

Завршен испит 

17. 

2 

Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена / усна) 

мин.-макс 

17. 

3 

Активно учество мин.-макс. 

Теоретска настава 15 - 30 
Практична настава 5 - 10 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

Теоретска настава 15-30 

Практична настава 

(вежби) 

5 - 10 

Семинарска работа  

Тест 1 40 - 60 

Завршен испит  



  

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Студентот треба редовно да ја посетува теоретската 

настава за да пристапи на континуираната проверка. 

Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се 

добива според табелата за оценки, а врз основа на збирот 

на бодовите добиени од активности, вклучувајќи ја и 

континуираната проверка. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Присуство на студенти и интерактивно учество во 

наставата и вежбите 

22. Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

     

 Авторизирани предавања 

од катедрата 

   

 


