
 
1.  Наслов на наставниот предмет  АКУШЕРСКА НЕГА 1 
2.  Код   ДА-112 
3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/ акушер  

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

УКИМ-Медицински факултет Катедра по гинекологија и 
акушерство  
 

5.  Степен на образование (прв 
односно втор циклус)  

Прв циклус  

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

8-I семестар 
15-II семестар 

8.  Наставник  Раководител на Катедра: Проф. Д-р Горан Димитров  
сите наставници на катедрата по гинекологија и акушерство 

9.  Предуслови за запишување на 
предметот   

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студент/-ка: 
-Го осознава поимот здравје, како да го очува, подобри со посебен акцент на здравјето на жените, 
децата и општеството. 
-Да ја осознае вредноста на репродуктивното и гинеколошкото здравје. 
-Да ја усвои филозофијата на акушерството како темел на студискиот и клиничкиот дел. 
-Да ја осознае улогата на акушерката како дел од здравствениот тим и да завземе позитивен став кон 
струката. 
-Да стекне знаење за процесот на акушерската здравствена нега од гледиште на болничката пракса. 
-Да стекне знаење и спретност за учество во дијагностичко-терапевтскиот програм. 
-Да стекне знаење за терапевтска комуникација. 
-Да стекне стручен, одговорен, самосвесен и хуман начин на однесување во однос на пациентите, 
соработниците и околината. 
-Да се залага за континуирана едукација за подобрување на струката за сопствено добро и доброто на 
пациентите. 

11.  Содржина на предметната програма:  60+40 часови 
  
Предавања од предметот акушерска нега 1   
Концепт на здравје за сите, мултидисциплинарен пристап кон здравјето – 2 часа 
Сексуално и репродуктивно здравје- дефиниции, опсег, СРЗ на примарно, секундарно и терциерно 
ниво на ЗЗ- 2 часа  
Репродуктивно здравје кај жената- 2 часа 
Пубертет- 1 
Менструален циклус- 1 час 
Пореметувања во менструалниот циклус- 1 час 
Репродуктивни фактори за појава на инфертилитет-2 часа 
Оплодување и нидација- 1 час 
Раст и развој на плодот – лунарни месеци-2 часа 
Аситирана репродукција- 1 час 
Вовед во акушерството, историјат, филозофија – 2 часа 
Стандарди и принципи во пружањето на акушерската нега- 2 часа 
Стерилизација и дезинфекција – 1 час 
Традиционални и модерни методи во акушерството -2 часа 
Улогата на акушерката во модерните здравствени системи- 2 часа 
Улогата на акушерката како дел од здравствениот тим-1час 
Улогата на акушерката во антенаталниот период (советување предконцепциско, детекција и грижа во 
тек на рана бременост)- 2 часа 
Знаци и дијагноза на бременост 1 час 
Прегледи кај бремената жена- 1 час 
Совети за бремената жена- 1 час 



Физиолошки промени во бременоста- 2 час 
Акутни заболувања кај бремената жена-1 час 
Хронични заболувања кај бремената жена- 1 час 
Генетски иследувања во бременоста- 1 час 
Ектопична бременост -1 час 
Абортус-1 час 
Рх инкомпатибилија – 1 час 
Плацента-физиологија-1 час 
Плацента превија-1 час 
Предвремено одлепување на постелката-абрупција-1 час 
Полихидрамнион, олигохидрамнион- 1 час 
Улогата на акушерката во антенаталниот период- антенатална детекција на ризик фактори во 
бременоста-2 часа 
Повеќеплодова бременост- 1 час 
Интраутерин застој на плодот- 1 час 
Интраутерина смрт на плодот-1 час 
Рани гестози во бременост- 1 час 
Хипертензивни нарушувања во бременост-1 час 
Дијабет и гестациски дијабет-1 час 
Поставеност на плодот-1 час 
Прекин на бременоста-1 час 
Предвремено породување- ризик фактори, дијагноза , третман- 2 часа 
Предвремено прскање на плодови овојци- 1 час 
Анатомија на мала карлица – 1 час 
Физиолошки промени во бременоста-1 час 
Карлични мерки и растојанија-практична примена-1 час 
Крвавење во 1 и 2 триместар на бременоста-1 час 
Крвавење во 3 триместар на бременост- 1 час 
Перипартални крвавења- 1 час 
Постпартална хеморагија- рана и доцна -1 час 
Постапување со пациентка при прием во болница- 1 час 
Прием на пациентка во родилна сала-2 часа 
Грижа за пациентка на оддел патолошка бременост- 2 часа 
Психосоцијална подршка на пациентка со бременост со ризик-2 
Претходни гинеколошки заболувања и бременост-1 час 
Антенатални неинвазивни иследувања во бременоста-1 час 
Антенатални инвазивни иследувања-1час 
Следење на бременост во тек на 3 триместар – 2 часа 
Психо-физичка припрема на трудницата- 1 час 
Кардиотокографија- изведба, проценка, Фишер скор -2 часа 
Медицинска индукција на продувањето- 1 час 
Механизам на вагинално породување- 1 час 
Улогата на акушерката во тек на породувањето – 1 час 
Улогата на акушерката во 1 родилно време – 1 час 
Улогата на акушерката во 2 родилно време- 1 час 
Улогата на акушерката во 3 родилно време- 1 час 
Улогата на акушерката во 4 родилно време- 1 час 
Ефективна перинатална грижа-концепт на СЗО -2 часа 
Вагинални оперативни интервенции при породување-2 часа 
Епизиотомија – 1 час 
Карлично породување-1 час 
Ран постпартален период-специфичности и ризици 1 час 
Пуерпериум- нормален тек -2 
Пуерпериум- патолошки состојби-2 
Лактација и доење-1 
Припрема на домот за породената и новороденото-1 
Педијатриски преглед и вакцинален календар за новороденото-1 
Пополнување на медицинска документација- 2 часа 
 
Вовед во акушерството и здравствената нега (помош при породување како облик на меѓусебна помош 



помеѓу жените, помош при породување како должност, традиционалната помош при породување, 
помош при раѓање како современ начин на акушерство во просторот на Европската унија т.е. 
европскиот високошколски систем/ традиционалната здравствена нега, професионалниот идентитет на 
акушерката/медицинската сестра. 
Вежби 
Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега. 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, психофизички 
проблеми заради приемот во болница, болничка средина, предоперативна подготовка на пациентка и 
помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм. 
Стручна подготвеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски болести, 
интернистички болести, пореметување на душевното здравје. 

    
Практична настава:   
 
-Советување на трудници со вклучени 40 пренатални прегледи 
 
-Акушерска нега и присуство на 40 нормални спонтани породувања 
 
-Студентот мора да изведе 5 породувања и активно да учествува-асистира во најмалку 5 породувања  
 
-Активно учествува - асистира при карлично породување, може и на фантом  
 
 -Присуство и асистирање на епизиотомија и сутура или на лесна лацерација на вагина. 
 
 -Акушерска нега на 10 ризични трудници или грижа при породување на здрава родилка или 
новороденото кај 30 пациентки  
 
-Изготвување на стандарди во акушерската/ здравствена нега 
Стручна акушерска нега/ здравствена нега: прием, преместување, испис на пациенти, психофизички 
проблеми заради приемот во болница, болничка средина, предоперативна подготовка на пациентка и 
помош на витално загрозените. 
Учество на акушерката во дијагностичко- терапевтскиот програм 
Стручна подготовеност на акушерката при обработка на пациентка со инфекциски болести, 
интернистички болести, пореметување на  менталното здравје. 
Во практичнот дел студентот учи под надзор на високошколскиот наставник, стручниот соработник 
или менторот од пракса што му помага на студентот при евалуација на спретноста, постапно првично 
со помош а потоа и самостојна идентификација на проблемите и решавање на истите. Да им се даде 
можност на студентите да ги разгледаат своите постапки групно на заеднички состаноци и да 
разменат искуства. 

12.  Методи на учење:  Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинри  
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС  
  

13.  Вкупен расположив фонд на време  625 часови 
14.  Распределба на распложивото време    
15.  Форми на 

наставните 
активности  

15.1  Предавања-
теоретска настава  

60 часови - I семестар 
40 часови – II семестар 

15.2  Вежби  
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа  

 Вежби: 65 часови – II семестар  
 Семинари: /  

  15.3 Практична работа 140 часови – I семестар 
320 часови – II семестар 

16.  Други форми на 
активности  

16.1  Проектни задачи    
   



16.2  Самостојни задачи    
   16.3   Домашно учење    

17.  Начин на оценување                                                                                                 бодови  
17.1  Тестови   

  
Континуирани проверки ٭ бодови 18 -30 *Континуирана проверка на 
знаења (колоквиум) : 4 писмени 1 и 2 колоквиум – прашања од 
областа на гинекологија 3 и 4 колоквиум – прашања од областа на 
акушерството   

  Завршен испит  
  

 Усмен испит                                         мин. – макс.  
      Усен дел бодови                                27 – 45 
      Практичен дел бодови                      13 - 22   

17.2  Семинари  Подготовка на материјалот кој ќе се обработува на семинарот со 
интерактивно учество  
 бодови                                                         ?             

17.3  Активно учество                                                                  мин.-макс. Теоретска настава 
бодови                     1 - 3  
51%-60% 1 бод  
61%-85% 2 бода  
86%- 100% 3 бода  
Практична настава               бодови     11 - 14  
Семинари:  / 

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 и 
практичната настава и да освои минмум бодови. За да пристапи на завршен 
испит студентот треба да ги положи предвидените континуирани проверки 
при што во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани 
проверки, а потоа пристапува на завршен испит. 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 
наставата  

Македонски  

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 Младеновиќ 
Д. и сор. 

Гинекологија и 
акушерство 

Завод за уџбенике и 
наставна средства, 
Белград 

2008 
 

2  Joachim W. 
Dudenhausen 

Practical Obstetrics De Gruyter  2014 

3 Fraser Cooper 
Myles 

Myles Textbook for 
Midwifes 16th 
Edition 

Churchill 
Livingstone 

 2014 

 22.2  Доплнителна 
литература  

 
 

   



1.  Edited by Janet 
Medforth et al.  

 Oxford Handbook of 
Midwifery 

Oxford 
University 
Press-3rd Edition 

 2017  

2.  Ширимбел Практична 
опстетриција 

Медицинска 
Књига, 
Белград-
Загреб 

 1985 
 

3. Ристиќ Практична 
опстетриција 

Freemental, Белград 2001  
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