
1. Наслов на наставниот предмет ГИНЕКОЛОГИЈА И НЕГА НА ТРУДНИЦА СО 
ГИНЕКОЛОШКА БОЛЕСТ 

2. Код ДА-212 
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 Втора/III 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6,5 

8. Наставник Раководител на катедрата по гинекологија и  акушерство: 
Проф.д-р Горан Димитров 
Наставата ја изведуваат сите наставници на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 Положени предметите Анатомија со   ембриологија  и 
Физиологија 

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 осознае улогата на акушерката во третман на трудници со гинеколошко заболување како 
дел од здравствениот тим и да завземе позитивен став кон струката. 
-Да стекне знаење за процесот на гинеколошка 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. 
- Да го зголемуваат и продлабочуваат своето знаење за анатомијата на женските полови органи и 

карлицата 
- Да го зголемуваат и продлабочуваат знаењето за физиологијата на женскиот организам и 

системот за репродукција 
11. Содржина на предметната програма: 

-Аномалии на половите органи 
-Женска плодност; стерилитет 
-Ендометриоза 
-Видови испитувања во гинекологијата 
-Инконтиненција и тазова статика на женските гениталии 
Перименопауза и менопауза 
- Бенигни тумори, преканцерози 
-Скрининг тестови во гинекологијата 
-Малигни тумори 
-Заболувања на дојките и карцином на дојка 
-Епидемиологија на туморите 
 



 Практична настава: 
-Советување и асистирање при обработка на пациенти со вклучени 20 гинеколошки прегледи на 
пациентки 
-Присуство и асистирање при гинеколошки интервенции (byopsio canalis cervicalis, CEF, 
колпоскопија, земање на цервикален и вагинален брис 
-Нега / припрема предоперативна и постоперативна на 10 гинеколошки случаи 
-Изготвување на стандарди во гинеколошката/ 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 гинеколошко заболување и 
со дополнителни 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 185 часови  

14. Распределба на распложивото време   

15. Форми на
 наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

20 часови  

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

 Вежби: 25 часови 
 Семинари: / 

 

  15.3 Практична работа 140 часови  

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 
Усен дел бодови 
Практичен дел бодови 

мин. – макс. 27 – 45 
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 

СОВРЕМЕНИ   ДИЈАГНОСТИЧКИ   МЕТОДИ   ВО   ГИНЕКОЛОГИЈА   И   
АКУШЕРСТВО 
Задолжителна литература- 
Р
.
б
р 

Автор Наслов Издавач Година 

  1 Дисаиа, Крисман и
сораб. 

Клиничка 
гинеколошк
а онкологија 

Табернакул 2011 

2 ESGO authors Textbook
 o
f gynecological 
oncology, 2 ed. 
ESGO 

ESGO 2011 

3 Дубравко Хабек Гинекологија
 
и породиљство 

Загреб 2013 

22.2 Доплнителна литература 

 


	_GoBack

