
1. Наслов на наставниот предмет ИЗБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД КЛИНИЧКА  МЕДИЦИНА 2 
(НЕВРОЛОГИЈА, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА) 

2. Код ДА-214 
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/акушер 

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

Катедра за неврологија 
Катедра за дерматовенерологија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Втора/ 
зимски и летен 

3 и 4 
семе 
стар. 

Број на 
ЕКТС 
кредити 

2 

8. Наставник Раководител на катедра за неврологија  
Проф.д- р Гордана Китева-Тренчевска 
Наставата ја изведуваат следните наставници: 
 проф. д-р. Гордана Китева-Тренчевска 
проф. д-р. Наталија Долненец-Банева 
 проф. д-р. Игор Петров 
проф. д-р. Анита Арсова 
проф. д-р. Емилија Цветковска 
проф. д-р. Драгана Петковска-Цветковска  
Раководител на катедра по           дерматовенерологија:  
Проф. д-р Сузана  Николовска 
наставата ја изведуваат сите членови на катедрите 

9. Предуслови за запишување 
на  предметот 

 

10. Цели на предметната програма: Студентите ќе се образуваат за да стекнат знаења, вештини и 
ставови за дијагностичките постапки и процедури кои се потребни за дијагноза и диференцијална 
дијагноза на невролошки нарушувања во генеративниот период на жената, со осврт на периодите: 
предконцепциски период, концепциски период, породување и период по породување, период на 
доење. Студентите ќе се образуваат за да стекнат знаења, вештини и ставови неопходни за грижата 
за здравјето на жената со невролошки заболувања ( акутни и хронични), во генеративниот период, во 
текот на третманот со фармаколошки и нефармаколошки тераписки постапки. 
Целта на предметната програма е студентите да се запознаат со клиничката слика, дијагностичките и 
терапевски можности на најчестиите невролошки заболувања кои може да го нарушат здравјето на 
жената во нејзиниот генеративен период и да научат да ја препознаат улогата на акушерката во 
тимската работа со лекарот во обезбедување соодветна грижа за здравјето на жената во 
генеративниот период на жената, особено поврзан со периодот пред породување, периодот на 
породуување периодот по породување и доење. 
Цели на предметната програма по дерматологија: 
Студентите ќе се запознаат со физиолошките и патолошките особености на кожата и кожните
аднекси карактеристични за периодот на бременост, пуерпериум и лактација кај мајката , 
новороденото и доенчето. Студентите ќе се стекнат со знаења и вештини за препознавање и третман 
на најчестите 
дерматози и ургентните состојби на кожата кои се јавуваат во периодот на бременост, пуерпериум и 
лактација, како и кај новороденото и доенчето. Студентите ќе се стекнат со ставови за соодветна 
комуникација во рамките на 
здравствениот тим, мајката и нејзиното семејство. 
 



11. Содржина на предметната програма: 
Неврологија (15 часа) 
Здравствена нега кај пациент со невролошки нарушувања во генеративен период на жената 

Теоретска настава: 
 Топографската анатомија, фукција и дисфункција на централниот нервен систем 
 Топографска анатомија, функција и дисфункција на периферниот нервен систем 
 Топограсфска анатомија, функција и дисфункција на вегетативниот нервен систем и 

хипоталамично-хипофизарен комплекс 
 Невролошки дијагностички методи; 
 Цереброваскуларен инсулт; 
 Епилепсија; 
 Епилептичен статус 
 Мултипла склероза; 
 Тумори на мозок; 
 Болни синдроми 
 Болести на периферни нерви-полиневрити, полирадикулоневрит; 
 Невромускулни болести-миопатии 
 Болести на невромускулната спојница 
 Повреди на мозок; Дистонии 
 Главоболки и фацијална болка 

 
Дерматовенерологија (15 часа) 

 
Здравствена нега кај бремени жени, новороденчиња и доенчиња со дерматовенеролошки 
нарушувања 

 
Теоретска настава: 

 Особености во градбата и функцијта на кожата кај бремената жена и 
новороденото 

 Нега на кожата на бремената жена и новороденото 
 Безбедна терапија во бременост и кај новороденото која се користи во 

дерматологијата 
 СПИ во бременост 
 Дерматози во бременост 
 Дерматози кои се влошуваат во тек на бременост 
 Бактериски кожни инфекции 
 Вирусни и паразитарни кожни инфекции 
 Алергиски болести од анафилактичен тип 
 Дерматити/Екцеми 
 Дерматози врзани со лојните жлезди 
 Болести на влакната и нарушување на пигментацијата 
 Генетски болести со нарушена кератинизација 
 Булозни генетски дерматози 
 Кожни тумори 

 
12. Методи на учење: Предавања, пракса 
13. Вкупен расположив фонд на време  
14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часа 



15.2. Семинари 10 часа 
16. Други форми на 

активности 
16.1. Вежби/Пракса  

16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување 
17. 
1 

Тестови мин.-макс. 
Континуирани проверки колоквиум 29-45 
завршен испит 29-45 

17. 
2 

Семинарска работа/проект 
(презентација: писмена / усна) 

мин.-макс 3-6 

17. 
3 

Активно учество мин.-макс. 
Теоретска настава 1-2 
Практична настава 1-2 

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 

Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и 
практичната настава за да пристапи кон континуираната проверка. 
Проверката на знаењата е писмено и/или усмено. Се оценува и 
однесувањето и ангажманот на студентот во тек на праксата и 
теоретската настава. Оценката за целокупниот испит се добива 
според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите 
добиени од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните 
проверки. Студентот е должен да освои минимум бодови ( 
60 %), во спортивно, се јавува на комплетен завршен испит. 
Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и/или усмен, во случај 
студентот да не освоил минимум бодови 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

 

22. Литература: авторизирани предавања од катедрите и издвоени поглавја од учебник по неврологија 
и учебник по дерматовенерологија 

 
22.1. 

Задолжителна литература 
 Александар 

Анчевски 
Дермато- 
венерологија 

Култура, Скопје 2006 

 
22.2. 

 
 Noreen Heer 

Nicol 
Dermatologic 
Nursing 
Essentials 

Walters Kluwer 2016 
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