
 
1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 
2. Код ДА-111 
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиранa 

акушерка/акушер 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 
катедра) 

Катедра за анестезија, реанимација и интензивно лекување,  
Медицински факултет 
Раководител на Катедра: Проф. Д-р Мирјана Шошолчева 
Наставата ќе ја изведуваат сите наставници од катедрата 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

прв цилус 

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

8 
 

7. Наставник  Анестезија со реанимација: одговорен наставник:  
Проф. д-р Мирјана Шошолчева и наставници од катедрата 
Интерна медицина: одговорен наставник-проф.д-р Мери 
Трајковска и наставници од катедрата 
Хирургија: одговорен наставник- Вон.Проф.д-р. Боро Џонов 

8. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

9. Теоретска настава: 
Анестезија со реанимација 

1. Значење на здравствената нега во акушерството (1 час) 
2. Процес на здравствена нега во акушерство (1 час) 
3. Акушерска анамнеза и начин на земање на анамнеза (1 час) 
4. Изготвување на план на нега од страна на акушерката во процесот на пружање на 

здравствена нега на бремена жена (1 час) 
5. Методи и облици на пружање на здравствена нега на бремена жена (1 час) 
6. Организација на работата на акушерката како дел од тим пред, за време и по породувањето 

(1 час) 
7. Евалуација на извршената здравствената нега според зацртаниот планот на нега на бремени 

жени (1 час) 
8. Документација: начин на собирање, евидентирање на податоци, листи за документација и 

водење на документација (1 час) 
9. Непосредна здравствена нега на бремена жена: хигиена и исхрана на бремена жена 
10. Физикален преглед на бремена жена (1 час) 
11. Мерење на витални знаци на трудница и евидентирање на истите (1 час) 
12. Вежби на дишење за полесно породување (1 час) 
13. Здравствена нега во постпартален период (1 час) 
14. Примарна Здравствена заштита – патронажна сестра-акушерка (1 час) 
15. Едукација и здравствено воспитување на трудници (1 час) 
16. Улога на акушерка во родилна сала (1 час) 
17. Здравствена нега кај новородено (1 час) 
18. Кардиопулмонална ресуститација кај новородено (1 час) 
19. Улогата на акушерката во тек на родилниот процес со безболно породување  (1 час) 

 
 

Интерна медицина 
 

1. Здравствена нега на коронарна артериска болест кај жени во бременост (1 час) 
2. Здравствена нега на артериска хипертензија во бременост (1 час) 
3. Здравствена нега на трудница со валвуларна болест во бременост со акцент на 

антикоагулациона терапија (1 час) 
4. Здравствена нега на срцева слабост во бременост (1 час) 
5. Здравствена нега на болни со гестациски  дијабетес (1 час) 
6. Здравствена нега на болни со Sheehan-ов Syndrom (1 час) 
7. Хипотиреоза и бременост (1 час) 
8. Уринарни инфекции во бременост (1 час) 
9. Хипертензија во бременост (1 час) 



10. Бубрежни заболувања во бременост (1 час) 
11. Акутен масен црн дроб во бременост (1 час) 
12. Холелитијаза и холецистопанкреатитис (1 час) 
13. Диспепсија во бременост (1 час) 
14. Развој на Budd-Chiary синдром  за време на бременост (1 час) 
15. Белодробна тромбоемболија во бременост (1 час) 
16. Астма во бременост (1 час) 
17. Бронхиектазии во бременост (1 час) 
18. Анемии во бременост (1 час) 

 
Хирургија 

1. 1 .  Антисепса стерилизација и организација на работа во операциона сала  (1 час) 
2. Видови и лекување на рани (1 час) 
3. Повреди на граден кош (1 час) 
4. Влијание на повредите врз човечкиот организам, нивни компликации, превенција и третман 

(1 час) 
5. Смрзнатини, изгореници и начела на лекување (1 час) 
6. Опструкции и повреди на уринарен систем (1 час) 
7. Хируршки инфекции и начека на лекување (1 час) 
8. Повреди на глава (1 час) 
9. Ургентни состојби во детската хирургија и неонатална хирургија (1 час) 
10. Ендоскопски и РТГ методи во дијагностиката и лекувањето на уринарниот систем (1 час) 
11. Tu-mammae и Ca-mammae (1 час) 
12. Краниоцеребрални повреди, Tu-cerebri, Hydrocephlus (1 час) 
13. Кожни трансплатации, резанки, кожни тумори и третман (1 час) 
14. Flebotrombosis и Tromboflembitis (1 час) 
15. Хируршки инструменти (1 час) 
16. Абдоминални провреди, акутен абдомен, акутни заболувања (1 час) 
17. Детска урологија и тумори во детска возраст (1 час) 
18. 18. Фрактури, видови, третман и компликации (1 час) 

10. Практична настава: 
Анестезија со реанимација 

1. Сестринска анамнеза (5 часа) 
2. Поставување на сестринска дијагноза (5 часа) 
3. Планирање на здравствената нега (5 часа) 
4. Имплементација на здравствената нега (5 часа) 
5. Евалуација на процесот на нега (5 часа) 
6. Начини на документација (5 часа) 

 
Хирургија 

1. Oрганизација на хируршка служба (хируршка амбуланта, асептична сала, операциони(10 
часа) сали и хируршко болничко одделение) (8 часа) 

2. Основни хируршки инструменти (8 часа) 
3. Припрема на материјал за стерилизација (8 часа) 
4. Преврски и видови на преврски (8 часа) 
5. Специфичности на разни видови преврски од одредени хируршки области(8 часа) 
6. Асепса (механичко чистење рачно и машинско, дезинфекција ладна и топла) (8 часа) 
7. Антисепса (преврска, инцизија, сутура, третман на рана) (8 часа) 
8. Стерилизација (видови и методи) (8 часа) 
9. Прием на хируршки болен, ургентно болен, болен во интензивно лекување(10 часа) 
10.Припрема на болен за хируршка интервенција (12 часа) 

            11. Специфичности во работа со оперирани деца (5 часа ) 
12. Постапка и справување со болнички инфекции (4 часа) 

 
11. Методи на учење:предавања, работа во мали групи, работилници  
12. Вкупен расположив фонд на време 250 часа 
13. Распределба на расположивото  



време 
14. Форми на наставни 

активности 
15.1 Предавања, 

теоретска настава 
55 часа 

15.2 Работилници, работа во мали групи 60 часа 
16. Други форми на 

активности 
16.1 Практична настава 135 часа 
16.2   
16.3   

 
 

Начини на оценување 
17.1 Тестови                                                   мин-

макс. 
континуирани проверки     
колоквиум 1 
или завршен испит                50-80 

17.2 Семинарска работа/проект 
(презентација писмена, усна) 

                                              

17.3 Активно учество                                              мин-макс. 
Теоретска настава               5 - 10 
Практична настава             5 - 10 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 

<60 5 
60-67 6 
68-75 7 
76-83 8 
84-91 9 
92-100 10 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовна посетеност на теоретска и практична настава 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Евалуациони листи 

22. Литература:  
22.1 Задолжителна литература 

 Авторизирани 
предавања од 
катедрите 

   

Учебник 
 
 
Учебник 
 

Здравствена 
нега 
 
Здравствена 
нега 

М. Шољакова 
и 
соработници 
 
М. Тијаниќ 
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