
1. Наслов на наставниот предмет ПАТРОНАЖНО И ДИСПАНЗЕРСКО ЗДРАВСТВО 
2. Код ДА-314 
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 
Катедра по семејна медицина 

 
5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 
Прв циклус 

6. Академска година/семестар Трета/V и VI 7. Број на ЕКТС 
кредити 

16 

8. Наставник Раководител    на Катедра за гинекологија и акушерство: 
Проф. Д-р Горан Димитров 
Наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по 
гинекологија и акушерство  
Раководител на Катедра по семејна медицина:  
Проф. Д-р Катерина Ставриќ 
Наставата ја изведува прф. др. Катерина Ставриќ 

9. Предуслови 
предметот 

за запишување на   Положени сите предмети од I година 
 

10 Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се: 
- здобиваат и да прошируваат знаење за физиолошките промени во организамот на жената за време 

на бременоста, породувањето и пост породилниот период 
- здобиваат со знаење за патолошките состојби во бременоста, болести предизвикани од бременоста, 

хронични болести и ургентни состојби во акушерството 
- стекнат со знаења за организација на патронажното здравство 
- осознаат историски развој на патронажната служба во светот 
- разберат начин на делување на патронажното здравство 
- дефинираат здравствените работници и институции кои учествуваат во патронажното 

здравство 
- дефинираат таргет групи на патронажното здравство (поединец 

здрав/болен,семејство ,група) 
- стекнат знаења за техники и методи на работа во патронажното здравство 
- стекнат занења за правење нацрт и патронажна обиколка 
- учествуваат и применуваат тимска работа и процес на метода за работа 
- стекнат знаења за документирање во патронажното здравство (електронски запис на податоци , 

компјутерско-информативен систем ) 
- се запознаат со различни облици на акушерска здравствена нега и хиерархиските модели во 

акушерската нега 
- се стекнат со знаења за организација на диспанзерското здравство 
- стекнат со знаења за советување на пациентката околу акушерската нега, очувување на 

репродуктивното здравје: пред зачнувањето, пред породувањето за време на породувањето и по 
породувањето. 

- се стекнат со знаења за нега на новородено, доенче. 
- запознаат со можните компликации при болест на родилката, при стерилизација, 

инконтиненција, полово преносливи болести, при болести на дојката, по породилни 
операции 

 



11. Содржина на предметната програма: 
Патронажна и диспанзерска акушерска нега на пациентката и нејзиното семејство 
 антенатален период 
 перинатален период 
 постнатален период 
 Нега на новородено 
-Испитувања во бременоста за оценка на состојбата на плодот 
-Грижа за новороденото по породувањето Пуерпериум и 
грижа за родилката 
Доење и компликации во постнаталниот период Советување за 
контрацепција и планирање на семејството 
Психофизичка припрема на родилката и семејството (анте и постпартално) 
Практична настава: 

 Клиничка вежба во ординација на матичен гинеколог (8 вежби) 
 Клиничка вежба во ординација на општ лекар (4 вежби) 
 Клинички вежби во советувалиште и школо за родители (4 вежби) 
 Клиничка вежба во превентивен тим (предшколски диспанзер) (4вежби) 
 Домашно учење (40 часа) 
 Проблемско учење на зададена тема - семинарска работа 
 Дијагностичко-терапевтски програм изготвување и учество 
 Евалуација на постапките (audit) 
 Пракса во патронажна служба (150+150 часа) 
 Работа на терен под супервизија на патронажна сестра со дефинирана листа на активности и 

евалуација од страна на супервизорот 
 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), практична работа, вежби, семинари 
Проектни задачи и други облици предвидени со критериумите за ЕКТС 

13. Вкупен расположив фонд на време 410 часови 
14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часа 

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

 Вежби:40 часови 
 

  15.3 Практична работа 180+160 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи  

16.2 Самостојни задачи  
  16.3 Домашно учење- 

семинарска работа 
40 

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. Усмен 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 

СОВРЕМЕНИ   ДИЈАГНОСТИЧКИ   МЕТОДИ   ВО   ГИНЕКОЛОГИЈА   И   АКУШЕРСТВО 
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 Ристиќ Практична 
гинекологија 

Freemental, 
Белград 

2006 

3 Ристиќ Практична 
опстетриција 

Freemental, 
Белград 

2001 

22.2 Доплнителна литература 
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