1

Наслов на наставниот
предмет

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПСИХОЛОГИЈА

2

Код

ДМЕ106

3

Студиска програма

Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина

4

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

Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за стоматолошка
протетика

5

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Интегрирани студии од I и II циклус

6

Академска година / семестар

7

Наставник

Проф. д-р Јулијана Николовска

8

Предуслови за запишување
на предметот

нема

9

Цели на предметната програма (компетенции):

810

Во рамките на теоретските предавања по предметот студентите ќе имаат можност да стекнат
пошироки познавања за медицинската и стоматолошката етика, за примената на основните
етички принципи во клиничката пракса како што се: почитување на правата на пациентите на
доверба,информирана согласност и автономија, примена на правилото primum non nocere и
застапување на ставот на емпатија, односот доктор – пациент, запознавање со
стоматологијата како професија, нејзини специфични карактеристики и примена на
професионалната етика, како и пошироки познавања за медицинската психологија.
Содржина на предметната програма:

1-ра година, I семестар

7

Број на ЕКТС
кредити

Предавања

2

час

Теоретска настава
Значење на етиката и моралот, историјат на медицинската етика

1

Медицинска етика и биоетикатика

1

Етички теории и нивна примена

1

Кодекс на однесувањето и деонтологија на здравствените работници

1

Етички принципи

1

Однос доктор – пациент (суштински елементи, биоетички модели)

1

Професионална етика

1

Kомуникациски вештини, принципи на професионална комуникација во клиничката
пракса

1

Етички дилеми во стоматолошката практика

1

Етика спрема човечкото тело

1

Клиничка етика

2

Етика во научното истражување, информирана согласност

1

Етичка одговорност на студент и професор

1

Закон, етика и медицина /стоматологија

1

Основни поими за медицинската психологија и невронауката

1

Базични потреби на хуманиот организам , растење и развој

1

Основни модели во клиничката психологија

2

Методи во клиничката психологија

1

Психолошки функции: внимание, емоции, мотивација, меморија

2

Психолошки функции: когниција, перцепција, мислење, интелигенција и
способности
Темперамент и личност

2

Болка и биопсихоцоцијален пристап на болката

2

Стрес -поим, манифестација и справување

1

Синдорм на изгорување (burnout)

1

Темпоромандибуларни проблеми /психолошки аспект/

1

Вкупно

30

1

11

Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби)
и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС

12

Вкупен расположив фонд
на време

210 часа

13

Распределба на
расположивото време

Предавања-30 часа, вежби- 0, семинари 0, домашно учење и
други форми на наставни активности- 30 часа

14

Форми на
наставните
активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

16.1.

Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

30 часови

17.1.

Тест

30 поени

17.2.

Активност и учество на предавања;
Семинарска работа /проект
(презентација : писмена и усна)

Активност и учество на
предавања – 10 поени

17.3.

Завршен (усен) испит

60 поени

15

16

Други форми
на активности

Начин на
оценување

17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

Услов за
потпис и
полагање на

30 часови

до 59 бода

5 (пет) (F)

од 60 до 67 бода

6 (шест) (Е)

Од 68 до 75 бода

7 (седум) (D)

од 76 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 93 бода

9 (девет) (В)

од 94 до 100 бода

10 (десет) (А)

За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време
на теоретската настава.

завршен
испит
19

Јазик на кој се
изведува

Македонски јазик

20

Метод на
следење на
квалитетот на
наставата

Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во
изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на
студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот

21

Литература
22.1.

22.2.

Задолжителна литература
Ред.
бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Николовска Ј.

Етички аспекти
во
стоматологијата

РИ-Графика,
Скопје

2019

2.

Поп -Јорданова
Нада

Медицинска
етика

Култура, Скопје

2009

3.

Поп -Јорданова
Нада

Медицинска
психологија

Култура, Скопје

2009

Дополнителна литература
Ред .
бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Havelka М.

Zdravstvena
psihologija

Naklada Slap,
Jastrebarsko

2002

