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1

Наслов на наставниот предмет

ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ЗАБОЛУВАЊАТА НА
ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА

2

Код

ВЦИБОМ2

3

Студиска програма

II циклус на стручни студии по дентална медицина

4

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

Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за болести на устата и
пародонтот

5

Степен (прв, втор, трет циклус)

втор циклус

6

Академска година / семестар

1-ва година, II семестар

8

Наставник

Проф. М. Поповска, проф. К. Ивановски, проф. В. Радојкова
Николовска, н. Сор. К. Дирјанска

9

Предуслови за запишување на
предметот

Потпис од сите предмети од прв семестар

10

Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознае и совлада најновата класификација според која се систематизирани заболувањата
во усната празнина. Да се усвојат дијагностичките и диференцијално дијагностичките постапки за
побрзо и полесно поставување на дијагнозата според европските и светските стандарди. Да се обрне
посебно внимание кон влијанието на системските заболувања врз пародонталното и оралното
здравје. Дефинитивно да се разграничат и проценат тераписките постапки кои се применуваат во
оралната медицина, и да се изградат критериуми за третирање на оралните заболувања во рамките
на дијагностичките и терписките протоколи во оралната медицина.

7

Број на ЕКТС
кредити

7

Содржина на предметната програма:

11

предавања
Вовед, оралната медицина во корелација со останатите гранки од медицината и
стоматологијата
Можни клинички состојби на нормалната и алтерираната ткивна структура и функција
Критериуми за класификација на заболувањата во областа на оралната медицина
Патогенеза на заболувањата на оралната лигавица
Епидемиологија на заболувањата на оралната лигавица
Симптоматологија на оралните заболувања, морфолошки промени на оралните ткива
Општи дијагностички принципи и постапки во оралната медицина и патот до
дијагнозата
Дијагностика- главен симптом: светли и белузлави промени
Дијагностика- главен симптом: темни обоени промени
Дијагностика- главен симптом: ткивни дефекти
Дијагностика- главен симптом: пораст во ткивниот волумен
Дијагностика- главен симптом: екстраорални отоци
Медикаменти кои се применуваат во оралната медицина
Принципи на терапија во оралната медицина, тераписки методи во оралната медицина
и изработка на план на терапија
Проценка на ефикасноста од спроведенета терапија на оралните заболувања
вкупно

час
2

вежби
Дијагноза, прогноза и план на терапија на заболувањата од областа на оралната
медицина
Клиничка работа: анамнеза, клинички испитувања, поставување на прелиминарна
дијагноза и ординирање на терапија
Параклинички испитувања, анализа на добиените резултати од испитувањата и
поставување на дефинитивна дијагноза. Следење на резултатите од спроведената
терапија
вкупно

час
10
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студиска истражувачка работа

час

Анализа на современи релевантни научно-истажувачки трудови од областа на
оралната медицина. Анализа и приказ на случаи од тројца третирани пациенти со
заболувања на оралната лигавица

30

12

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

13

Вкупен расположив фонд на
време

210 часа

14

Распределба на расположивото
време

Предавања-30 часа, вежби-45 часа, студиска истражувачка
работа- 30 часа, домашно учење и оценување- 105 часа

15

Форми на наставните
активности

15.1.

Други форми на
активности

Начин на оценување

45 часови

Проектни задачи

16.2. Самостојни задачи

30 часови

16.3. Домашно учење
17.1.

17

30 часови

Вежби (лабораториски,
15.2. аудиториски), семинари, тимска
работа
16.1.

16

Предавања- теоретска настава

105 часови

Тест

50 бодови

Активност и учество на предавања
и вежби-10 бодови; Семинарска
17.2.
работа /проект (презентација :
писмена и усна)-10 бодови

20 бодови

17.3. Завршен(усен ) испит

30 бодови
до 59 бода

18

Критериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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)

19

Услов за потпис и
полагање на завршен
испит

Редовна посета на предавања, вежби, активност на истите и освојување
на минимум 42 бода од предвидените активности и од тестот. Доколку
студентот не освои минимум 42 бода, во следниот испитен рок ќе полага
писмен дел од испитот(70 бода) и завршен испит(30 бода).

20

Јазик на кој се изведува
наставата

Македонски јазик

21

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

Литература
Задолжителна литература
22

22.1.

Ред . Автор
бр.

Наслов

Издавач

Година

Диференцијална
дијагноза на
оралните лезии

Магнаскен,
Скопје

2004

BC Decker
INC, Hamilton

2003

1.

Поповска М.
Димитровски В,
СтојановскаАтанасовска А

2.

GreenbergM, Glick Burcket’ s oral
M
medicine
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3.

Cekic-Arambasin A Oralna medicina

Skolska knjiga 2005
-Zagreb

4.

Jankovic Lj.

Zavod za
udzbenike,
Beograd

Oralna medicinapraktikum

2011

Дополнителна литература
22.2.

Ред . Автор
бр.

Наслов

Издавач

Година

1.

Topic B.

Diferencijalna
dijagnoza i
terapija bolesti
oralnih sluznica

Medicinska
naklada, Zagreb

2004

2.

Vucicevic- Boras
V.

Prirucnik oralne
bolesti

Medicinska
naklada, Zagreb

2005

