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1

Наслов на наставниот предмет

ЕНДОДОНЦИЈА

2

Код

СТИБЕН1

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 забите
и ендодонтот

5

Степен (прв, втор, трет циклус)

втор циклус

6

Академска година / семестар

1-ра година, II семестар

8

Наставник

наставници од Катедра за болести на забите и ендодонтот

9

Предуслови за запишување на
предметот

Потпис од сите предмети од прв семестар

10

Цели на предметната програма (компетенции):Студентот стекнува основни познавања за методите
и насоките на истражувањето во современата ендодонтологија, како и можностите за примена на
нови ендодонтлошки достигнувања во дијагностиката и лекувањето на заболувањето на пулпата и
апикалниот периодонциум.

7

Број на ЕКТС
кредити

6

Содржина на предметната програма:

11

Предавања
Ендодонтска патологија – имунолошки и инфламаторни реакции на пулпа
Ендодонтска патологија - микробиологија на некротична пулпа
Ендодонтска патологија – патолошки калцификации и старосни промени
Ендодонтска патологија - имунолошка реакција во апикалниот периодонциум
Неурофизиологија на болка во орофацијалната регија
Мултидимензиона природа на болка ; третман на болка и анксиозност
Современи радиографски постапки во ендодонтологијата (дигитална
радиографија,микрокомпјутеризирана томографија, „cone beam computed tomography“)
Дијагностика во ендодонцијата – донесување на одлука во ендодонцијата и план на
ендодонтската терапија
Репараторни реакции на пулпата и принципи на регенеративната терапија на пулпата
Ткивен инжињеринг во ендодонтологијата
Клинички параметри, класификација и современи методи на терапија на
ендопародонтални проблеми
Клинички ,радиолошки и хистолошки аспекти на успех на ендодонтскиот третман
Клиничка епидемиологија во ендодонтологијата
Современи принципи и техники на хируршка ендодонција
Ендодонтски микроскоп – услов или потреба
Вкупно

Час
2
2
2
2
2
2
2

Вежби
Собирање и анализа на научна документација
Нови дијагностички процедури во ендодонтологијата
Нови терапииски протоколи во ендодонтологијата
Спроведување на современи тераписки процедури во ендодонцијата
Нови терапииски протоколи во ендодонтологијата
Евалуација на постигнатите тераписки резултати
Вкупно

Час
9
9
9
9
9

Студиска истражувачка работа
Анализа на современи и релевантни научн0истражувачки трудови во областа на
ендодонтологијата. Поставување на дијагноза, развој на план и имплементација на
ендодонтската терапија (пет комплексни ендодонтски процедури – повеќеканални
системи, калцифицирани канали, ретретман)

Час
15

2
2
2
2
2
2
2
2
30

45

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 180 часа
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14

Распределба на расположивото
време

15

Форми на наставните
активности

15.1.
15.2.
16.1.

16

Други форми на активности

Начин на оценување

Предавања- теоретска настава

30 часови

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

45 часови

Проектни задачи

16.2. Самостојни задачи

15 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17.1.

17

Предавања-30 часа, вежби-45 часа, студиска истражувачка
работа- 15 часа, домашно учење и оценување- 90 часа

Тест

50 бодови

Активност и учество на предавања и
вежби-10 бодови; Семинарска работа
17.2.
/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 Редовна посета на предавања, вежби, активност на истите и
на завршен испит
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.
1
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2
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3
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Наслов
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Издавач
Poliesterday

Pathways of the Pulp. Mosby, St. Louis.
9th edition
Etiology and
pathogenesis of
pulpitits and apical
periodontitis.
In:Ørstavik

/

Година
2011
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Поповска Л.

Апикални
пародонтити
Моногрфија.

Економни прес

2006

Дополнителна литература
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Ред . Автор
бр.

Наслов

Издавач

1
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Danubius Dental, 2005
Beograd

2
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