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1

Наслов на наставниот предмет

ЗГРИЖУВАЊЕ НА ПОВРЕДИТЕ НА ЗАБИТЕ И ПОТПОРНИТЕ
ТКИВА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

2

Код

ВЦИБДП1

3

Студиска програма

II циклус на стручни специјалистички студии по дентална
медицина

4

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

Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за детска и
превентивна стоматологија

5

Степен (прв, втор, трет циклус)

втор циклус

6

Академска година / семестар

1-ра година, II семестар

8

Наставник

наставници од Катедрата за детска и превентивна
стоматологија

9

Предуслови за запишување на
предметот

Потпис од сите предмети од прв семестар

10

Цели на предметната програма (компетенции): Усогласување на ставовите во дијагностиката и
терапевтските процедури при повреди на забите и потпорнинте ткива кај децата.

7

Број на ЕКТС
кредити

7

Содржина на предметната програма:

11

Предавања
Карактеристики на повредите на уста и заби кај деца
Современа класификација на повреди на уста и заби кај деца
Анамнеза, клинички преглед и задолжителна документација, медицинска
документација, картони и извештаи за повреди на уста и заби кај деца
Дијагностички постапки кај повреда на уста и заби кај деца
Протоколи за згрижување на повреди на уста и заби кај деца
Прв прием и згрижување на пациентот со повреди на потпорниот апарат на забот и
цврсти забни ткива, како и згрижување на комплицирани повреди во првата посета
Итни состојби кај повреди на уста и заби
Важност на правилната дијагноза и постапка во првата посета во спречување
настанување компликации од повредите
Компликации и причини за настанување на повреда на уста и заби кај деца –
значење на некроза на пулпа и облитерација, ресорпција на корен,
Компликации и причини за настанување на повреда на уста и заби кај децаоштетување на зачетокот на траен заб кај повреди на млечната дентиција
Причини за настанување на повреда и компликации од повредата на трајни забиПромена на боја, Интерна и екстерна ресорпција
Комплицирани фрактури со повреда на алвеоларниот продолжеток и меките
орални ткива и ортодонтско извлекување на интрудирани заби
Протетско згрижување кај компликации од повреда на заби- условнотрајни решенија
Терапија на на компликациите од повреди на забите кај децата
Превенција на траумите во детската возраст
Вкупно

Час
2
2
2

Вежби
Собирање и анализа на достапна научна документација
Запознавање со нови дијагностички методи
Работа со пациенти – дијагноза, анамнеза и клинички преглед и изработка на план на
терапија
Работа со пациенти – терапија на повреди на заби
Работа со пациенти – терапија на компликации од повреди на заби
Вкупно

Час
9
9
9

студиска истражувачка работа
Анализа на современи и релевантни научноистражувачки трудови во областа на
повреди на забите. Анализа и приказ на три пациенти.

Час
30

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

9
9
45
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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-30часа, домашно учење и оценување- 105 часа

15

Форми на наставните
активности

15.1. Предавања- теоретска настава
15.2.

30 часови

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

45 часови

16.1. Проектни задачи
16

Други форми на
активности

16.2. Самостојни задачи

30 часови

16.3. Домашно учење

105 часови

17.1. Тест

17

Начин на оценување

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 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 на 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

1

Повреде зуба,

Београд

2

3

Белоица Д,
Вуловић М,
Дугал М.
Д.Марковић
и сарадници,

Welbury R,
Duggal M, Hosey
MT.

Повреде зуба –
Београд
водич за свакодневну
клиничку праксу,
Paediatric Dentistry

Oxford University
press

Година

2007

2012

2012
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Дополнителна литература
22.2.

Ред. Автор
бр.

Наслов

Издавач

Година

1

Шкрињарич
Илија

Траума зуба у дјеце Глобус Загреб

1988

2

Бајрактарова Б

Дентална
Трауматологија

2006

СкенПоинт

