РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

1

Наслов на наставниот предмет

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ И ТЕРАПИСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ
ЗАБОЛУВАЊА НА МЛЕЧНИТЕ ЗАБИ

2

Код

ВЦИБДП2

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 и методите за
зачувување на здрави млечни заби

7

Број на ЕКТС
кредити

7

Содржина на предметната програма:

11

Предавања
Развој на млечните заби, хронологија на никнење, процес на ресорпција
Анатомохистоморфологија на млечните заби
Развој и структура на дентален плак, улогата на денталниот плак и развој на
кариозна лезија, основни средства за одржување на орална хигиена и методи на
четкање на заби
Влијанието на исхраната за зачувување на оралното здравје
Ендогена и егзогена употреба на флуориди кај млечни заби
Залевање на фисури и јамички кај млечни молари
Одредување на кариес ризик кај пациенти во детска возраст
Кариес на млечни заби, механизам на настанување, дијагностика
Општи принципи и методи при реставрација на млечни заби
Етиолошки фактори за настанување на циркуларен кариес
Терапија на циркуларен кариес
Дентални материјали за реставрација на млечни заби
Заболувања на пулпа и парадонтални ткива кај млечни заби
Терапија на заболувања на пулпа на млечни заби, фактори кои влијаат за
одлучување во терапија

Час
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вкупно

2
30

Вежби
Собирање и анализа на додтапна научна документација
Запознавање со нови дијагностички методи
Работа со пациенти – дијагноза
Работа со пациенти – анамнеза и клинички преглед
Работа со пациенти – изработка на план на терапија
Вкупно

Час
9
9
9
9
9
45

студиска истражувачка работа
Анализа на современи и релевантни научн0истражувачки трудови во областа на
повреди на забите. Анализа и приказ на три пациенти.

Час
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

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

15

16

Форми на наставните
активности

Други форми на
активности

15.1.
15.2.

Начин на оценување

30 часови

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

16.1.

Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

17.1.

17

Предавања- теоретска настава

45 часови

30 часови
105 часови

Тест

50 бодови

17.2.

Активност и учество на предавања и
вежби-10 бодови; Семинарска 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)

19

Услов за потпис и
полагање на завршен
испит

20

Јазик на кој се изведува Македонски јазик
наставата

21

Метод на следење на
квалитетот на
наставата

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)

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).

Самоевалуација од страна na 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

Повреде зуба –
водич за
свакодневну
клиничку праксу,

Београд

2012

Oxford
University press

2012

2

3

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

Welbury R, Duggal
M, Hosey MT.

Paediatric Dentistry

Година

2007

Дополнителна литература
22.2.

Ред . Автор
бр.

Наслов

1

Pediatric Dentistry: A Wiley-Blackwell; 2009
Clinical Approach
2 edition
2nd Edition

Goran Koch, Sven
Poulsen

Издавач

Година

