1

Наслов на наставниот
предмет

ПРЕТКЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА

2

Код

ДПМ203

3

Студиска програма

Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина

4

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

Катедра за стоматолошка протетика

5

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Интегрирани студии од I и II циклус

6

Академска година / семестар

2-ра година, III и IV
семестар

7

Наставник

професори од Катедрата за стоматолошка протетика

8

Предуслови за запишување
на предметот

Отслушани сите предмети од I и II семестар

9

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот се оспособува со знаење за текот
на изработувањето на тоталните протези односно со сите фази на нивната изработка со
посебен осврт на претклиниката. Исто така се оспособуваат со техничка изработка на
тоталните протези. Совладување на техничките процедури за изработка на парцијални
протези

10

Содржина на предметната програма:

7

Број на ЕКТС
кредити

8

Предавања

час

Морфолошко - функционални промени на мастикаторниот орган во услови на
тотална беззабност, лежиште на тотални протези

1

Ретенција кај тотални протези

1

Отпечатоци кај безабни вилици; прелиминарен (анатомски) отпечаток и добивање
на работни модели, Припрема на модели и изработка и видови на индивидуални
лажици
Функционални отпечатоци и нивно излевање, добивање на дефинитивни модели

1

Загризни шаблони (база и восочен бедем) и нивна функција при изработка на
тотални протези

1

Реконструкција на меѓувилични односи кај тотално беззабни пациенти
(ориентациона протетичка рамнина, вертикална димензија, централна релација –
методи на одредување)

1

Движења на долна вилица и артикулатори

1

Начини на пренесување на модели во артикулатор

1

Избирање на заби

1

Методи за поставување на заби кај тотални протези

2

Завршни лабораториски постапки

1

Поправка на тотални протези

1

Имедијатни протези

1

КОЛОКВИУМ

1

Историски преглед во развојот на парцијалната протетика

1

1

Промени во стоматогнатниот систем по делумното губење на природните заби

1

Беззабни (резидуални) алвеоларни гребени со карактеристики на ресорптивните
процеси

1

Отпечатоци во парцијалната протетика

1

Вовед во денталната паралелометрија

1

Елементи за ретенција на парцијалните протези

1

Класификации на парцијалната беззабност

1

Составни делови на плочестите парцијални протези

1

Составни делови на скелетираните парцијални протези

1

Технички постапки во изработката на парцијалните протези

1

Поим ретенција на парцијалните протези

1

Поим стабилизација (индиректна ретенција) на парцијалните протези

1

Краток опис на биомеханиката на парцијално беззабниот стоматогнатен систем

1

Карактеристики на потпорните ткива (пародонт и мукоза) коишто ја потпираат
парцијалната протеза

1

Начин на правилна употреба на пародонталната и мукозната потпора

1

Вкупно

30

Практична настава

час

Практичната настава се изведува во согласно со теоретската програма, на специјални
фантоми (за совладување на техниките на отпечатување од беззабните и делумно беззабните
вилици) во лаборатории соодветно опремени за целосна техничка изработна на тотални и
парцијални протези.
Вкупно
90
час

Семинари
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

240 часа

13

Распределба на
расположивото време

Предавања-30 часа, вежби- 90, семинари , домашно учење и
други форми на наставни активности- 120часа

14

Форми на
наставните
активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

Вежби-90 часови

16.1.

Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

120 часови

17.1.

Тест

30 поени

17.2.

Активност и учество на предавања и
вежби; Семинарска работа /проект

10 поени

15

16

Други форми
на активности

Начин на
оценување

(презентација : писмена и усна)
Завршен(усен ) испит

17.3.
17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

60 поени

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)

18

Услов за
потпис и
полагање на
завршен
испит

За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време
на теоретската и практичната настава. За да пристапи на завршен испит,
треба да ги положи предвидените колоквиуми.

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

Е.Јанкуловска

Стоматолошки
факултет, Скопје

2012

2

Евдокија Ј

Тотална протеза
– претклиника
(второ издание)
Парцијална
скелетирана
протеза претклиника

Стоматолошки
факултет – Скопје

2018

Автор

Наслов

Издавач

Година

Трифуновик Д,
Радловик С,
Кандик М,
Настик М,
Петровик А,
Крстик М,
СтанишикСинобад Д.
Suvin M.

Стоматолошка
протетика,
Претклиника

Завод за
уџбенике и
наставна
средства,

1992

Дополнителна литература
Ред .
бр.

Џои Д. Да
Салва,Давид А.
Мичел, Лора
Мичел, Пол

Београд

Djelomiĉna
protezaStomatološka
protetika II dio
Американски
прирачник за
реставративна
стоматологија

Školska knjiga,
Zagreb

1980

Арс Ламина ДОО

2011

Брантон
А. Демиен
Валмсли и сор.
Џејмс Б.Смит и
сор.
A Rahn, J
Ivanhoe, K
Plummer

Реставративна
стоматологија
Основа на
реставрација на
забите.
Textbook of
complete dentures

Арс Ламина ДОО

2011

Арс Ламина ДОО

2011

Shelton

2009

