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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Орална хигиена
ДОХ210
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
Катедра за болести на устата и пародонтот
Интегрирани студии од I и II циклус
Број на ЕКТС
3
кредити
Наставници од катедрата за болести на устата и пародонтот
2-ра година, IV семестар

7

Наставник
Предуслови за запишување на
Отслушани сите предмети од I и II семестар
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Пошироки познавања за значењето на оралната
хигиена, оралното здравје и општото здравје. Клучни вештини:
- оспособен за идентификација на плакот
- оспособен за обука на пациентот за одржување на орална хигиена
- оспособен за обука на пациент со протетски и ортодонтски помагла за одржување на
орална хигиена
- оспособен за мотивација на пациентот и комуникација сопациентот
Содржина на предметната програма:
Предавања

час

Вовед во предметот и згрижување на пациентот

1

Анамнестички податоци поврзани со оралната хигиена и детекција на дентален плак

1

Индекси на дентален плак

1

Индекси на забен камен

1

Плак контрола

1

Одржување на орална хигиена во домашни услови

1

Техники на четкање на забите

1

Грижа за интерденталните простори

1

Фармаколошки препарати во одржување на орална хигиена

1

Амбулантно отстранување на дентален плак

1

Пигментации на забите и нивно отстранување

1

Одржување на орална хигиена кај ортодонтски, протетски и пациенти со импланти

1

Одржување на орална хигиена кај пациенти со посебни потреби

1

Мотивација, ремотивација на пациентите, евалуација и одржување на постигнатите
резултати
колоквиум

1

Вкупно

15

Практична настава

час

Вовед, постапка за згрижување на пациентите

2

Анамнеза, детекција на дентален плак

2

Индекси на дентален плак

2

Индекси на забен камен

2

Плак контрола

2

Одржување на орална хигиена во домашни услови

2

1
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16

Техники за четкање на забите

2

Фармаколошки препарати во оралната хигиена

2

Амбулантно отстранување на денталниот плак и забниот камен

6

Пигментации на забите и нивно отстранување

2

Одржување на орална хигиена кај ортодонтски, протетски и пациенти со импланти

2

Одржување на орална хигиена кај пациенти со посебни потреби

2

Проверка на стекнатите вештини

2

Вкупно

30

Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици
предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС
Вкупен расположив фонд
90 часа
на време
Распределба на
Предавања-15 часа, вежби- 30 , домашно учење и други форми на
расположивото време
наставни активности- 45 часа
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава
15 часови
наставните
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
Вежби-30 часови
активности
семинари, тимска работа
16.1.
Проектни задачи
Други форми
16.2.
Самостојни задачи
на активности

Начин на
оценување

16.3.

Домашно учење

45 часови

17.1.

Тест

30 бода

17.2.

Активност и учество на предавања и
вежби; Семинарска работа /проект
(презентација : писмена и усна)
Завршен(усен ) испит

Активност и учество на
предавања и вежби - 10
бода
60 бода

17.3.
17
Критериуми за
оценување
(бодови/
оценка)

18

Услов за
потпис и
полагање на
завршен испит

19

Јазик на кој се
изведува
Метод на
следење на
квалитетот на
наставата
Литература

20

21

22.1.

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)

Редовна посета и активност на предавања (минумум 60%). Редовна посета и
активност на вежби (минумум 90%).Доколку студентот не го освои минималниот
број поени (24 поени), потребни за положување на испитот преку континуирано
оценување, студентот во следната сесија ќе полага тест (40поени) и завршен
испит (60 поени).
Македонски јазик
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

Задолжителна литература
Ред.
бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

22.2.

Миновска,
Пандилова,
Ивановски
Мирјана
Поповска,
ВераРадојковаНиколовска
Мирјана
Поповска, Марија
Накова,Вера
РадојковаНиколовска,
Златанка
Белазелкоска

Орална хигиена

Стоматолошки
факултет-Скопје

2004

Орална хигиена

Стоматолошки
факултет-Скопје

2013

Орална хигиена
практикум

Стоматолошки
факултет-Скопје

2013

Автор

Наслов

Издавач

Година

Ивановски,
Пандилова

Орално здравје

Стоматолошки
факултет-Скопје

2009

Дополнителна литература
Ред .
бр.
1

