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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 ХИРУРГИЈА 1
ДОР402
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
Катедра за орална хирургија

Интегрирани студии од I и II циклус
4. година, VII и
VIII семестар

Број на
8
ЕКТС
кредити
Наставник
Проф.д-р Б.Величковски, Проф.д-р М.Пеева Петреска,
Проф.д-р.О.Димитровски, Проф.д-р М.Кацарска, Проф.д-р
Е.Јанев, Проф д-р Д.Велеска Стевковска
Предуслови за запишување
Отслушани сите задолжителни предмети од 5 и 6 семестар и
на предметот
положени сите задолжителни предмети од 3 и 4 семестар.
Цели на предметната програма (компетенции):
Основно познавање од анамнестичките и клинички методи за евалуација на пациентите од
оралнохируршки аспект
Основно познавање од методите и начинот на изведување на локална инфилтративна
анестезија
Основно познавање на оралнохируршкиот инструментариум и инструментите за екстракција
на заби
Оспособен е за поставување на дијагноза и диференцијална дијагноза
Оспособен е за одредување на план на терапија
Оспособен е за изведување на одредени тераписки постапки (методи на локална
инфилтративна анестезија, типични и атипични екстракции на заби, типични и атипични
екстракции на заби кај пациенти со ризик, третман на компликации поврзани со локална
инфилтративна анестезија и компликации поврзани со екстракција на заби)
Пошироко познавање во однос на одредена оралнохируршка казуистика
Одонтогени и неодонтогени цисти на вилиците и хируршки третман
Превенција и згрижување на оралнохируршките компликации
Оралнохируршки-ортодонтски интервенции
Оралнохируршки интервенции во детска возраст
Дентални графтови
Претпротетска хирургија
Примена на коскени графтови и алопластични материјали во орофацијалната регија
Присуство на студент во операциона сала.
Содржина на предметната програма:
7

Предавања

час

Анатомска топографија на орофацијалната регија: остеологија, мускули,
васкуларизација и инервациони зони
Принципи на асепса и антисепса
Предоперативна евалуација на пациент за оралнохируршка интервенција
Патофизиолошки механизми на болката од оралнохируршки аспект
Локална инфилтративна анестезија и видови на локални анестетици
Терминална инфилтративна анестезија во горната и долната вилица

2

Спроводни анестезии во горна вилица- интраорални и екстраорални методи

2

Спроводни анестезии во долна вилица- интраорални и екстраорални методи

2

Локални и општи компликации при изведување на локална анестезија

2

Инструменти за егзодонција во горна и долна вилица и орално-хируршки
инструментариум
Принципи на егзодонција
Типични екстракции во горна и долна вилица
Атипични екстракции во горна и долна вилица
Компликации во тек на екстракција на заби

2

2
2
2

2
2

12
13

Зараснување на екстракциона рана
Компликации по екстракција на заби
Оралнохируршки аспекти кај пациенти со ризик

2

Акутна одонтогена инфекција

2

Колоквиум 1

2

Комплексна одонтогена инфекција

2

Основни принципи во хирургија

1

Хронични периапикални процеси

2

Тераписки постапки на хронични периапикални процеси

2

Импактирани заби

2

Ртг во оралната хирургија

2

Превенција и третман на ургентни состојби

2

Колоквиум 2

2

Вкупно

45

Практична настава

час

Запознавање со задачите, целите и методите на предметот орална хирургија
Запознавање со постапките и апаратите за стерилизација, асепса и антисепса
Анамнеза од оралнохируршки аспект
Екстраорален и интраорален клинички преглед
Анатомска топографија на орофацијална регија – os maxillae, инервациони зони и
изведување на терминална анестезија во горна вилица
Анатомска топографија на орофацијална регија – os mandibullae, инервациони
зони и изведување на терминална анестезија во долна вилица
Спроводна анестезија за оралните гранки на n mandibullaris (n alveolaris inferior, n
lingualis, n buccalis)
Локални и општи компликации во тек и по изведување на локална анестезија

2

Демонстрација на инструменти за екстракција на заби во горна вилица и оралнохируршки инструментариум
Демонстрација на инструменти за екстракција на заби во долна вилица

2

Принципи на егзодонција

2

Типични екстракции на одделни морфолошки групи на заби

12

Колоквиум 1

2

Типични екстракции на одделни морфолошки групи на заби

18

Атипични екстракции на заби во горна и долна вилица

6

Компликации во тек на екстракција на заби

3

Компликации по екстракција на заби

3

Типични и атипични екстракции кај пациенти со ризик

9

Присуство на студент во операциона сала при изведување на оралнохируршка
интервенција
Колоквиум 2

3

Вкупно

75

Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби)
и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС
Вкупен расположив фонд 240 часа

4

2
2
2

2

2

3

на време
14
15

15

16

Распределба на
расположивото време
Форми на
15.1.
наставните
15.2.
активности
Други форми
на активности

Начин на
оценување

Предавања-45 часа, вежби – 75 часа, домашно учење и други
активности- 120 часа
Предавања- теоретска настава
45 часови

16.1.

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

120 часови

17.1.

Тест 1
Тест 2
Редовност на теоретска настава
Редовност и активност на практична
настава
Завршен(усен ) испит

20 бодови
10 бодови
3 бода

17.2.

17.3.
17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

19

20

21

Вежби – 75 часови

7 бода (2+5)
60 бодови

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)

Услов за
потпис и
полагање на
завршен
испит
Јазик на кој се
изведува
наставата
Метод на
следење на
квалитетот на
наставата
Литература

За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време
на теоретската и практичната настава.

22.1.

Задолжителна литература

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

Ред.
бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Каргова А.
Марковиќ А.

3

Тодоровиќ Љ.

Просветно дело,
Скопје
Стоматолошки
факултет,
Белград
Београд: Наука

1982

2

Анатомија на
глава и врат
Практикум
оралне хирургије

4

Тодоровиќ Љ.

Београд: Наука

2002

5

Џејмс Р. Хуп

Арбериа Дизајн

2017

6

Наставниците
на катедрата за

Анестезија у
стоматологији
Орална хирургија
Современа
орална и
максилофацијалн
а хирургија
Авторизирани и
систематизирани

2011

2001

22.2.

орална
хирургија

предавања

7

Кацарска М. Ј.

УКИМСтоматолошки
факултет, Скопје

2013

8

Петровиќ В.

Београд: Веларта

2001

9

Кнежевиќ Г.

Дијагноза и
хируршка
терапија на
периапикалните
инфламаторни
лезии
Периапикалне
лезије
Орална кирургија

Медицинска
наклада, Загреб

2003

Дополнителна литература
Ред .
бр.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Stanley Malamed

Local anesthesia

Elsevier

2011

2

Fragiskos D.

Oral surgery

Springer

2007

3

Stanley Malamed

Mosby, Elsevier

2007

4

James W. Little

Elsevier, Mosby

2013

5

Peterson Larry J.

Medical
emergencies in
the dental office
Dental
Management of
the Medically
Compromised
Patient
Contemporary oral
and maxillofacial
surgery

Mosby Year Book,
Inc

1993

