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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

КЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА
ДКМ403
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
УКИМ-Стоматолошки факултет-Скопје
Катедра по стоматолошка протетика
Интегрирани студии од I и II циклус
4 година, 7/8
семестар

7

Број на
ЕКТС
кредити

9

Наставник
Проф. д-р Јадранка Бундевска
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) Оспособен за поставување на дијагноза, план
на терапија и спроведување на клиничките процедури при изработката на парцијалните
протези (ПП) како и при изработката на имедијатните парцијални протези. Оспособен за
поставување на дијагноза, план на терапија и спроведување на клиничките процедури при
изработката на тоталните протези (ТП) како и при изработката на имедијатните тотални
протези.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава

час

1 Вовед во парцијалното протезирање со историски развој на ПП, и промени на
мастикаторниот систем поделумно губење на природните заби
2. Потпорни ткива кај ПП и дејствување оклузални и други видови на орални сили
врз потпорните ткива
3. Класификација на ПП и парцијалните беззабости

1

4. Цели на протетска терапија со ПП, индикации, контраиндикации за изработка на
ППП со делови на ПП
5. Карактеристики и примена на паралелометар при парцијално протезирање

1

6. Ретенција на ПП со кукици како соновни ретенциони елементи 1; едури

1

7. Планирање на ПП и клинички проц

1

8. Отпечаточни постапки кај ПП

1

9. Отпечаточни постапки кај ПП

1

10. Скелетирана притеза-карактеристики, индикации, контраиндикации

1

11. Составни делови на СПП - гингивален и дентален дел

1

12. Современи ретенциони системи кај СПП

1

13. Завршни лабораториски процедури при изработка на ППП и СПП

1

14. Поправки на ПП, контрола, одржување и совети за носење на ПП

1

1
1

1

15. Колоквиум
16. Анамнеза и дијагностика кај пациенти со тотална беззабост

1

17. Екстраорални и интраорални промени по целосен губиток на забите

1

18. Анатомски отпечатоци за изработка на ТП

1

19. Упасување и тестирање на индивидуална лажица со земање на функционален
отпечаток при изработка на ТП
20. Одредување на меѓувилични односи при тотална беззабост (физиолошко
мирување, централна релација и оклузија)
21. Критериум за избор на вештачки заби за ТП

1
1
1

12

13
14

15

22. Оклузални концепти кај ТП

1

23. Методи за редење (оклудирање) на вештачките заби за ТП

2

24. Завршни лабораториски постапки во изработката на ТП

1

25. Предавање на ТП на корисникот и решавање на проблемите поврзани со тоа

1

26. Имедијатна и единечна протеза

1

27. Упаства за одржување и користење на ТП

1

28. Поправки на ТП (репаратури и ребазации)

1

29. Колоквиум

1

Вкупно

30

Практична настава

Час

1. Планирање, припрема и реализација на плочеста акрилатана ПП, скелетирана
ПП, имедијатни и покровни протези
2. Преглед, дијагноза, план на терапија кај парцијална беззабост

5

3. Реализација на земање на анатомски отпечаток кај парцијално беззабни
пациенти
4. Функционален отпечаток кај ПП

5

5. Одредување на меѓувилични односи кај ПП

5

6. Проба на ПП со поставени заби во восок

5

7. Предавање на готови ПП со совети за одржување и користење на истите

5

8. Контрола, корекција и поправка на ПП ( репаратура и ребазација)

5

9. Преглед, дијагноза, план на терапија кај тотална беззабост

5

10. Реализација на земање на анатомски отпечаток кај беззабни пациенти;

5

11. Функционален отпечаток кај ТП

5

12. Одредување на меѓувилични односи кај ТП

5

13. Проба на ТП со поставени заби во восок

5

14. Предавање на готови ТП со совети за одржување и користење на истите

5

15. Контрола, корекција и поправка на ТП ( репаратура и ребазација).

5

Вкупно

90

Семинари

Часа

Обработка на теми од соодветната материја, презентација на темите од страна на
студентите и активно вклучување во студентите до дискусија за дадената
проблематика.
Методи на учење Интерактивна теоретска настава, практична работа во мали групи
и други облици на изведување настава.

15

Вкупен расположлив фонд
на време
Распределба на
расположливото време
Форми на
наставните
активности

15.1.
15.2.

5

5

270 часа
30 часа - теоретска настава, 90 часа – практична настава, 15
часа – семинари, 135 часа - домашно учење
и други активности
Предавања - теоретска настава
30 часа
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

практична настава - 90
часа
семинари – 15 часа

16

17

Други форми на
активности

Начин на оценување

16.1.

Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

135 часа

17.1.

Тестови

18-30 бодови

17.2.

Семинарска работа / проект
(презентација: писмена и усна)
Активност и учество

12-20 бодови

17.3.
18

19

20
21

22

Критериуми за
оценување (бодови /
оценка)

Услов за потпис и
полагање на
завршен испит
Јазик на кој се
изведува наставата
Метод на следење
на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.

до 60 бода

5 (пет) F

од 61 до 67 бода 6 (шест) E

6 (шест) E

од 68 до 75 бода

7 (седум) D

од 76 до 84 бода

8 (осум) C

од 85 до 93 бода

9 (девет) B

94 до 100 бода

10 (десет) A

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.
Македонски јазик
Студентска анонимна евалуација за предметот и наставниците кои
учествуваат во изведување на наставата.

Задолжителна литература
Ред.
Број
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Велески Д.

Стоматолошки
факултет УКИМ,
Скопје

2010

2

Гугувчевски Љ,
Дејаноски К,
Велески Д.
D. Stamenkovic,
M. Nastic

Клиника и
техника на
парцијални
протези (книга
прва)
Клиника на
тотално
протезирање
Stomatoloska
protetika.
Parcijalne proteze

Еин-Соф, Скопје

2003

Zavod za
udzbenike I
nastavna sredstva,
Beograd
Medicinska knjiga,
Beograd-Zagreb

2000

Еин-Соф, Скопје

1997

3

22.2.

32-50 бодови

4

B. Babic

5

Крсиќ и
соработници

6

Гугувчевски Љ.

Skeletirana
proteza
Стоматолошка
протетика –
тотална протеза
Тотална протеза
– практикум

1977

Дополнителна литература
Ред.
Број
1

2

Автор

Наслов

Издавач

Година

Дамиен
Валмиси А. и
сор.
Џејмс Б. Смит

Реставративна
стоматологија

Арс ламина ДОО
Скопје

2010

Основи на
реставрација на

Арс ламина ДОО
2011

2011

забите
3

Џои Д. Да
Силва, Давид А.
Мичел, Лора
Мичел, Пол
Брантон

Американски
прирачник за
реставративна
стоматологија

Арс ламина ДОО
2011

2012

