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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

Ургентни состојби и ризични пациенти во денталната пракса
ДУР407
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
УКИМ Стоматолошки факултет-Скопје
Катедра по максилофацијална хирургија
Интегрирани студии од I и II циклус

Број на ЕКТС
3
кредити
Наставник
Проф. Д-р Алберто Бенедети; Проф. Д-р Славе Наумовски;
Проф.Д-р Владимир Поповски; Проф.Д-р Даница Поповиќ
Моневска; Проф. Д-р. Александар Грчев, Проф.д-р Борис
Величковски, Проф.д-р Мери П.Пеева, Проф.д-р Оливер
Димитровски
Предуслови за запишување
Отслушани сите задолжителни предмети од V и VI семестар и
на предметот
положени сите задолжителни предмети од III и IV семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да добие основни познавања за најчестите ургентни состојби во денталната
пракса, како да ги превенира, препознае и проследи.
Содржина на предметната програма:
4-та година, VII семестар

7

Предавања

час

Најчести причини за ургентни состојби во дентална ординација, морбидитет и
смртност. Медикаменти и опрема за ургентни состојби
Стандарден формат за ризични пациенти ( биографски податоци, главни симптоми,
медицинска историја, социјален и фамилијарен статус, преглед на системи,
лабораторија и imaging со историја на болеста). Изглед и формат на листа.
Евалуација на општа состојба на пациент, анемнеза, статус, процена на ризик и
превенција
Бесвесни состојби, вазовагална синкопа, постурална хипотензија, акутна
адренална инсуфициенција, дифернцијална дијагноза
Респираторени проблеми: обструкција на дишни патишта, хипервентилација.
Астма, акутен пулмоналем едем
Алтерирана свесност: Дијабет /хипергликемија, хипогликемија, Тироидна
дисфункција/ хипертироидизам и хипотироидизам и ендокрини нарушувања
Цереброваскуларни инциденти: церебрална исхемија, мозочен инфаркт,
интрацеребрална хеморагија, eпилепсија, дијагноза и прва помош
Ургентни состојби предизвикани од предозирање со медикаменти и алергија на
медикаменти
Градна болка, патофизиологија, предиспонирачки фактори. Менаџирање на градна
болка во стоматолопшка ординација. Акутен миокарден инфаркт. Кардиак арест во
дентална ординација. Кардиопулмонална реституција, БЛС
Менаџирање на пациенти со бубрежна инсуфициенција и терминална бубрежна
болест во стоматолошка ординација
Имунодефициентни пациенти во стоматолошка оединација. Пациенти со side effect
од цитостатска терапија (прием, третман)
Пациенти со хепатални нарушувања

2

Крвни дискразии и хемофилија, менаџирање на дентални интервции

2

Пациенти со аутоимуни и специфични заболувања, менаџирање на дентални
интервенции
Трудници и дентален третман, кои процедури, лекови и кој термин е најбезбеден

2

Пациенти со неуролошки, психијатриски проблеми, алкохолизам и наркоманија

2

Вкупно

30

семинари

час

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2

11
12
13
14

15

16

Обработка на теми од соодветната материја, презентација на темите од страна на
15
студентите и активно вклучување во студентите до дискусија за дадената
проблематика.
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-30 часа, вежби-0,семинари 15, домашно учење и
расположивото време
други форми на наставни активности- 45 часа
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часови
наставните
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
активности
Семинари-15
семинари, тимска работа
16.1.
Проектни задачи
Други форми
Самостојни задачи
на активности 16.2.

Начин на
оценување

16.3.

Домашно учење

45 часови

17.1.

Тест

17.2.

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

2 колоквиума по 16
бода=32 бода
Активност 4 бода
Редовност 4 бода

17.3.
17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

19
20

21

60 бода

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
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.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Stanley F.
Malamed

Elsevier Inc.

2015

2

Michael Miloro,
GE Ghali, Peter
Larsen, Peter
Waite; Peter
Waite
Предметни
наставници

Medical
Emergencies in
the dental office
Peterson's
Principles of Oral
and Maxillofacial
Surgery, Third
Edition
Авторизирани
предавања

Usa, Pmph

2011

3

22.2.

Дополнителна литература
Ред .
бр.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Miodrag Gavric

Maksilofacijalna
hirugija

Izdavacka agencija
Draganic, Beograd

2004

