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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 ПАРОДОНТОЛОГИЈА
ДКП505
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
Стоматолошки факултет –УКИМ –Скопје, Катедра за болести
на уста и пародонт
Интегрирани студии од I и II циклус
5. година, IX и X
семестар

Број на
8
ЕКТС
кредити
Наставник
Наставници од катедрата за болести на устата и пародонтот
Предуслови за запишување
Отслушани сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар и
на предметот
положени сите задолжителни предмети од 5 и 6 семестар.
Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на теоретскиот дел од предметот студентот треба да има:
- Базично знаење за клиничка пародонтологија ( да се направи комплексен план на
терапија,обработка на пародонтален џеб)
-Пошироко знаење во клиничка пародонтологија (Индикации и контраиндикации за основните
пародонтални хируршки техники за елиминација на пародонтален џеб и корекција на
мукогингивални аномалии, дијагностика на оклузална траума и селективно состружување на
заби, одржување на постигнати резултати
По завршувањето на практичниот дел од предметот:
- овозможување на студентот да ја обработи медицинската историја на пациентот, да направи
клинички преглед и да постави дијагноза
- да спроведе конзервативен третман на пародонтопатија (фаза 1, нехируршка фаза на
терапијата)
-да спроведе терапија за одржување на постигнатои резултати
- самостојно да спроведе корекции на оклузален трауматизам
Содржина на предметната програма:
7

Предавања

час

Патогенеза на пародонтална болест

2

Патогенеза на пародонтален џеб и патишта на прогресија на пародонтопатија

2

Системски заболувања и состојби и нивна поврзаност со пародонтопатија

1

Гингивална инфламација

2

Класификација на пародонтопатија

1

Пародонтално здравје и гингивити (состојби на интактен и редуциран пародонт)

1

Хронична пародонтопатија

1

Агресивна пародонтопатија

1

Други форми на пародонтална болест

1

Дигитална рентгенографија во дијагноза на пародонтопатија

1

Дијагноза и диференцијална дијагноза

1

План на терапија

2

Одредување на прогноза на болеста

2

Третман на ургентни пародонтални состојби и пародонтален апсцес

1

Фаза и во терапија на пародонтопатија
Контрола на биофилмот кај пациенти со пародонтопатија

1

Инструменти за пародонтална терапија(конзервативна и хируршка)
Обработка на пародонтален џеб

2
2

Сонична и ултрасонична инструментација и иригација
Медикаментозна терапија на пародонтопатија
Оклузална евалуација и терапија
Базични хируршки принципи во третманот на пародонталната болест
Флап( Модифициран Видман Флап)
Хируршки третман на пародонтопатија-регенеративни методи
Хируршки третман на пародонтопатија-мукогингивална хирургија
Претпротетска пародонтална хирургија
Терапија кај пациенти со ортодонтски и протетски аномалии
Дијагноза и третман на ендо-перио лезии

1
2
2
2
2
2
2
1
2
1

Одржување на постигнатите резултати
Други помошни методи во третманот на пародонтопатија
2 колоквиуми
Вкупно

2
2
2
45

Практична настава

час

Анамнеза и клинички преглед
Поставување на дијагноза и диференцијална дијагноза
План на терапија и прогноза( Читање на РТГ снимка)
Инструменти за конзервативна и хируршка терапија
Конзервативна терапија на пародонтопатиај(фаза I)
Обработка на пародонтален џеб

3
6
3
6
3
9

Припрема на пациент за хируршка терапија, асистенција при хируршка терапија,
припрема на пациенти со ризик од хируршки третман
Индикации за антибиотик во терапија(локално и системски)
Очекувани резултати од пародонтална терапија(евалуација на пациенти)
Одржување на постигнати тераписки резултати

6

4-6 пациенти (комплетен приод од поставување дијагноза до евалуација на
постигнати резултати

30

Вкупно

75

3
3
3

12
13
14
15

15

16

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

Начин на
оценување

17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

240 часа
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

Вежби – 75 часови

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

120 часови

17.1.

Колоквиуми

30 бодови

17.2.

Активност на предавања
Активност на вежби

3 бодови
7 бодови

17.3.

Завршен испит (практичен и усмен)

60 бодови

до 59 бода

5 (пет) (F)

од 60 до 67 бода

6 (шест) (Е)

Од 68 до 75 бода

7 (седум) (D)

18

Услов за
потпис и
полагање на
завршен
испит

19

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

20

21

22.1.

22.2.

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. Редовна посета и активност на
вежби. Редовна посета и активност на предавања (минумум 60%). Редовна
посета и активност на вежби (минумум 90%). За да полага завршен испит
студентот треба да го има положено предметот Основи на пародонтологија.
Доколку студентот не го освои минималниот број, 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.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Пандилова и
соработници

Стоматолошки
факултет

2014

2

Jahn Lindhe

Wiley-Blackwell,
2008

2008

3

Дирјанска и
соработници

Клиничка
пародонтологија(
интерна скрипта)
Clinical
Periodontology
and implant
dentistry
Клиничка
пародонтологија(
практикум)

Стоматолошки
факултет

2014

Автор

Наслов

Издавач

Година

Nyman M, et all
Caranza`s
Clinical
Periodontology
Ивановски Ќ.

Clinical
Periodontology

Elsevier, 2012

2012

Пародонтологија
– интерна
скрипта од
предавања

Ивановски К

2012

Дополнителна литература
Ред .
бр.
1

2

