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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

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
ДМФ508
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
5. и 6. година, X и
XI семестар

Број на
8
ЕКТС
кредити
Наставник
Проф. Д-р Алберто Бенедети; Проф. Д-р Славе Наумовски;
Проф. Д-р Владимир Поповски; Проф. Д-р Даница ПоповиќМоневска; Проф.Д-р Александар Грчев
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):
Излезност од теоретска настава: Пошироки познавања за максилофацијалната патологија
Практични вештини: Давање прва помош, преврски, завои, сутури, имобилизација на
скршеници и др. Пошироки познавања за максилофацијалната патологија. Практични
вештини: Пружање прва помош, преврски, завои, сутури, имобилизација на скршеници и др.
Содржина на предметната програма:
7

Предавања

час

Предоперативна евалуација на пациенти, медицинска историја и физикален
преглед. Посебен осврт на пациенти со компромитирано здравје и менаџмент на
хоспитални пациенти; Базични принципи на хирургија. Асептични техники.
Инцизија, хемостаза и зараснување на рана; Претпротетска хирургија на
мекоткивни и коскени структури; Комплексни одонтогени инфекции. Антибиотски и
хируршки третман; Остеомиелити. Коскени воспаленија; Одонтогени синузити;
Повреди на меки ткива и дентоалвеоларен комплекс. Клиника, Дг, класификација и
третман; Фрактури на долна вилица. Етиологија, Анамнеза, клиника и РТГ.Видови и
третман; Ле Форт фрактури и максила. Етиологија, Анамнеза, клиника и
РТГ.Видови,третман; Зигоматична коска. Етиологија, Анамнеза, клиника и
РТГ.Видови и третман; Воспалителни промени, дијагноза и менаџмент на
саливарни жлезди; Тумори на саливарни жлезди; Принципи на диференцијална
дијагностика на орално-хируршки лезии. Биопсија и хируршки третман; Одонтогени
тумори; Малигни заболувања на оралната празнина, Клиника, Дг (УС, КТ, МРИ);
Оперативен третман на туморите на вилицата, принципи и техники. Енуклеација,
маргинална, парцијална и тотална хемиресекција. Вратни дисекции;
Лимфаденопатии на врат и лимфаденити. Мекоткивни цисти; Етиологија и поделба
на дентофацијални деформитети. Евалуација на пациенти со лицеви деформитети;
Хируршки реконструкции на дефектите на вилиците. Коскена реконструкција и
графтови; Ембриологија, етиологија и поделба на расцепи. Синдроми; ТМЗ.
Дијагностика и терапија; Физиологија на болка и класификација. Диференцијална
дијагноза и терапија на фацијални неуралгии. Фацијална неуропатологија.
Тригеминални неуралгии, синдром на хронична главоболка. Пареза на фацијалис.

60

Вкупно

60

Практична настава

час

Приказ на пациенти со максилофацијална патологија , во амбулантни услови и
пациенти со болничко лекување.Анализа на предоперативна припрема на
пациентите за хируршка интервенција, присуство при третман на скршеници и
вежба на модели за имобилизација на вилици. Пасивно учество на хируршки
интервенции од амбулантен карактер.

60

Вкупно

60

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
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-60 часа, вежби – 60 часа, домашно учење и други
активности- 120 часа
Предавања- теоретска настава
60 часови

16.1.

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

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

120 часови

17.1.

Тест

17.2.

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

2 теста по 16 бодови =
32 бодови
Активност 4 бода,
редовност 4 бода

17.3.
17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

19

20

21

Вежби – 60 часови

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

22.2.

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

James R.Hupp,
Edward Ellis
III, Myron R.

Elsevier

2014

2

Michael Miloro,
GE Ghali, Peter
Larsen, Peter
Waite

Tucker
Contemporary
Oral and
Maxillofacial
Surgery, 6th
Edition
Peterson's
Principles of Oral
and Maxillofacial
Surgery, Third
Edition

PMPH USA

2011

Автор

Наслов

Издавач

Година

Miodrag Gavric

Maksilofacijalna

Izdavacka agencija

2004

Дополнителна литература
Ред .
бр.
1

hirugija

Draganic Beograd

