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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

СУДСКА МЕДИЦИНА И ФОРЕНЗИЧНА СТОМАТОЛОГИЈА
ДСМ602
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
УКИМ Медицински факултет
Катедра по судска медицина
Интегрирани студии од I и II циклус
6-та година, XI
семестар

Број на
3
ЕКТС
кредити
Наставник
Раководител на катедрата Проф. д-р Верица Попоска
* наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по
Судска медицина
Предуслови за запишување
Отслушани сите задолжителни предмети од 9 и 10 семестар и
на предметот
положени сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар.
Цели на предметната програма (компетенции):
од теоретска настава - познавање за судско медицинска обдукција и индикации, смрт и видови
на смрт, знаци на смрт, причина за смрт. Познавања за форензична трауматологија,
идентификација на пол, возраст, форензична ДНА анализа. Пошироки познавања за
дентална идентификација кај поединечни случаи и постапка при масовни несреќи. Пошироки
познавања за вештачење, квалификација на телесни повреди, вештачење на повредите на
стоматогнатен систем.
Од практична настава - оспособен за препознавање на различни видови повреди,
препознавање и опис на повреди на стоматогнатен систем, оспособен за земање на биолошки
траги за вештачење, оспособен за пишување лекарско уверение и издавање на лекарско
уверение при повреди на стоматогнатен систем, пошироки познавања од ДНА идентификација
преку забно ткиво, оспособен за преглед на забало при обдукција, оспособен за запишување
на забен статус во интерпол обрасци, пошироки познавања од анализа на каснатини и
идентификација на сторителот.
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Содржина на предметната програма:
Предавања

час

Вовед, предмет на изучување, задачи. Судско медицинска обдукција, индикација,
видови
Танатологија – Агонија,Смрт, видови на смрт, утврдување на смрт, причина за смрт

2

Рани и доцни знаци на смрт, време на настапување на смрт

2

Форензична трауматологија - механички повреди

2

Физички повреди, Хемиски повреди

2

Асфиктични повреди, нутритивни, психички повреди

2

Убиство, самоубиство, несреќен случај

2

Идентификација на живи и мртви лица,скелетизирани (пол, возраст,висина)

2

Дентална идентификација, постапка и анализа, Дентална идентификација при
масовни несреќи, Стоматолошка документација.
Идентификација на возраст преку забалото, Одредување на пол и раса преку
дентални и краниофацијални карактеристики
Развојни и стечени промени на забите, Споредба на предсмртни и послесмртни
дентални карактеристики, ДНА идентификација од забно ткиво
Повреди на меки ткива, каснатини, Класификација на повреди на стоматогнатен
систем
Судско медицинско вештачење, Квалификација на телесни повреди

2

Кривична одговорност на докторите, Лекарска грешка, несовесно лекување

2

2

2
2
2
2

Вештачење во стоматологија, Најчести грешки и несовесно лекување кај докторите
стоматолози, Кривична одговорност на стоматолозите

2

Вкупно

30

Практична настава

час

Судско медицинска обдукција, Анализа на рани и доцни знаци на смрт, Начин на
земање и вештачење на биолошки траги, земање примероци за токсиколошка
анализа
Преглед на забало при обдукција, одредување на возраст според забалото

3

Идентификација на пол и возраст според коските на човекот, ДНА идентификација,
Изолација на ДНА од забно ткиво
Лекарско уверение, медицинска документација, Преглед и лекарско уверение при
повреди на стоматогнатен систем, приказ на случаи
Материјали и забарски инструменти за дентална идентификација, Запишување на
забен статус во интерпол обрасци, Споредба на антемортем и постмортем
податоци при дентална идентификација
Препознавање и опис на повреди на стоматогнатен систем, Анализа на каснатини
на телото на жртвата, Методи за споредување на траги од каснатини и
идентификација на сторителот
Вештачење врз основа на стоматолошка документација, Приказ на случаи

2

Вкупно

15

12

Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/семинари

13

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

14
15

15

16

Други форми
на активности

Начин на
оценување

17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

19

Услов за
потпис и
полагање на
завршен
испит
Јазик на кој се
изведува
наставата

2

2

2

Предавања-30 часа, вежби – 15 часа, домашно учење и други
активности- 45 часа
Предавања- теоретска настава
30 часови

16.1.
16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

45 часови

17.1.

Тест
Колоквиум – еден писмен тест
Активност и учество на предавања и
вежби- 10 бодови;
Завршен(усен ) испит/завршен тест

12-20 бодови

17.3.

2

90 часа

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

17.2.

2

Вежби – 15 часови

Предавања 3-5 бодови
Вежби 3-5 бодови
42 -70 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)

За да добие потпис и да пристапи на завршен испит студентот е потребно да
ја посетува теоретската и практичната настава и да освои минимум бодови.
Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа
на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и
завршниот испит.
Македонски јазик

20

21

Метод на
следење на
квалитетот на
наставата
Литература

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

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
бр.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Форензична
патологија

Табернакул

2010

Судска медицина

Змај Нови Сад,

2007

3

Винсент Џ
Димајо, Доминик
Димајо
Милош Тасиќ и
сур.
Бркиќ Х. и сор.
Јанеска Б. и сор.

Школска књига,
Загреб
Институт за
судска медицина,
Медицински
факултет Скопје

2000

4

Форензична
стоматологија
Практикум Судска медицина

2

22.2.

2019

Дополнителна литература
Ред .
бр.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Зечевич и сор
C.Michael
Bowers

Медицинска
наклада, Загреб
Elsevier academic
press

2004

2

Судска медицина
и деонтологија
Forensic Dental
Evidence, An
Investigator,s
Handbook

2004

