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 пракса 2
ДКП606
интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина
Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за болести на устата и
пародонтот, Катедра за орална хирургија, Катедра за стоматолошка
протетика и Катедра за болести на забите и ендодонтот
интегрирани студии од прв и втор циклус
6-та година, XII
7
Број на ЕКТС 20
семестар
кредити
Наставник
Наставници од соодветните катедри
Предуслови за запишување на
Отслушани сите задолжителни предмети од 9 и 10 семестар и
предметот
положени сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар
Цели на предметната програма (компетенции):да се согледа меѓусебната поврзаност на различни
стоматолошки области во текот на згрижувањето на пациентот во стоматолошка ординација
Содржина на предметната програма:
Предавања

час

Катедра за болести на устата и пародонтот (8 часа): Општи принципи и потреба од
терапија на пародонталната болест пред реконструкција на забите. Специфики на терапијата
на пародонталната болест кај пациенти со ризик за стоматолошки интервенции.
Претпротетска припрема на пародонтот. Санација на заболувања на орална лигавица кај
пациенти пред дефинитивно реставрирање на забите. Одржување на постигнатите резултати
по спроведената комплексна пародонтална терапија во подолг временски период (контролни
прегледи, ремотивација за одржување на орална хигиена, откривање на рецидиви на
болеста и нивна санација).
Катедра за орална хирургија(8 часа): Припрема и план на терапија за оралнохируршки
интервенции на пациенти со ризик, техника на атипчни екстракции во долната и горната
вилица, дијагноза и терапија на компликации во текот и по хируршкиот третман,
усовршување на техники за анестезија во горна и долна вилица, локални и општи
компликации од локална анестезија, основни хируршки принципи третманот на раните на
оралните ткива, третман на акутна одонтогена инфекција од оралнохируршки аспект.
Катедра за стоматолошка протетика: (7 часа):Дијагностика, план на протетска терапија и
терапија на делумно беззабни пациенти. Дијагностика, план на протетска терапија и терапија
на тотално беззабни пациенти.
Катедра за болести на забите и ендодонтот (7 часа): Вовед во клиничката процедура прием на пациенти во амбуланта ,земање на детална анамнеза и значењето на
субјективниот исказ, клинички преглед на забите и објективен наод, детерминација на
потреба за дополнителни испитувања.
Дефинирање на точна и прецизна дијагноза преку диференцијално-дијагностички процедури,
прелиминарен план на редоследот на клиничките интервенции на тврдите забни ткива и
поставување на приоритети. Дијагнози и состојби каде има потреба од консултација и
вклучување на мислење од специјалисти од одделите за Орална хирургија, Пародонтологија,
Протетика.
Практична примена на различни видови современи материјали и методи во реставративната
кариологија. Најчести грешки во реставративни процедури и нивна корекција. Современ
пристап во ендодонтската терапија, со користење на современи дијагностички и терапевтски
методи и проценка на успехот од ендодонтскиот третман. Најчести грешки во ендодонција и
можности за нивна корекција. Специфики на ендодонтската терапијата кај пациенти со ризик
за стоматолошки интервенции.
Вкупно

30

практична настава

час

Практичната настава се изведува во 2 блока. Во првиот блок, кој е тријажен студентите
заедно со наставниците(ментори) вршат конзилијарни прегледи и се определува планот на
терапија. Овој блок трае 3 недели за да може секој студент да добие по три пациенти, на кои
заедно со наставникот ќе им биде направен план на терапија и редослед на тераписките
мерки кои треба се спроведат кај соодветниот пациент.
Во вториот блок студентот ги спроведува предвидените тераписки постапки според планот
на терапија (пародонтолошки третман, третман на заболувања на меките орални ткива,
оралнохируршки интервенции, ендодонтски третман, реставрација на забите и протетска
рехабилитација).

Студентот ги закажува пациентите во договор со наставникот (неговиот ментор) според
потребата од третманот, на една од Клиниките на Универзитетскиот клинички
центар,,Св.Пантелејмон,, во Скопје. Еден наставник може да биде ментор на најмногу 10
студенти.
Вкупно

480

Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други
облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС
Вкупен расположив фонд на
600 часа
време
Распределба на
Предавања-30 часа, семинари- 0, практична настава 480, домашно учење
расположивото време
и други активности 90
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часови
наставните
15.2.
Вежби –клинички
480 часови
активности
Други форми на
активности

Начин на
оценување

16.1.

Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

60 часови

17.1.

Тест, од предводениот теоретски дел

50 бода

17.2.

Редовност и активност во текот на
клиничката пракса
Завршен(усен ) испит

50 бода

17.3.
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.

-

описна оценка-положил/неположил
испитот се смета за положен ако студентот освои минимум 30 бода од тестот,
како и 30 бода од редовност и активност во текот на клиничката пракса

Клиничката пракса ќе се извршува под контрола на одговорен наставник и ментор
(асистент, научен соработник, професор). Извештајот за извршената пракса го
пополнува менторот, а освоените кредити и описна оценка-положил, во индекс ги
внесува одговорниот наставник. Наставникот кој е одговорен за клиничката пракса
води евиденција (дневник за клиничката пракса) за редовноста и активностите на
студентите во текот на изведувањето на клиничката пракса. . Студентот води книшка
за пациентите, во која ги внесува интервенциите. За да биде положен предметот,
студентот треба да ја презентира документацијата од пациентите кои ги третирал во
текот на семестарот (историја и фотографии пред и по третман).
За да добие потпис и да го полага тестот, студентот треба активно да учествува во
третманот на пациентите и комплетно да го санира забалото кај 3 возрасни пациенти.
Исто така, за да го полага тестот студентот претходно треба да ги има положено
предметите: Клиника пародонтологија, Клиничка фиксна протетика, Клиничка
ендодонција и Орална хирургија 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
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