
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Пародонтологија l (СтIV-ПДНЛ) 

Наставник: МиланкоЂ.Ђурић, Јелена А. Мирнић, Ивана Ж. Гушић, Тања Ј. Вељовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  - 

Циљ предмета 
Упознавање са појмом потпорног апарата зуба, његовом функцијом и значајем, узроцима и механизмима настанка  

обољења пародонцијума и упознавање са основним дијагностичким и терапијским процедурама 

Исход предмета  
Стицање знања о етиологији, патогенези, клиничкој слици и класификацији обољења пародонцијума, као и о  основним 

методама у дијагностици и терапији. 

Упознавање са основним пародонтолошким инструментима, њиховом наменом, начином употребе и правилном техником 

коришћења. Стицање мануелне спретности радом  на моделима. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

 Анатомија, хистологија и функција пародонцијума 

 Етиологија обољења пародонцијума. Локални и системски етиолишки фактори 

 Патогенеза обољења пародонцијума, механизми деловања денталног плака, фактори одбране у усној дупљи 

 Класификација обољења пародонцијума 

 Клиничка слика гингивитиса 

 Клиничка слика пародонтопатија 

 Дијагноза и диференцијална дијагноза 

 Епидемиологија обољења пародонцијума 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

 Основне карактеристике здравог пародонцијума; 

 Етиологија обољења пародонцијума  (локални и општи фактори ) 

 Мотивација и обучавање пацијената у одржавању оралне хигијене   

 Клиничка слика обољења пародонцијума: гингивитиси, пародонтопатије  

 Индекси за оцену стања пародонцијума  

 Дубина џепа, ниво припојног епитела, ниво ивице гингиве, рад на моделима 

 Дентални плак: идентификација и уклањање. Рад на моделима  

 Зубни каменац, инструменти и техника уклањања. Рад на моделима 

 Субгингивални конкременти, инструменти и техника уклањања. Рад на моделима 

 Обрада пародонталних џепова: Инструменти и техника рада. Рад на моделима 

 Анамнеза и клинички преглед пацијената 

Литература  
Обавезна 

1. Б. Димитријевић: Клиничка пародонтологија. Завод за уџбенике Београд 2011 

Допунска 

- 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15   

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: 
Теоријска настава, практична настава, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 


