
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Стоматолошка заштита старих особа (СтIV-СЗСО) 

Наставник: Љубиша Д. Џамбас, Љиљана В. Страјнић, Татјана М. Пушкар, Бранислава С. Петронијевић, Бојана Р. Милекић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Сазнање о процесима старења и њиховим границама,правовремена стоматолошка заштита старих особа,као и пружање максималне неге стоматогнатног 
система,кроз превентивне и клиничке методе рада.Заштита оралног здравља и правовремена протетичка санација старих и оболелих лица. 

Исход предмета  

Стицање знања о свим променама које старост прати.Све промене које се могу појавити у усној дупљи старих особа,могу настати као последица 
самосталних оболења зуба и оралне слузокоже или се могу манифестовати као последице системских болести,као и нежељног дејства различитих лекова 

које старе или оболеле особе користе. 

Савладавање практичним знањима из стоматологије, препознавање и уочавање одређених патолошких стања на структурама стоматогнатног система старих 
особа.Која су то системска оболења која погађају старе особе. Као и иреверзибилне промене, које је потребно стоматолошко протетички санирати. Све ово 

почевши од санације меких и чврстих ткива, од екстракције зуба,па до предаје готових протетичких радова.У сваком случају показати пуно разумевања, 

како за старе особе било да су здраве или оболеле. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Општа анатомија, остеологија главе и врата 

2. Физиологија стоматогнатног система 
3. Мастикаторни систем 

4. Системска  обољења која погађају старе особе 

5. Старење и промене на оралној слузокожи 
6. Старење и промене на пародонталном ткиву 

7. Збрињавање старих и или оболелих особа специјалистичким стоматолошким интервенцијама 
8. Тимски рад у збрињавању стоматолошких случајева старих особа  

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
1. План терапије у зависности од психичког и физичког стања старих особа 

2. Анамнеза и клинички преглед старих особа 

3. Санација преосталих зуба, конзервативна и протетичка 
4. Санација меких ткива усне дупље 

5. Екстракција зуба код ризичних старих пацијената 

6. Пружање помоћи старим непокретним лицима 

Литература  

Обавезна 

1. Вукадинов Ј. и сар. Геријатрија за студенте медицине. Медицински факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду.2008. 

2. Јовановић СВ, Јеличић НА. Анатомија човека глава и врат. Савремена администрација Београд, 2006. 
3. Гудовић Р. Анатомија централног нервног система за студенте стоматологије. Ортомедицс,Нови Сад,2003. 

Допунска 

1. Јанковић Љ. Орална медицина.Београд:Завод за уџбенике и наставна средства,2004. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава 30 усмени испт 20 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 5   

 


