
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Стоматолошка заштита у заједници (СтIII-СЗЗ) 

Наставник: Душка Д. Благојевић, Иван Ф. Тушек, Сања Б. Вујков, Бојан Б. Петровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета  
Циљеви наставе треба да обезбеде да студент после апсолвиране наставе из овог изборног предмета унапреди своја знања о 

јавноздравственим аспектима оралних болести, разуме идеје и прихвати задатке превентивне стоматологије и њену улогу да у значајној 

мери унапреди орално здравље у заједници. 

Исход предмета  

По завршетку наставе из предмета Стоматолошка заштита у заједници студент ће бити у могућности да: 

 познаје, разуме и прихвати идеје и задатке превентивне стоматологије;  

 познаје и разуме социјалномедицнски значај најважнијих обољења уста и зуба (каријес, пародонтопатије, орални карцином, 

ортодонтске аномалије, трауматизам и др.);  

 познаје утицај социјалних културолошких и фактора средине који доприносе здрављу или болести;  

 епидемиолошким методама прати и евалуира кретања појединих оралних болести и националне патологије у целини;  

 разуме принципе за превенцију оралних болести и унапређење оралног здравља;  

 познаје значај и могућност примене превентивних мера на нивоу читаве заједнице;  

 разуме и да може да изабере најбољу стратегију за унапредјење оралног здравља у датим околностима, и да 

 разуме, прихвати принципе и да приоритет промоцији (оралног) здравља као основном оредељењу свих сегмената друштва на 

унапређењу оралног здравља. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Социјално-стоматолошки индикатори оралног здравља. Утврђивање потреба за оралним здрављем. Трендови оралног здравља. 

Социјалномедицински аспекти оралних болести. Социјални, економски и психолошки значај обољења уста и зуба. Методе 

епидемиолошких истраживања и праћења оралних болести.  

2. Стратегије у превенцији болести уста и зуба(конвенционалне, савремене, специфичне). Програмска заштита у стоматолошкој 

делатности 

3. Промоција оралног здравља; здравствено васпитање, мотивација појединаца и друштва.  

4. Организација и спровођење стоматолошке здравствене заштите у локалној заједници. Програмска заштита.  

5. Евалуација програмске заштите. 

6. Тема семинарских радова за јавну одбрану се у договору са кандидатима одредјују у току радних семинара. Тему може обрађивати 

појединац или група до 4 студента.  

Области из које се мозе узети тема семинарског рада:  

1. Истраживања оралне патологије 

2. Промоција оралног здравља на локалном нивоу.  

3. Здравствено васпитање у стоматологији 

4. Стратегије за обезбедјење оралног здравља 

5. Индикатори оралног здравља 

6. Флуорисање воде за пиће 

7. Програмска стоматолошка заштита 

8. Мотивација појединаца и друштва за очување оралног здравља 

9. Финансирање стоматолошке заштите 

10. Евалуација стоматолошке заштите 

11. Организација стоматолошке здравствене заштите 

12. Слободан избор теме по договору са ментором. 

Литература  

Обавезна  

1. Вуловић М. Превентивна стоматологија. Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, 2005. 

Допунска 

- 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   

  


