
Болести уста и зуба

Др спец Наташа Стојковић



Изборни предмет 3.година 5.семестар

ЕСПБ : 6 

Циљ овог предмета је оспособљавање студента да 
разликује здраве и оболеле зубе, правилно 
постављање дијагнозе оболелог зуба, препарације 
и рестаурације кавитета и основног знања о
ендодонтској терапији оболелог зуба и 
оспособљавање студента да разликује здрав од
оболелог пародонцијума. 



Након одслушане теоријске и практичне наставе студент ће 
бити оспособљен да се укључи у тимски рад за успешно 
постављање дијагнозе и пружање адекватне терапије. 

Да препозна препарације кавитета свих класа на тврдом 
зубном ткиву; 

Да припрема медикаменте и материјале за привремену и 
трајну рестаурацију зуба; 

Да препозна фазе постављања привремених и материјала за 
трајну рестаурацију зуба; 

Да препозна ток извођења ендодонтске терапије зуба;

Да упозна процедуре медикације и трајне оптурације канала 
корена зуба; 

Да класификује различите типове пародонталних обољења; 

Да препозна и да разликује акутна и хронична пародонтална
обољења; 

Да препозна рецидив пародонтопатије.



Болести зуба и уста се реализује са 2 
теоријска часа и 2 часа практичне наставе, 
кроз предавања и вежбе током петог 
семестра, један или два колоквијум којим 
се проверава квалитет наученог градива и 
Семинарски рад на задату тему, који се 
предаје на увид наставнику две недеље 
пред крај семестра.



Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

➢активност у току предавања 10 поена

➢практична настава 10 поена

➢колоквијум 20 поена

➢израда семинарског рада 20 поена

➢Завршни испит   УСМЕНИ  40 поена



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Каријес: дефиниција и етиопатогенеза, каријес 
имуна и предилекциона  места.  
Класификација каријеса по локализацији току, 
начину ширења кроз зубна ткива. Лезије тврдих 
зубних ткива не каријесне етиологије.
Радно место, преглед и обележавање зуба.
Терапија каријесне лезије. Принципи препарације 
кавитета. Инструменти. 



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ
Препарација кавитета I класе за амалгамске и естетске 
рестаурације; препарација кавитета II класе за 
амалгамске и естетске рестаурације. Препарација МОД 
кавитета;  препарација кавитета III, IV и V класе;

Препарације кавитета за индиректне испуне и фасете; 
принципи реконструкције крунице зуба; суво радно поље; 
Привремено затварање кавитета – индикације, 
материјали; заштитне и медикаментозне подлоге;

Дефинитивно затварање кавитета – избор материјала; 
композитне смоле у рестауративној стоматологији; 
везујући (адхезивни) системи у рестауративној 
стоматологији; глас-јономер цементи; композитне смоле; 
дентални амалгами. 



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Анатомија пародонцијума; класификација обољења 
пародонцијума; епидемиологија обољењапародонцијума;

Етиологија гингивитиса; клиничка слика гингивитиса;

Етиологија пародонтопатије; патогенеза пародонтопатије; 
клиничка слика пародонтопатије; 

Каузална терапија пародонтопатије; медикаментозна 
терапија у пародонтологији; избор методе за елиминацију 
пародонталних џепова.
Гингивектомија са  гингиво- пластиком;  режањ операције;  



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Регенеративне методе лечења оболелих од 
пародонтопатије; мукогингивалне аномалије и 
њихова терапија; 
Препротетска припрема пародонцијума; деловање 
сила на пародонцијум; 
Терапија поремећене оклузије; компликације 
пародонтопатије и њихова терапија;  
Јувенилна пародонтопатија; формирање оралнох 
жаришта



Практична настава:

Упознавање са: основним принципима рада, 
опремом и инструментима.

Радно место и стоматолошке машине.

Ручни инструменти.

Машински инструменти.

Препарација кавитета I класе. Теоретски увод у 
вежбу;

Принципи препарације кавитета I и II класе

Принципи препарације кавитета III и IV класе

Принципи препарације кавитета V и VI класе и
некаријесне етиологије;



Практична настава:
Основни принципи при раду са материјалима за 
привремено затварање кавитета;

Принцип рада и постављање заштитних подлога-
примена материјала;

Принципи рада са Глас-јономер цементима (хемијска и 
светлосна полимеризација) за рестауративне испуне;

Принципи рада са амалгамима;

Композитни материјали-техника апликације и 
полимеризације;

Адхезивна средства у стоматологији -кондиционирање 
глеђи и дентина.

Техника тоталног нагризања глеђи и дентина и техника са 
самонагризајућим прајмерима;

Инлеји и онлеји у ресторативној стоматологији.
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