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Изборни предмет

ЕСПБ: 4

Циљ предмета је упознавање са 
проблематиком различитих врста физички 
и менталних ометености са посебним 
освртом на оралну патолигију . Упознавање 
са основним принципима и начиним 
збрињавања обољења уста и зуба као и 
могућностима протетске рехабилитације.



После одслушане наставе студент треба да:
• Познаје епидемиолошке и социо-економске карактеристике 

ове категорије пацијената у нашој популацији
• Познаје медицинске аспекте стоматолошке заштите особа са 

посебним потребама
• Познаје специфичности оралних патологија најчешћих стања и 

обољења особа са посебним потребама
• Познаје профилактичке мере које се могу примењивати код 

ових пацијената
• Упознаје се са специфичностима амбулантног рада и 

могућностима рада у и.в. и инхалационој седацији
• Упознаје се са специфичностима рада у општој анестезији
• Формира позитиван став о особама са хендикепом (прихватање 

и разумевање потреба и могућности, успостављање 
комуникације)

• Упознаје се са законском регулативом из домена стоматолошке 
заштите хендикепираних особа и обавезе здравствених 
радника (стоматолога) према њима

• Упознаје најчешће врсте инвалидитета
• Оспособљава се да направи преглед и направи план терапије



Предмет Пацијенти са психосоматским 
сметњама и болестима се реализује са 2 
теоријска часа, кроз предавања током  
семестра, један 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 30 поена

➢практична настава /

➢колоквијум 10 поена

➢израда семинарског рада 10 поена

➢Завршни испит   ПИСМЕНИ ИСПИТ  50 поена



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Циљ и значај предмета, карактеристике 
оралне патологије особа са посебним 
потребама.
Психосоцијални аспекти стоматолошке 
заштите особа са посебним потребама.
Врсте ометености, могућности стоматолошког 
третмана.
Превенција оралних болести особа са 
посебним потребама – орална хигијена.
Превенција оралних болести особа са 
посебним потребама – профилакса оралних 
болести



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Индивидуални програм за превенцију оралних 
болести.

Особе са високим медицинским ризицима у 
стоматолошкој амбуланти. 

Hemofilija - Поремећај здравља са високим 
медицинским ризиком у стоматолошкој амбуланти

Шећерна болест - Поремећај здравља са високим 
медицинским ризиком у стоматолошкој амбуланти

Аутизам - Поремећај здравља са високим 
медицинским ризиком  у стоматолошкој амбуланти



ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Тешки облици менталних поремећаја здравља
у стоматолошкој амбуланти.

Социјално медицински значај.

Ортодонтски третман особа са расцепима 
вилице и непца.

Ортодонтски третман особа са тешким 
краниофацијалним деформтетима.

Премедикација и седација особа са посебним 
потребама.
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