
Студијски програм/студијски програми: интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Орална медицина (СтIV-ОМЕД) 

Наставник: Марија Б. Бокор-Братић, Милош К. Чанковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Специјална фармакологија (за полагање испита), Општа медицина (за полагање испита) 

Циљ предмета 

Образовање студената за самосталан практични рад на пацијентима са обољењима оралне слузокоже, њиховом превенцијом, 

дијагностиком и лечењем. 

Исход предмета  

Знања: Етиолошки фактори, клиничка слика и терапија оралних болести. Орална клиничка манифестација системских болести. 

Карактеристике здраве оралне слузокоже. Врста патолошких промена на оралној слузокожи. Диференцијална дијагноза црвених, белих, 

ерозивних, улцерозних лезија и пигментација оралне слузокоже. Прикупити, средити и анализира податке анамнезе, клиничког прегледа, 

дијагностичких тестова. Одредити одговарајућу лабораторијску анализу и протумачити налаз. Поставити дијагнозу болести. Одредити 

план терапије,  прописати лек. Поступак код потенцијално малигних оралних обољења, “Сцрееинг” преглед појединих популација. 

Вештине: Узимање анамнезе, извођење орално клиничког прегледа, попуњавање документације. Препознати урођене аномалије и 

патолошке промене оралне слузокоже. Уочити поремећај лучења пљувачке. Идентификовати локалне етиолошке факторе. Палпирати 

регионалне лимфне и пљувачне жлезде. Извођење дијадностичких тестове на пацијенту. Узимање материјала за бактериолошку и 

миколошку анализу. Упућивање пацијента на лабораторијска испитивања. Извођење стоматолошког прегледа у откривању оралних 

жаришта, анализа рендгенског снимка. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Карактеристике здраве оралне слузокоже. Патолошке промене оралне слузокоже. Критеријуми за класификацију оралних обољења. 

Одбрамбени фактори усне дупље. Болести усана и језика. Рекурентне оралне улцерације. Инфекције оралне слузокоже: вирусне, 

бактеријске,  гљивичне. Алергијске реакције на оралној слузокожи. Промене оралне слузокоже изазване физичким, хемијским, термичким 

и радијационим агенсима. Пигментације оралне слузокоже. Ксеростомија, болести пљувачних жлезда. Увећање гингиве, инфламаторне 

хиперпазије. Бенигни тумори. Потенцијално малигни орални поремећаји. Орална манифестација: кожних болести, гастроинтестиналних 

болести и  поремећаја метаболизма, ендокриних болести, болести крви, бубрежних, респираторних и неуромускуларних болести, 

имунолошких болести, кардиоваскуларних болести, психосоматских поремећаја и психијатријских болести. Орофацијални бол. Орална 

дизестезија и поремећај укуса. Халитоза. Орална фокална инфекција. Ургентна стања у оралној медицини. 

 

Практична настава:Вежбе 

Анамнеза и клинички преглед оралне слузокоже. Клинички тестови у дијагностици оралних болести. Методе лабораторијске дијагностике. 

Примена заштитних мера у спречавању ширења инфекција. Карактеристика здраве оралне слузокоже. Ефлоресценције. Постављање 

дијагнозе обољења оралне слузокоже. Терапијски поступак и терапијски захвати. Медикаменти. Дијагностички и терапијски поступак код 

фокалне инфекције. 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

45 

Вежбе: 

75 

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 30 

практична настава 10 Усмени и практични испт 40 

колоквијум-и 10   

семинар-и    

 


