
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије  

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије  

Назив предмета: Пародонтологија II (СтV–ПДНТ) 

Наставник: Миланко Ђ. Ђурић, Јелена А. Мирнић, Ивана Ж. Гушић, Тања Ј. Вељовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Пародонтологија I (за излазак на испит) 

Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање са принципима лечења пацијената са пародонтопатијом, стицање знања о значају пародонтолошког 
лечења и терапијским могућностима које пружа савремена пародонтологија, као и оспособљавање студента,  да у клиничким условима, 

може самостално да спроведе конзервативне методе лечења. 

Исход предмета  
Предмет се надовезује на предмет Пародонтологија I и подразумева знање из овог предмета. На Пародонтологији  II додатно се стичу 

знања о прогнози пародонтопатије, плану лечења, фазама лечења  и терапијским процедурама  које нам стоје на располагању у лечењу 

пацијената са пародонтопатијом. 
Студент треба да буде оспособљен  за обављање пародонтолошког прегледа, процену стања пародонцијума и постављање дијагнозе 

обољења. Мора познавати инструменте за уклањање зубних наслага и обраду пародонталних џепова, технику рада и ток захвата, те 

бити оспособљен за самостално спровођење мера базичне терапије пародонтопатије 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Прогноза пародонтопатије 

2. План терапије 

3. Прелиминарна фаза терапије  

4. Каузална фаза терапије 

5. Примена медикамената у терапији пародонтопатије 
6. Избор методе за елиминацију пародонталних џепова 

7. Обрада пародонталних џепова 
8. Ресективне хируршке методе за елиминацију пародонталних џепова 

9. Регенеративне хируршке методе 

10. Хируршке методе за отклањање мукогингивалних аномалија 
11. Препротетска припрема пародонцијума 

12. Терапија поремећене оклузије 

13. Компликације пародонтопатије и њихова терапија 
14. Одржавање постигнутих резултата лечења 

15. Превенција обољења пародонцијума 

16. Обољења пародонцијума и системско здравље 
17. Фокална инфекција 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
1. Анамнеза, клинички преглед, анализа РТГ снимака. Рад са пацијентима 

2. Прогноза и план терапије пародонтопатије 

3. Методе за смиривање симптома запаљења у пародонцијуму. Рад са пацијентима  
4. Ручни и машински инструменти за уклањање зубних наслага; техника рада. Рад са пацијентима 

5. Каузална фаза терапије пародонтопатије. Рад са пацијентима 

6. Уклањање супра и субгингивалних наслага. Рад са пацијентима 
7. Обрада пародонталних џепова. Индикације и контраиндикације.  Рад са пацијентима 

8. Јатрогени фактори, откривање и елиминација. Рад са пацијентима 

9. Избор методе за хируршку елиминацију пародонталних џепова. Индикације и контраиндикације.      
10. Хируршки инструменти. Основни принципи пародонталне хирургије 

11. Гингивектомија. Индикације и контраиндикације – ток захвата 

12. Режањ операције. Индикације и контраиндикације – ток захвата. 
13. Регенеративни хируршки захвати. Индикације и контраиндикације  

14. Мукогингивалне аномалије. Значај избор хируршких метода за њихову елиминацију 

15. Одржавање резултата постигнутих у терапији пародонтопатије. 
16. Фокална инфекција. Откривање оралних жаришта.Терапијски предлог и припрема болесника за уклањање оралних жаришта 

Литература  
Обавезна 

1. Димитријевић Б. Клиничка пародонтологија. Завод за уџбенике Београд 2011 

Допунска 

1. Lindhe Ј. Клиничка пародонтологија и дентална имплантологија. Загреб 2004 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

90 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Теоријска хастава, практична настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


