
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Стоматолошка заштита особа са посебним потребама (СтV-СЗОПП) 

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

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 1 

Услов: - 

Циљ предмета  
Стицање непоходних знања и вештина потребних за разумевање специфичности оралне патологије, најчешћих стања и обољења особа са 

посебним потребама.  Упознавање са специфичностима и основним принципима стоматолошког збрињавања ових пацијената. 

Исход предмета  
1. Познавање епидемиолошке и социо-економске карактеристике ове категорије пацијената у нашој популацији.  

2. Познавање медицинских аспеката стоматолошке заштите особа са посебним потребама.  

3. Познавање специфичности оралних патологија најчешћих стања и обољења особа са посебним потребама.  

4. Познавање профилактичких мера које се могу примењивати код ових пацијената (према категоријама).  

5. Упознавање са специфичностима амбулантног рада и могућностима рада у и.в. и инхалационој седацији.  

6. Упознавање са специфичностима рада у општој анестезији.  

7. Познавање законске регулативе из домена стоматолошке заштите хедикепираних особа и обавеза здравствених радника (стоматолога) 

према њима.  

8. Познавање најчешћих врста инвалидитета. 

9. Формирање позитивног става о особама са хедикепом (прихватање и разумевање потереба и могућности).  

10. Вештина успостављања комуникације са особама са хедикепом.  

11. Оспособљеност да направи преглед и направи план терапије 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Циљ и значај предмета, карактеристике оралне патологије особа са посебним потртебама.  

 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.  

 Индивидуални програм за превенцију оралних болести.  

 Особе са високим медицинским ризицима у стоматолошкој амбуланти. Социјално медицински значај.  

 Ортодонтски третман особа са расцепима вилице и непца.  

 Ортодонтски третман особа са тешким краниофацијалним деформитетима.  

 Премедикација и седација особа са посебним потребама.  

 Стоматолошко збрињавање пацијената у општој анестезији.  

 Рехабилитација пацијената са посебним потребама мобилним надокнадама.  

 Рехабилитација пацијената са посебним потребама фиксним надокнадама 
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Допунска 

- 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

0 

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   

  


