
Предмет 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Шер В. Филип 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 023 
Услов: Уписан VI (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента да стекне неопходно знање из области дерматовенерологије потребно доктору 
стоматологије.  
Исход предмета:  
По одслушаном предмету и савладаном испиту, студент има неопходно знање да препозна и да предлог 
терапије дерматоза од значаја за стоматолошку праксу или да изабере најбољи модалитет третмана 
пацијента, као и избор тражења секундарног мишљења.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Грађа и функција коже и слузокожа оралних органа хистологија коже и свих слузокожа и семимукоза.  
 Основне промене кожних болести на кожи и слузокожама уста. Дерматолошка семиотика. Промене у 

нивоу коже, изнад нивоа коже и испод нивоа коже.  
 Промене на кожи и слузокожи уста, које могу бити изазване физичким, хемијским и биолошким 

ноксама.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Акутна и хронична кандидијаза. Интердигитална, субмамарна и орална локализација.  
 Вирусна обољења коже која могу да захвате и слузокожу уста . Папилома вруси, поx вируси и вируси 

групе херпеса.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Еритемосквамозне промене које могу дати промене на слузокожи уста. Лихен рубер планус. Псориасис 
вулгарис.  

 Аутоимуне болести које дају промене у устима: кожна и системска форма еритемског лупуса, булозне 
дерматозе и системска склеродермија.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа 

 Туберкулоза оралних органа. Анергијске, нормергијске и хиперергијске форме.  
 Алергијске дерматозе са локализацијом у усној дупљи.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Невуси, бенигни и малигни тумори коже и слузокоже оралних органа: спиноцелуларни карцином, 

базоцелуларни карцином, малигни меланом.  
 Обољења усана и уста и оштећења слузокоже оралних ткива.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Обољења која се преносе сексуалним контактом а дају промене у устима: Сифилис - сви стадијуми, 

Гонореја и Улкус моле.  
 АИДС.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 
 
Вежбе 15 часова 
 

 Дерматолошка анамнеза и методе разликовања основних ефлоресценци: инспекција, витропресија, 
палпација, гратажа, разликовање појединих ефлоресценци са течним и чврстим садржајем 
(везикула/була, Папула/тубер/нодус).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Еритематозне и еритемосквамозне дерматозе (приказ болесника). Приказивање феномена капи од 
свеће, последње опне и крваве росе, Разликовање типова десквамације 
(питиријазиформна/ламелозна/ексфолијативна).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Булозне дерматозе (прикази болесника). Разликовање була код појединих булозних обољења 
(пемфигус/булозни пемфигоид/дерматитис херпетиформис духринг).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  



 Методе лечења у дерматологији, криотерапија, фотохемотерапија, локална и системска терапија, 
електрокаутеризација.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Алергијска тестирања, интрадермална,епикутана (начин извођења тестова, резултати тестирања и 
њихова презентација). Нативни микроскопски препарат на бактерије и гљивице (технике узимања, 
тумачење резултата).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Давање ињекција: субкутане, интрамускуларне, интравенске технике за узимање биопсија коже.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Улцерозне и везикулозне дерматозе (приказ болесника).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Лицхен планус муцосае орис.  
                                                                                                                                                                                                            1 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Достанић И., Достанић Б. Уџбеник из дерматовенерологије за студенте стоматологије, Београд, 1998.  
 Дерматовенерологија са дерматовенеролошком пропедевтиком, Босиљка Лалевић Васић, Љиљана 

меденица, Милош Николић,Савремена Администрација Београд  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Практична настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 70 
Практична настава 5 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 20 Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 

 


