
Предмет 

ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ 
ОСОБА СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС05 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Да студент овлада знањима из области општих особености и специфичности оралног здравља особа са 
посебним потребама.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен и влада знањима из области специфичности оралног здравља особа са посебним 
потребама.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Опште здравље.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Орално здравље.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Квалитет живота.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Орално здравље појединих категорија становништва  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Детерминанте оралног здравља.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Дефинисање значења особа са посебним потребама.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Специфичности оралног здравља у зависности од доминантне аномалије особе са посебним потребама.           
                                                                                                                                                                                                     12 часова  

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Рад на терену у установама за смештај особа са посебним потребама.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Процена оралног здравља особа са посебним потребама.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 
Студијски истраживачки рад 10 часова 
 

 Анализа броја екстрахованих сталних зуба код пацијената са посебним потребама, старости од 15 – 25 
година.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Јањанин М., Орално здравље особа са посебним потребама, ауторизована предавања, Стоматолошки 
факултет, Панчево, 2007.  

 Гајић М., Стевановић Р., Хендикепирано дете у стоматолошкој ординацији, Универзитет у Београду, 
Стоматолошки факултет, 2002.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 

 Предавања 
 Рад на терену у установама за смештај особа са посебним потребама  



 Студијски истраживачки рад 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит / 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


