
Предмет 

ОСНОВИ 
ОРАЛНОХИРУРШКИХ 

ТЕХНИКА 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Петровић Б. Властимир 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС01 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Да студент овлада основним оралнохируршким техникама у циљу терапије одговарајућих патолошких 
стања.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за самосталан рад и примену свих потребних оралнохируршким техника 
неопходних за лечење различитих патолошких стања.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Основни хируршки принципи.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Основни принципи хируршког рада усне шупљине.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Хируршко вађење зуба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Оперативни ток хируршког вађења појединих импактираних зуба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Хируршки методи пластике ороантралних комуникација.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Хируршки поступци у склопу ендодонтског лечења.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Хируршко лечење хроничних периапикалних процеса.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Хируршки поступци у склопу ортодонтског лечења.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Оперативни поступак реплантације.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Трансплантација зуба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Одабир пацијената.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Припрема пацијента за оралнохируршке интервенције.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Хируршко вађење импактираних зуба.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Хируршко лечење хроничних периапикалних процеса и виличних циста.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Пластика ороантралних комуникација.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Оперативни поступак реплантације.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Корекције на меким ткивима (продубљивање вестибуларног сулкуса). 
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Препротетичка хирургија коштаног ткива.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 



Студијски истраживачки рад 10 часова  
 

 Упоредна анализа различитих хируршких техника и брзине зарастања хируршких рана.  
                                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 

Литература 
Обавезна литература:  

 Тодоровић Ј., Петровић В., Јуришић М., Кафеџиска-Врачар В., Орална хирургија, Наука, Београд, 2007.  
 Марковић А., Чолић С., Радуловић М., Дражић Р., Гачић Б., Практикум из оралне хирургије, Наука, Београд, 

2007.  
 Петровић В., Гаврић М.: Цисте вилица, лица и врата, Наука, Београд, 2004.  
 Перовић Ј., Хемостаза у стоматолошкој пракси, Наука, Београд, 2001.  
 Јовановић М. и сарадници, Општа бактериологија, Савремена администрација, Београд, 1999.  
 Тодоровић Љ. и сарадници, Орална хирургија, Универзитет у Београду, 2005.  
 Петровић В. Основи оралнохируршких техника, ауторизована предавања, Стоматолошки факултет 

Панчево, 2007.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 

 Предавања  
 Рад са пацијентима у хируршкој сали  

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...... 

 


