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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

Врста и ниво студија:
Наставник:
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Шифра
Услов:
Циљ предмета:
Указити на значај оториноларингологије, као медицинске области у којој се стоматолошка пракса
обавља. Повезаност стоматолиошке и медицинске патологије и њихова интеракција. Судско медицински
аспекти оториноларингологије, који настају као последица патолошких промена у стоматологији.
Исход предмета:
Студенти морају имати јасну слику патолошких процеса у ОРЛ регији и интеракцију са стоматолошком
патологијом. Могућност коришћења оториноларинголошких сазнања у стоматолошкој пракси.

Садржај
Теоријска настава 30 часова

























Спољње уво: ембриологија, анатомија и физиологија, конгениталне малформације, повреде, страна тела
и церумен.
Запаљењска оболења спољњег ува: запаљења аурикуле (перицхо¬ндритис, ерyсипелас, херпес зостер,
туберкулоза и луес).
Запаљења спољњег ушног канала (отитис еxтерна цирцумсцрипта и диффуса, о.е. ецзематоса, мyцотица
и буллоса). Псеудотуморске формације и бенигни и малигни тумори.
3 часа
Средње уво: ембриолошке, анатомске и физиолошке белешке.
Обољења средњег ува: аномалије у развитку, повреде, запаљен¬ска обољења средњег ува - акутна
(отитис медиа ацута сероса, о.м.а. цатаррхалис, о.м.а. суппуратива, о.м.а. хаеморрхагица буллоса).
Хронична запаљења (супуративна и несупуративна), туберкулоза и луес средњег ува.
Отогене компликације: екстракранијалне (мастоидитис, петроситис, остеомyелитис оссис темпоралис,
паралyсис н. фациалис).
Ендокранијалне (абсцессус еxтра и субдуралис, лептоменингитис пурулента отогенес.
Абсцессус церебри и церебелли отогенес, тхромбопхлебитис синус сигмоидеи.
Бенигни и малигни тумори средњег ува. Отосцлеросис.
7 часова
Ембриологија, анатомија и физиологија унутрашњег ува.
Обољења унутрашњег ува и статоакустичног живца: аномалије развоја, повреде, запаљења, тумори.
Морбус Мениере.
Аудиологија.
2 часа
Нос и параназалне шупљине: ембриологија, анатомија и физиологија.
Обољења носа: конгениталне аномалије спољњег носа и носне шупљине, повреде носа.
Повреде лица и параназалних шупљина. Страна тела носа и параназалних синуса.
Запаљењска обољења носа (фурункул и еризипел) и носне шупљине: акутни и хронични ринитиси,
озаена наси, туберкулоза и луес носа.
Неинфективна запаљења слузокоже носа: рхинитис аллергица и вазомоториа, полипоза носа и
параназалних синуса. Епистаxис.
Обољења параназалних шупљина: конгениталне аномалије, акутна и хронична запаљења.
Компликације запаљења параназалних синуса. Цисте параназалних шупљина. Тумори носа и
параназалних синуса.
7 часова
Усна дупља: конгениталне малформације, тумори и псеудотуморске формације, обољења
пљувачних жлезда.
Фаринкс: ембриологија, анатомија и физиологија, конгениталне малформације, повреде и страна тела,
неспецифична и специфична запаљења.
Запаљења лимфног прстена фаринкса: акутна (ангине) и хронична (специфична и неспецифична).










Компликације запаљења Wалдеyеровог прстена: перитонзиларни апсцес, парафарингеални и
ретрофарингеални апсцес, тонзилогена се¬пса. Бенигни и малигни тумори фаринкса.
4 часа
Цисте и фистуле врата.
Ларинкс: ембриологија, анатомија и физиологија. Конгениталне малформације, повреде и акутни
ларингитиси.
Хронични неспецифични и специфични ларингитиси. Компликације запаљенских обољења ларинкса
(флегмона, апсцес и перихондритис ларинкса)
Псеудотумори и бенигни и малигни тумори гркљана.
Неуролошки поремећаји ларинкса. Фонијатрија.
5 часова
Трахеобронхологија: ембриологија, анатомија и физиологија. Конгениталне аномалије. Повреде и
страна тела. Запаљења. Бенигни и малигни тумори. Трахеотомија.
Езофагологија: ембриологија, анатомија и физиологија. Конгениталне малформације. Повреде и страна
тела. Запаљења, спазми, дивертику¬ли и варикси. Тумори једњака.
2 часа

Вежбе 30 часова













Преглед ува (отоскопија). Испитивање слуха звучним виљушкама. Испитивање вестибуларног апарата.
4 часа
Преглед носа. Предња и задња риноскопија.
2 часа
Преглед уста, фаринкса и ларинкса (индиректна ларингоскопија).
2 часа
Директна ларингоскопија (микроларингоскопија), езофагоскопија и бронхоскопија (у операционој
сали).
2 часа
Визита по одељењима клинике.
2 часа
Аудиологија.
2 часа
Рад са отолошким пацијентима.
4 часа
Рад са пацијентима оболелим од носносинусне патологије.
4 часа
Патологија ларинкса.
2 часа
Обољења усне дупље, фаринкса и врата.
2 часа
Патологија трахеје, бронха и једњака.
2 часа
Боравак у операционој сали (тонзилектомија).
2 часа

Литература
Обавезна литература:
 Пенђер И. - Oториноларингологија за студенте стоматологије, Наука 2006. , ISBN 86-7621-145-0,
 Дергенц Р., Оториноларингологија, Савремена администрација, Београд, 2007.

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:
30

Вежбе:
30

Други облици наставе:
0

Студијски истраживачки рад:
0

Остали часови:
0

Методе извођења наставе




Интерактивна предавања документована фотографијама и видео клиповима
Семинарски радови, које студенти изводе у виду предавања
Консултације о неразјашњеним питањима

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30
Активност у току предавања
15
Практична настава
/

Писмени испит
Усмени испит

Завршни испит 70
70
/

Колоквијум(и)
Семинар(и)

/
15

Тест
Практични рад

/
/

