
Предмет  
 

МУКОГИНГИВАЛНИ 
ХИРУРШКИ ЗАХВАТИ 

 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Јовичић Р. Бојан 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС03 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Да студент овлада знањем из области етиологије и патогенезе мукогингивалних аномалија, као и 
техникама хируршких захвата мукогигнгивалних аномалија.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за правилно дијагностиковање мукогингивалних аномалија, као и самостално 
извођење одговарајућих мукогингивалних хируршких захвата.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Етиологија и патогенеза обољења пародонцијума.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Етиологија и патогенеза мукогингивалних аномалија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Системи дијагностиковања мукогингивалних аномалија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Циљеви мукогингивалних хируршких захвата.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Врсте мукогингивалних хируршких захвата.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Индикације за примену мукогингивалних хируршких захвата.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Док-процедура извођења мукогигнгивалних хируршких процедура.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Одабир пацијената.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Дијагностиковање мукогингивалних аномалија.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Постављање индикација за извођење хируршког захвата.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Демонстрација мукогигнгивалног хируршког захвата.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Самостално извођење мукогингивалног хируршког захвата.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 
 
Студијски истраживачки рад 10 часова  
 

 Дужина зарастања у зависности од старости и пола пацијената, који су подвргнути мукогингивалном 
хируршком захвату.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 

Литература 
Обавезна литература:  

 Недић М., Мукогингивалне аномалије и њихово хируршкозбрињавање, ауторизована предавања, 
Стоматолошки факултет, Панчево, 2007.  

 Ђукановић Д. Ђајић Д.: Болести уста – Орална медицина и пародонтологија, Елит медика, Београд, 2008.  



 Јанковић Љ.: Орална медицина, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.  
 Ђајић Д., Ђукановић Д., Болести уста, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.  
 Ђукановић Д. и сарадници, Атлас болести уста, Орална медицина, Београд, 2008  
 Препоручена литература: Bukets’s, Oral Medicine, Hamilton, 2008.  
 Wray D., Lowe G., Text book of general and oral medicine, UK, 1999  
 Лековић В., Димитријевић Б., Јанковић Љ., Болести уста – практикум, Дечје новине, Горњи Милановац, 

1988. 
 

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 
 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 30 
Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит 40 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


