Предмет
Студијски програм:
Врста и ниво студија:
Наставник:
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Шифра
Услов:

Специјалистичке академске студије стоматологије
Академске – специјалистичке студије
Матијевић Д. Душанка
Изборни
8
С005
Уписан I (први) триместар специјалистичких
академских студија

ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ И
ИСТРАЖИВАЊА У
ОРАЛНОМ ЗДРАВЉУ

Циљ предмета:
Да студент овлада свим аспектима који утичу на орално здравље, као интегрални део општег здравља .
Исход предмета:
Студент влада свим аспектима који утичу на орално здравље и оспособљен је за самосталан рад и
процену здравственог стања (оралног) популације.

Садржај
Теоријска настава 40 часова


Орално здравље као интегрални део општег здравља.



Биолошки аспекти оралног здравља.



Приоритетне акције у оралном здрављу – флуоризација, исхрана, пушење, хигијенски аспект.



Оптерећење оралним болестима.



Најзначајнији ризикофактори. Специфични фактори ризика у настанку оралних обољења.




Специфични фактори ризика за настанак и развој хроничних незаразних обољења.
Досадашња истраживања у оралном здрављу.



Орално здравље појединих категорија становништва.



Детерминанте оралног здравља. Орално здравље, опште здравље и квалитет живота.

2 часа
4 часа
8 часова
4 часа
8 часова
4 часа
4 часа
6 часова

Вежбе 20 часова


Димензије колективног здравља.



Индивидуална и групна дијагноза.



Мерење и оцена здравственог стања популације.



Примена здравствених индикатора.



Анализа здравствене ситуације.

4 часа
4 часа
4 часа
4 часа
4 часа
Студијски истраживачки рад 10 часова


Испитивање утицаја флуоризације, начина исхране, пушења и хигијене на орално здравље изабране
популације.
10 часова

Литература
Обавезна литература:
 Довијанић П. и сарадници, Социјална медицина са хигијеном и епидемиологијом, Завод за уџбенике
инаставна средства, Београд, 1995.

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:
40

Вежбе:
20

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:
10

Остали часови:

Методе извођења наставе




Предавања
Рад у клиничкој 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......

