
Предмет 

РЕЖАЊ ОПЕРАЦИЈА 
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 теоријским и практичним знањем режањ операција, као и техником 
послеоперативног збрињавања пацијента и уочавања могућих компликација.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за самосталан рад на режањ операцији, рад на послеоперативном збрињавању 
пацијента и уочавању могућих компликација.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Етиологија и патогенеза обољења пародонцијума.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Клиничка слика и стадијуми пародонтопатије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Припрема болесника за хируршку терапију пародонтопатије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Модификована Widmanova режањ операција.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Режањ операција уз коришћење ГТП принципа.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Индикације и контраиндикације за примену појединих метода.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Ток операције.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Предности режањ операције.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Избор пацијената и постављање индикација за примену режањ операције.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Инструменти који се користе за операцију.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Најчешће примењивана анестезија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Режањ операција на пацијенту.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 
Студијски истраживачки рад 10 часова  
 

 Могући настанак компликација после хируршких захвата на пародонцијуму у зависности од примењене 
методе и одржавања оралне хигијене.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Недић М., Режањ операције, ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 2007  
 

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 



40 20  10  

Методе извођења наставе 

 Предавања 
 Практичан рад са пацијентима у хируршкој сали 
 Студијски истраживачки рад у области настанка могућих компликација после хируршких захвата на 

пародонцијуму 
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...... 

 


