
Распоред он лајн/уживо предавања за предмет  

           ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ И ОРАЛНА ХИГИЈЕНА 
Наставник: Доц. др Раша Младеновић 

 

Смер: СМСВ 

пролећни семестар 2022/23. 

ЧАСОВИ ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ СРЕДОМ у 20 h  

ПРЕКО ZOOM ПЛАТФОРМЕ 

Zoom приступни параметри:  

Meeting ID: 225 344 2177 

Passcode: BMHj0H 

 

Moodle приступни линк: 

 

https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=257 

Лозинка за приступ студената курсу: ozioh 

 
 

Распоред предавања по недељама 

Датум 

 
Садржај- лекције 

1.недеља Дефинисање и значај оралног здравља. Промоција оралног здравља 

2.недеља Пљувачка и орално здравље. Биолошки механизми заштите усне дупље 

3.недеља Дентални плак. Карактеристике наслага на зубима. Детекција и уклањање 

денталног плака. 

4.недеља Исхрана и орално здравље. Утицај исхране на зубе у развитку. Утицај 

исхране на зубе у функцији. 
5.недеља Дијагностика ризика на настанак оралних обољења. Методе и значај 

дијагностике ризика за појаву каријеса и других оралних обољења. 
 

6.недеља Савремено схватање каријеса. Примена препарата за савремену 

реминерализацију тврдих зубних ткива.  
7.недеља Каријес раног детињства. Етиологија и терапија циркуларног каријеса. 

8.недеља Профилактичке мере у превенцији обољења уста и зуба. Заливање фисура. 

Хемиопрофилакса.Пробиотици. 
9.недеља Флуориди и орално здравље. Локална и системска апликација флуорида. 

Флуороза зуба. 

https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=257


10.недеља Значај превенције повреда уста и зуба. Значај васпитача у превенцији и 

терапијској процедури код повређивања зуба. 

11.недеља Орална хигијена. Специфичности одржавања оралне хигијене код 

посебних група пацијената. Основна и помоћна средства за одржавање 

оралне хигијене. Технике прања зуба. Индивидуални приступ оралној 

хигијени. 
12.недеља 

 

Превентивна и интерцептивна ортодонција. Превентивне мере у 

пренаталном периоду. Превентивне и интерцептивне мере код мале и 

предшколске деце. 
13.недеља 

 

Програмска стоматолошка заштита. Здравствено васпитни рад. 

 

14.недеља 

Превенција обољења уста и зуба код особа са посебним потребама. Значај 

превентивних мера код особа са посебним потребама. Припреме за 

стоматолошки рад код деце са хендкепом. Орално здравље и аутизам. 

15.недеља 

 

Орално здравље у трудноћи. Значај одржавања оралне хигијене трудница. 

 

 

Литература: 

1. Царевић М, Ивановић М, уредници. Превентивна стоматологија. Београд: 

Стоматолошки факултет; 2016. 

2. Гајић и сар. Превентивна стоматологија. Панчево. Стоматолошки факултет Панчево; 

2014 
 
 

      Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: www.medf.kg.ac.rs 
 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

Предиспитна обавеза :  

Упутство за израду задатка: 
 

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ  

 

обавезе поени 

  

  

  

  

 



 

Мејл професора: rasa.mladenovic@med.pr.ac.rs  

Мејл сарадника: 

 

mailto:rasa.mladenovic@med.pr.ac.rs

