II.САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ
СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПОПУЛАЦИОНА
ГРУПА
1

Одојче од другог
месеца до краја
прве године

ВРСТА

САДРЖАЈ

2

3
Поступак којим се на основу
анамнестичких података од
родитеља и прегледа врши
процена и идентификација
фактора ризика за појаву
појединих оралних
обољења; дефинисање
превентивних мера и
активности за отклањање
утврђених фактора ризика,
унос података у
документацију.
Изабрани доктор
стоматологије родитељима
објашњава важност:
одржавања оралне хигијене,
правилне исхране,
флуорпрофилаксе и
редовних контрола оралног
здравља код деце, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене, избор
одговарајућег средства и
обучавање о правилној
примени, учесталости и
техници прања зуба код
деце.

Превентивни преглед

Индивидуални
здравствено васпитни
рад у ординацији
/мотивација и
обучавање у
одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Друга година
живота

Трећа година
живота

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, процена
ризика за настанак каријеса,
ортодонтских неправилности
и осталих оралних
обољења, унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије родитељима
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне
редовних контрола оралног
хигијене (са
здравља код деце, као и
родитељима)
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене, избор
одговарајућег средства и
обучавање о правилној
примени, учесталости и
техници прања зуба код
деце.
Систематски
Низ медицинских поступака
стоматолошки преглед којим се утврђује стање уста
са обрадом података
и зуба, стање десни и остале

ОБИМ
4
Једанпут до навршених
12 месеци

Једанпут до навршених
12 месеци

Једанпут

Једанпут

Једанпут

Индивидуални
здравствено васпитни
рад у ординацији
/мотивација и
обучавање у
одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Уклањање наслагa

Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора, савет
родитељу и унос података у
документацију
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед,
постављање дијагнозе и
сачињавање плана терапије,
процена ризика за настанак

Локална апликација
флорида средње
концентрације

Четврта и пета
година
живота

слузокоже у циљу раног
откривања свих поремећаја
и обољења и благовремено
предузимање превентивно терапијских мера, и
обухвата: припрему
пацијента, узимање
анамнезе од родитеља,
екстра и интра-орални
преглед меких ткива,
оклузије и артикулације, по
потреби упућивање на
помоћне дијагностичке
прегледе (Rö и др.), савет
родитељима о
потреби санације и
одржавања појединих
хигијенско-дијететских мера,
заказивање пацијента за
даљи рад, уношење
података у документацију.
Изабрани доктор
стоматологије родитељима
објашњава важност:
одржавања оралне хигијене,
правилне исхране,
флуорпрофилаксе и
редовних контрола оралног
здравља код деце, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба код деце.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
уношење података у
документацију.

Једанпут

Једанпут

Једанпут

Једанпут у току четврте
и једанпут у току пете
године

Индивидуални
здравствено васпитни
рад у ординацији
/мотивација и
обучавање у
одржавању оралне
хигијене
(са родитељима)

Уклањање наслагa

Локална апликација
флорида средње
концентрације

Шеста година
живота (пред
полазак у школу)

каријеса, ортодонтских
неправилности и осталих
оралних обољења, унос
података у документацију.
Изабрани доктор
стоматологије родитељима
објашњава важност:
одржавања оралне хигијене,
правилне исхране,
флуорпрофилаксе и
редовних контрола оралног
здравља код деце, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба код деце.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
уношење података у
документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума,
ортодонтских неправилности
и осталих оралних
обољења, унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије родитељима
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне

Једанпут у току четврте
и једанпут у току пете
године

Једанпут у току четврте
и једанпут у току пете
године

Једанпут у току четврте
и једанпут у току пете
године, а код деце са
високим ризиком за
каријес до три пута
годишње у једној серији
(по Протоколу за
примену флуорида и
привенцију каријеса код
деце и омладине у
Републици Србији)
Једанпут

Једанпут

хигијене
(са родитељима)

Уклањање наслагa

Локална апликација
флорида средње
концентрације

Седма година
живота (први
разред)

редовних контрола оралног
здравља код деце, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба код деце.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Заливање фисура (по
зубу) код сталних
молара

Механичко уклањање меких
наслага са зуба четкицама и
пастама, изолација радног
поља, сушење зуба,
премазивање оклузалне
површине растворима за
кондиционирање, испирање
вишка киселине, сушење
зуба, заливање фисура,
полимеризација и унос
података у документацију.

Систематски
стоматолошки преглед
са обрадом података

Низ медицинских поступака
којим се утврђује стање уста
и зуба, стање десни и остале
слузокоже у циљу раног
откривања свих поремећаја
и обољења и благовремено
предузимање превентивно терапијских мера, и
обухвата: Припрема
пацијента, узимање
анамнезе, екстра и интраорални преглед меких ткива,
оклузије и артикулације,
процена ризика за настанак
ортодонтских
неправилности, по потреби
упућивање на помоћне
дијагностичке прегледе (Ро и

Једанпут

Једанпут
а код деце са високим
ризиком за каријес до
три пута годишње у
једној серији (по
Протоколу за примену
флуорида и привенцију
каријеса код деце и
омладине у Републици
Србији)
Једанпут (по Протоколу
за заливање фисура и
превенцију каријеса код
деце и адолесцената у
Републици Србији)

Једанпут

др.), анализа добијених
података, савет о потреби
санације и одржавања
појединих хигијенскодијететских мера,
заказивање пацијента за
даљи рад, уношење
података у документацију.
Мотивација и
обучавање корисника у
одржавању правилне
хигијене

Уклањање наслагa

Апликација флорида
према процени ризика
за настанак каријеса
(средње концентрације
или концентроваваних
флорида)

Заливање фисура (по
зубу) код сталних
молара

Осма година
живота

Истицање важности
оптималног одржавања
оралне хигијене;
идентификација денталног
плака органским бојама;
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене, избор
одговарајућег средства и
обучавање правилној
примени, учесталости и
техници прања зуба.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Механичко уклањање меких
наслага са зуба четкицама и
пастама, изолација радног
поља, сушење зуба,
премазивање оклузалне
површине растворима за
кондиционирање, испирање
вишка киселине, сушење
зуба, заливање фисура,
полимеризација и унос
података у документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума,
ортодонтских неправилности
и осталих оралних

Једанпут

Једанпут

Једанпут
а код деце са високим
ризиком за каријес до
три пута годишње у
једној серији (по
Протоколу за примену
флуорида и привенцију
каријеса код деце и
омладине у Републици
Србији)
Једанпут (по Протоколу
за заливање фисура и
превенцију каријеса код
деце и адолесцената у
Републици Србији)

Једанпут

Мотивација и
обучавање корисника у
одржавању правилне
хигијене

Уклањање наслагa

Апликација флорида
према процени ризика
за настанак каријеса
(средње концентрације
или концентроваваних
флорида)

Заливање фисура (по
зубу) код сталних
молара

Девета, 10. и 11.
година живота

обољења, унос података у
документацију.
Истицање важности
оптималног одржавања
оралне хигијене;
идентификација денталног
плака органским бојама;
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене, избор
одговарајућег средства и
обучавање правилној
примени, учестачлости и
техници прања зуба.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Механичко уклањање меких
наслага са зуба четкицама и
пастама, изолација радног
поља, сушење зуба,
премазивање оклузалне
површине растворима за
кондиционирање, испирање
вишка киселине, сушење
зуба, заливање фисура,
полимеризација и унос
података у документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума,
ортодонтских неправилности
и осталих оралних
обољења, унос података у
документацију.
Мотивација и
Истицање важности
обучавање корисника у оптималног одржавања
одржавању правилне
оралне хигијене;
хигијене
идентификација денталног
плака органским бојама;

Једанпут

Једанпут

Једанпут
а код деце са високим
ризиком за каријес до
три пута годишње у
једној серији (по
Протоколу за примену
флуорида и привенцију
каријеса код деце и
омладине у Републици
Србији)
Једанпут (по Протоколу
за заливање фисура и
превенцију каријеса код
деце и адолесцената у
Републици Србији)

Једанпут у деветој,
једанпут у 10. и
једанпут у 11. години

Једанпут у деветој,
једанпут у 10. и
једанпут у 11. години

Уклањање наслагa

Апликација флорида
према процени ризика
за настанак каријеса
(средње концентрације
или концентроваваних
флорида)

12 година живота

Систематски
стоматолошки преглед
са обрадом података

Индивидуални
здравствено васпитни
рад у ординацији
/мотивација и
обучавање у
одржавању оралне
хигијене

демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене, избор
одговарајућег средства и
обучавање правилној
примени, учестачлости и
техници прања зуба.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Низ медицинских поступака
којим се утврђује стање уста
и зуба, стање десни и остале
слузокоже у циљу раног
откривања свих поремећаја
и обољења и благовремено
предузимање превентивно терапијских мера, и
обухвата: Припрема
пацијента, узимање
анамнезе, екстра и интраорални преглед меких ткива,
оклузије и артикулације,
процена ризика за настанак
ортодонтских
неправилности, по потреби
упућивање на помоћне
дијагностичке прегледе (Ро и
др.), анализа добијених
података, савет о потреби
санације и одржавања
појединих хигијенскодијететских мера,
заказивање пацијента за
даљи рад, уношење
података у документацију.
Изабрани доктор
стоматологије
објашњава важност:
одржавања оралне хигијене,
правилне исхране,
флуорпрофилаксе и
редовних контрола оралног

Једанпут у деветој,
једанпут у 10. и
једанпут у 11. години

Једанпут у деветој,
једанпут у 10. и
једанпут у 11. години ,
а код деце са високим
ризиком за каријес до
три пута годишње у
једној серији (по
Протоколу за примену
флуорида и привенцију
каријеса код деце и
омладине у Републици
Србији)
Једанпут

Једанпут

Уклањање наслагa

Апликација флорида
према процени ризика
за настанак каријеса
(средње концентрације
или концентроваваних
флорида)

13 година живота

здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума,
ортодонтских неправилности
и осталих оралних
обољења, унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне
редовних контрола оралног
хигијене
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.

Једанпут

Једанпут ,
а код деце са високим
ризиком за каријес до
три пута годишње у
једној серији (по
Протоколу за примену
флуорида и привенцију
каријеса код деце и
омладине у Републици
Србији)
Једанпут

Једанпут

Уклањање наслагa

Апликација флорида
према процени ризика
за настанак каријеса
(средње концентрације
или концентроваваних
флорида)

14 година живота

Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, плана
терапије, процена ризика за
настанак каријеса, обољења
пародонцијума,
ортодонтских неправилности
и осталих оралних
обољења, унос података у
документацију.
Изабрани доктор
стоматологије
објашњава важност:
одржавања оралне хигијене,
правилне исхране,
флуорпрофилаксе и
редовних контрола оралног
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Уклањање наслагa
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
Индивидуални
здравствено васпитни
рад у ординацији
/мотивација и
обучавање у
одржавању оралне
хигијене

15/16/17/18/ 19
година живота

Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Преглед пацијента,
успостављање сувог радног
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима флуора. Савет
пацијенту и унос података у
документацију.

Једанпут

Једанпут,
а код деце са високим
ризиком за каријес до
три пута годишње у
једној серији (по
Протоколу за примену
флуорида и привенцију
каријеса код деце и
омладине у Републици
Србији)
Једанпут

Једанпут

Једанпут

Једанпут у 15, једанпут
у 16, једанпут у 17,
једанпут у 18 и једанпут

Лица од 20 до
навршене 26
године живота за
време
високошколског
образовања

документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума и
осталих оралних обољења,
унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне
редовних контрола оралног
хигијене
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Уклањање наслагa
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума и
осталих оралних обољења,
унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне
редовних контрола оралног
хигијене
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о

у 19 години

Једанпут у 15, једанпут
у 16, једанпут у 17,
једанпут у 18 и једанпут
у 19 години

Једанпут у 15, једанпут
у 16, једанпут у 17,
једанпут у 18 и једанпут
у 19 години

Једанпут

Једанпут

Труднице први
триместар

Труднице други и
трећи триместар

правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Уклањање наслаге
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума и
осталих оралних обољења,
унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне
редовних контрола оралног
хигијене
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Уклањање наслагa
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума и
осталих оралних обољења,
унос података у
документацију.

Једанпут

Једанпут у првом
триместу

Једанпут

Једанпут

Једанпут

Изабрани доктор
стоматологије
објашњава важност:
одржавања оралне хигијене,
правилне исхране,
флуорпрофилаксе и
редовних контрола оралног
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Уклањање наслагa
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.
Серијска апликација
Преглед пацијента,
концентрованих
успостављање сувог радног
флорида
поља за примену флуорида,
сушење зуба, премазивање
растворима концентрованих
флуорида. Савет пацијенту и
унос података у
документацију.
Стоматолошки преглед Анамнеза, општи и локални
клинички преглед, анализа
постојеће медицинске
документације, постављање
дијагнозе и сачињавање
плана терапије, процена
ризика за настанак каријеса,
обољења пародонцијума и
осталих оралних обољења,
унос података у
документацију.
Изабрани доктор
Индивидуални
стоматологије
здравствено васпитни
објашњава важност:
рад у ординацији
одржавања оралне хигијене,
/мотивација и
правилне исхране,
обучавање у
флуорпрофилаксе и
одржавању оралне
редовних контрола оралног
хигијене
здравља, као и
демонстрирање сета
средстава за одржавање
оралне хигијене,
идентификација денталног
плака органским бојама,
избор одговарајућег
средства и обучавање о
Индивидуални
здравствено васпитни
рад у ординацији
/мотивација и
обучавање у
одржавању оралне
хигијене

Породиља

Једанпут

Једанпут

Једанпут

Једанпут

Једанпут

Уклањање наслагa

правилној примени,
учесталости и техници
прања зуба.
Припрема и преглед
пацијента, детекција плака
пребојавањем, уклањање
наслага одговарајућим
инструментима, чишћење
зуба одговарајућим
четкицама и пастама,
примена спреја и уношење
података у документацију.

Једанпут

