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а наслеђе чува...
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РEЧ ДИРЕКТОРА
У години јубилеја, у којој обележавамо педесетогодишњицу
оснивања, Клиника за стоматологију у Нишу жели да овом
монографијом представи свој академски профил.
1964-2014.
Педесет година рада једне здравствене, високошколске установе
је веома значајан јубилеј. Полувековни развој и садашња достигнућа
у области стоматолошке здравствене делатности су темељ на којем ће
се градити њена будућност.
Уговор о изградњи Стоматолошке клинике сачињен је 05.08.1963.
године, а објекат од 1200 m2 изградило је грађевинско предузеће
“Прогрес“ из Пирота, у рекордном року.
Клиника за стоматологију у Нишу је наставна база Медицинског
факултета од 1960/1961. године, што подразумева образовну,
научно-истраживачку и здравствену делатност. Све то чини изузетно
комплексан систем, који не дозвољава строго одвајање једне од друге
делатности. Простор и опрема чине други важан ресурс. Захваљујући
изузетном разумевању Медицинског факултета, Клиника је обновила
стоматолошке јединице за клиничку практичну наставу, уз перманентно
обезбеђивање потрошног материјала и ситног инструментаријума.
Медицински факултет је раније опремио претклиничку салу са десет
радних места, за потребе претклиничке наставе. Ове године (2014) смо
први пут после пола века реновирали и потпуно опремили амфитеатар
за потребе теоријске наставе, захваљујући великом разумевању
Декана Медицинског факултета, проф. др Стевана Илића.
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Клиника за стоматологију је наставна база Средње медицинске
школе „Др Миленко Хаџић“ у Нишу, јер је укључена у процес теоријске и
практичне едукације средњег медицинског кадра (стоматолошке сестре
и зубни протетичари). Са стручног аспекта, систем тимске едукације
је изузетно повољно оцењен у земљи и иностранству. Подсетићу да
је још 1968. године председник Светске организације стоматолога,
проф. др P.Pederson, након обиласка наше Клинике, забележио   у
књизи утисака следеће: “Честитам Вам у име одонтостоматолога из
55 земаља на вашим достигнућима и надам се да ћемо имати прилике
да сарађујемо. Примите добре жеље од 300 000 стоматолога из целог
света.“
Клиника је изграђена 1964. године, по архитектонском решењу
архитекте Стојанке Митић. Први директор Клинике био је проф. др
Синиша Васић. Током полувековног трајања непрестано смо градили,
адаптирали и реновирали Клинику. Прешли смо пут од привременог
смештаја (од 1960. до 1964. године), који је обухватао две просторије
са укупно осам радних места, у згради Медицинског факултета, где се
данас налазе делови Анатомског института. У сутуренском делу зграде
биле су просторије за претклинику са зуботехничком лабораторијом,
а преко пута њих налазиле су се две просторије за екстракцију зуба и
максилофацијалну хирургију.
Прешли смо дуг пут стрпљиво, корак по корак, од механичких
телескоп-столица до модерних унита, хируршких столова, дигиталног
рендгена, од табле и креде-до компјутера. Мaксилофацијална хирургија
је била наш највећи проблем јер су све веће хируршке интервенције
решаване у операционим салама Клиничког центра. Данас имамо нову,
модерну Максилофацијалну хирургију у посебној згради површине 1500
m2, у три нивоа и са 25 постеља, интензивном негом, дневном болницом,
три операционе сале и амбулантама. Мултимедија-центар   омогућава  
да се операције преносе директно у току рада преко интернета. На
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Максилофацијалној хирургији заспослен је врхунски стручни кадар, на
шта смо посебно поносни. Зграда је завршена током 2009. године.
У овако оптималним условима збрињавају се и деца и одрасли, све
посебне потребе пацијената, а раде се и операције у општој анестезији.
Дакле, мисија која је далеке 1964. године била амбициозно
постављена да, осим у   образовању и науци, Клиника буде лидер у
стоматолошкој здравственој делатности, је испуњена.
Све врсте стоматолошких интервенција, од оних најједноставнијих
у оквиру примарне здравствене стоматолошке заштите, до оних
најсложенијих, из домена терцијалне здравствене заштите, с успехом
се обављају у Службама Клинике. Седам служби,   зуботехнички
лабораторијум, дијагностички, радиолошки, као и претклинички део.
Делатност сваке Службе Клинике обрађена је у посебном поглављу
монографије.
Клиника за стоматологију посвећује посебну пажњу превентиви
оралних обољења код деце, те у циљу спровођења школске зубне
неге, а у оквиру Службе за дечју и превентивну стоматологију, има
четири зубне амбуланте у граду.
Клиника за стоматологију је дуго била у саставу Клиничког центра
(од 1974. до 1998. године), да би се одлуком Владе Републике Србије
02.02.1998. године издвојила у посебну организациону установу са
статусом правног лица.  Јубилеј је прилика да се отргну од заборава
важнија догађања током настајања и развоја, као и да се потенцира
континуитет у унапређивању квалитета здравственог рада и осветле
путеви даљег напредовања.
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Са изузетним поштовањем посвећујем и сећање на све ентузијасте
ове установе у најширем и најлепшем његовом значењу. У име свих
који су данас активни на Клиници, исписујем изразе захвалности
и поштовања нашим учитељима и претходницима, чије   дело смо
добили у наследство. Колики ће бити наш удео у настављању и развоју,
просуђиваће будуће генерације уз неке нове годишњице.
Поменућу прве наставнике Стоматолошког факултета у Београду,
који су уложили свој рад у стварање овог одсека и Клинике и у
едукацију нових кадрова: проф. др Данило Брановачки, проф. др
Љубомир Ђоковић, проф. др Никола Мађановић, проф. др Петар
Вуковојац, проф. др Иван Бикар, проф. др Бенедикт Бергер, проф. др
Даринка Срб, проф. др Милан Марковић, проф. др Драгољуб Ђајић и
многи други. Они су утемељивачи  стоматологије у Нишу, али не треба
заборавити да су они стручно оформили своје наследнике, који су,
опет, постали наши учитељи. Прву групу асистената сарадника чинили
су др Синиша Васић, др Раде Тијанић, др Персида Илић, др Михајло
Ђорђевић, др Чедомир Огњановић, др Иван Вуковић, др Јованка
Козаров, др Милибор Тодоровић и др Љиљана Тијанић. Они су чинили
ново кадровско језгро са нашег простора. Ово наглашавам како би
нове генерације постале свесне чињенице да долазе на место оних
који су оставили своје трагове и дела у прошлости, и да почињу на већ
постављеним темељима.
У време када је изграђена, Клиника за стоматологију је била
једна од најмодернијих и технички најопремљенијих стоматолошких
установа у земљи. Време је учинило своје те је потреба за адаптирањем,
реновирањем и обнављањем опреме постајала неминовност. Много је
тога већ урађено, али много тога још треба урадити. То остаје наша
обавеза и задатак.
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У будућности се мора учинити још више у циљу подизања квалитета
стоматолошких услуга, стварању оптималних услова за едукацију
студената и последипломаца, а све за добро наших пацијената.
Клиника за стоматологију пуно пажње посвећује издавачкој
делатности. Тако је давне 1984. године проф. др Будимир Соколовић
покренуо  стручни часопис Аcta Stomatologica Naissi, који је индексиран
у SCOPUS-у и у ЕXERPTA MEDICA. Од 2002. године главни и одговорни
уредник овог часописа је проф. др Никола Бурић.
На крају ћу цитирати уваженог проф. др Војислава Павловића, мог
учитеља: “Ми смо,  испуњавајући своје дужности и обавезе, имали и
једну, посве људску жељу, исказану речима непознатог аутора - да ме
има и кад ме више нема.“
Директор,
Доц. др Александар Митић
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Доц. др Александар Митић
директор Клинике за стоматологију

Мр. др Коста Тодоровић
помоћник директора за
стручно-медицинска
питања

Проф. др Драган Красић
помоћник директора за
максилофацијалну хирургију

Дипл. правница Вида Вилић
помоћник директора
за правне послове
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Мастер економских наука
Боривоје Милошевић
помоћник директора
за економско-финансијске
послове

ДИРЕКТОРИ КЛИНИКЕ
ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС
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Проф. др Синишa Васић
(од 1964. до 1974. године)

Проф. др Михајло Ђорђевић
(од 1987. до 1994. године)

Проф. др Војислав Павловић
(од 1974. до 1975. године)

Проф. др Надица Митић
(од 1994. до 2002. године)

Проф. др Иван Вуковић
(од 1975. до 1983. године)

Проф. др Живојин Видовић
(од 1983. до 1987. године)

Проф. др Драган Красић
(од 2002. до 2013. године)

Проф. др Никола Бурић
ВД директор (од 18.12.2013.
до 26.6.2014. године)
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Стоматолошка сестра
Босиљка Јанковић
(1966 - 1999. године)

Стоматолошка сестра
Снежана Гроздановић
(1999 - 2014. године)

Стоматолошка сестра Сања Лукић
ступила на дужност 1.2.2014. године
19
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Нагли развој друштва средином двадестог века манифестоваo се
потребом за пружањем адекватне помоћи на социјално-здравственом
нивоу, што је допринело унапређењу образовних високошколских
установа медицинске струке у земљи. Из тог разлога је у јесен 1960.
године, под окриљем Београдског универзитета, формиран Медици
нски факултет у Нишу са два одсека – медицинским и стоматолошким.
Те школске године (1960/1961) на стоматолошки одсек су уписана 62
студента. У првим годинама постојања несебичну помоћ у формирању
стоматолошког одсека Медицинског факултета у Нишу пружили су
професори Стоматолошког факултета у Београду, како у организовању
наставе, тако и у формирању кадра. Наставу су држали: проф. др Данило
Брановачки, проф. др Петар Вуковојац, проф. др Иван Бикар, проф. др
Павле Стошић, проф. др Владимир Лукић, проф. др Љубомир Ђоковић,
проф. др Никола Мађановић, проф. др Бенедикт Бергер и проф. др
Драгољуб Ђајић. Прва група уписаних студената је, на почетку студија,
слушала наставу упоредо са студентима медицинског одсека, због
чега је у периоду od 1961. до 1963. године било неопходно обезбедити
услове за почетак практичне наставе из стоматолошких предмета.
Године 1961, под непосредним руководством др Данила Брановачког,
редовног професора Стоматолошког
факултета у Београду, формирана
је група сарадника - асистената (др
Синиша Васић, др Раде Тијанић, др
Србољуб Ђорђевић) као првог наста
вног особља одсека за стоматологију.
Уз помоћ зубних техничара Саве
Милића и Александра Илића, и
пратеће службе (Раде Ђурђановић,
Чеда Јовановић и Благојка Николић),
ова група је успела да организује и
обезбеди основне услове за почетак
наставе.
Део генерације 1981. године са професорима из Београда и Ниша
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Одлуком Савета Медицинског факултета у Нишу бр. 09/3715/1
од 19.12.1963. године, основана је Зубнолекарска поликлиника
Oдсека за стоматологију Медицинског факултета у Нишу, у циљу
стварања услова за извођење редовне наставе за студенте
стоматологије, пружања високоспецијализованих здравствених
услуга из свих области стоматологије и стварања услова за почетак
научноистраживачке делатности. Почетком 1964. године преузет
је део особља из Зубнолекарске поликлинике града, и тиме је
Зубнолекарска поликлиника Медицинског факултета започела
рад са 11 стоматолога, 5 зубних техничара, 4 зубна асистента, 2
административно-рачуноводствена радника и 2 помоћна службеника,
тако да је укупан број радника Поликлинике почетком 1964. године
износио 24. Зубнолекарском поликлиником управљали су Савет
поликлинике, Управни одбор и Управник. Савет је имао 13 чланова, а
директор Зубнолекарске поликлинике је био члан Савета по службеној
дужности. Први директор установе био је проф. др Синиша Васић.

Део колектива Клинике крајем седамдесетих година
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У просторијама садашњег Института за анатомију у Нишу,
извршена је адаптација и опремање просторија које су служиле
потребама практичне наставе: клиничка сала са десет радних места,
претклиничка сала, зуботехничка лабораторија и магацин. У првој
години рада припремана су учила за предмет Стоматолошка протетика.
Mеђутим, како је било потребно да отпочне настава и из клиничких
стоматолошких предмета, најпре Болести зуба а потом и других,
сачињен је план ангажовања нових кадрова, који су били неопходни
за извођење наставе на читавом одсеку. У оваквим околностима,
импровизованих и скучених просторних могућности и са релативно
скромном опремом, рад је био веома отежан и захтевао је велики
ентузијазам и самоодрицање. Имајући у виду да је у том периоду
још увек била присутна велика несташица стоматолошких кадрова у
пружању зубних здравствених услуга у граду, учествовали су и други
профили стручњака (зубари и виши зубари), што је имало и одраза на
квалитет услуга. Зубнолекарска поликлиника Медицинског факултета
је још на свом почетку морала да приступи трасирању пута за увођење
нових и савремених метода рада,
што је представљало императив
за
квалитет
стоматолошких
услуга. Несебичан рад који је
редовно прелазио оквире радног
времена, проткан јединством
мисли, остварио је јединствену
и плодну акцију што је условило
да претеча данашње установе
брзо и квалитетно мења не само
димензије, већ и садржину. Оваква
радна организација представљала
је
зачетак
високо
стручне
институције каква је данашња
Клиника за стоматологију.
Радна акција изградње паркинга иза зграде Клинике за стоматологију
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С обзиром да нормални развој Одсека за стоматологију није био
могућ у таквим просторним условима, првобитна група сарадника је
израдила елаборат за решење насталих проблема. Скупштина Општине
Ниш је доделила зграду бившег Уреда Медицинском факултету у трајно
власништво, за потребе практичне наставе Одсека за стоматологију.
С обзиром на чињеницу да је зграда била неподесно лоцирана за
потребе којима је намењена, а њена адаптација је према мишљењу
стручњака била неекономична и без правих функционалних решења,
зграда је 30.3.1963. године уз сагласност Општине продата Заводу
за заштиту на раду, комуналном предузећу „Водовод“ и   предузећу
„Металотехна“. Уз помоћ средстава добијених од продаје зграде,
допуњеним средствима од Друштвеног фонда за школство Републике
Србије, започета је изградња новог објекта. Др Данило Брановачки
и др Синиша Васић урадили су неколико варијанти идејног решења
будуће зграде данашње Клинике за стоматологију.
Уговор о изградњи Клинике за стоматологију сачињен је 5. 8. 1963.
године. Грађевинско предузеће „Прогрес“ из Пирота је изградило
објекат према пројекту архитекте
Стојанке Митић и предало га на
употребу према дозволи број 08/4
од 23. 6. 1965. године.
У
међувремену
је,
ради
обезбеђења кадрова за извођење
наставе, постављено још седам иза
браних асистената – током 1963.
године др Персида Илић, др Михајло
Ђорђевић, др Чедомир Огњановић,
др Иван Вуковић, др Јованка
Козаров, др Милибор Тодоровић и
1964. др Љиљана Тијанић.
Клиника за стоматологију седамдесетих година
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Повећање кадра, а тиме и обима рада, захтевало је стварање
комплетних услова за оптимални рад Зубнолекарске поликлинике.
Одлуком о закључивању уговора о позајмици са Друштвеним фондом
за школство републике Србије 31. 8. 1964. године, обезбеђена су сре
дства за опрему. Уз помоћ радне организације „Југодент“ из Новог
Сада успешно су обављени послови набавке, допремања и инсталације
опреме, што је омогућило благовремени почетак рада у новом објекту.
На тај начин су створени оптимални услови за несметано одвијање
наставе, а са друге стране кадровски потенцијал Клинике и његово
усавршавање допринели су да за врло кратко време дође до великог
прилива пацијената, не само са подручја општине Ниш, већ и са ширег
региона југоисточне Србије. На Клиници су формиране радне јединице
према посебним специјалностима, известан број лекара је положио
специјалистички испит и стекао наставничка звања на основу свог
стручно-научног рада.
Законом о организацији здравствене службе 1974. године Зубно
лекарска поликлиника прераста у Стоматолошку клинику која бира
свој Савет, а за првог председника је изабран проф. др Ђорђе БабаМилкић.
Квалитет услуга је брзо дошао до изражаја, што се огледало
у великом одзиву пацијената. Велики прилив пацијената, као и
потреба за другим видовима делатности Клинике (редовна настава,
последипломска настава, обављање лекарског стажа, стручно
усавршавање кадрова, научно-истраживачка делатност) наметали
су потребу за растерећењем постојећих капацитета. У том циљу
формиране су зубне амбуланте у четири основне школе у Нишу, чиме
је стоматолошка превентивна делатност приближена популацији
школске деце. Ради даљег приближавања услуга пацијентима, 1976.
године је формирана зубна амбуланта у стационару „Радон“ у Нишкој
Бањи, а Клиници је 1991. године припала и стоматолошка амбуланта у
специјалној болници за плућне болести и туберкулозу у Кнез Селу.
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Захваљујући разумевању и финансирању од стране управе
Медицинског факултета, формирана је претклиничка сала са 10 радних
места за студенте друге и треће године стоматологије.
Све већи број пацијената, студената, лекара на усавршавању и
кадрова Клинике допринели су да је инвентар, а у првом реду апарати,
био максимално коришћен, чиме је век трајања опреме био знатно
скраћен. Због тога је у току 1976. и почетком 1977. године највећи део
опреме био замењен.
Са друге стране, просторне могућности су временом постајале
недовољне, па су поједине просторије које су у почетку имале другу
намену (чекаонице, радни кабинети наставника и слично) претваране
у ординације. Управо таквом реорганизацијом простора, 2000. године
је формирана ординација за оралну медицину и пародонтологију, а
орална хирургија је по први пут добила салу за екстракције и хируршку
салу.
Клиника за стоматологију је била у саставу Клиничког центра у Нишу
од 1974. до 1998. године. Одлуком Владе Републике Србије 05/022368/98, од 2.2.1998. године Клиника је добила својство правног лица.
Од самог оснивања Клинике стање Службе за максилофацијалну
хирургију није био адекватно решено. Због отежаних услова рада,
нерешеног питања стационирања болесника, услед чега су болесници
после операција смештани у друге хируршке клинике а делом амбулантно
контролисани, дуги низ година је постојала потреба за повећањем
просторних капацитета. Изградња нове зграде Максилофацијалне
хирургије започета је тек 2005. године по пројекту арх. Мирјане
Башовић, уз помоћ средстава Владе Републике Србије, Министарства
здравља, локалне самоуправе, бројних донатора и из сопствених
средстава. Зграда је завршена 2009. године, њена површина износи
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1500 m2 у три нивоа, има 25 постеља,
интензивну негу, дневну болницу,
три операционе сале и амбуланте.
Изграђен је мултимедија центар
који омогућава да се операције
директно у току рада преносе путем
интернета. Зграда је опремљена
најсавременијом опремом.
Изградњом овакве зграде створени
су услови како за стручни рад, тако
и за едукацију студената и лекара
на специјализацији.
		
Захваљујући разумевању управе Медицинског факултета, 2014.
године је први пут после пола века
реновиран амфитеатар Клинике за
стоматологију, чиме је обезбеђено
да се теоријска настава на одсеку одвија у савременим условима.

Клиника за стоматологију
данас

У току 50 година трајања Клинике дошло је до великог повећања
кадра као резултата усавршавања и стицања виших звања. Клиника
за стоматологију данас има 139 запослених радника који су уговорени
фондом. Од тога је 29 лекара специјалиста доктора наука, 5 лекара
специјалиста магистара наука, 12 специјалиста, 6 примаријуса, 6 лекара на специјализацији, 2 доктора стоматологије, 1 доктор медицине
специјалиста анестезиологије, 1 доктор медицине на специјализацији,
30 стоматолошких сестара, 15 медицинских сестара, 2 више медици
нске сестре, 8 зубних техничара, 2 анестетичара, 2 рендген техничара
и 19 припадника немедицинског особља.
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СЛУЖБЕ КЛИНИКЕ
ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

СЛУЖБА ЗА
БОЛЕСТИ ЗУБА
И ЕНДОДОНЦИЈУ
Доц. др Горан Тошић, начелник Службе за болести зуба и ендодонцију
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Историјат
Служба за болести зуба почела је са радом са отварањем наменски
пројектованог објекта Стоматолошке клинике 1964. године. Настава
из предмета Болести зуба у оквиру Стоматолошког одсека Медици
нског факултета почела је две године пре отварања објекта клинике.
Наиме, првобитно се радило у две просторије садашњег Aнатомског
института, са шест стоматолошких јединица, на којима се обављала
практична настава за све стоматолошке клиничке предмете. У сутуренском делу зграде биле су смештене просторије за претклинику и
зуботехничку лабораторију.
Након отварања Стоматолошке клинике, у почетку, Служба за болести зуба делила је просторије за рад са Службама стоматолошке
протетике и болести уста у приземљу зграде, док је сала за претклинику са десет радних места смештена у сутурену зграде где се налази и данас. Са повећањем обима посла, броја пацијената, студената и
запослених, наметнула се и потреба за реорганизовањем просторија
клинике. Данас, Служба за болести зуба и ендодонцију обавља своју
делатност у приземљу зграде Клинике за стоматологију, у оквиру две
засебне ординације са укупно 13 радних места.
С обзиром да је установа отпочела са радом као Стоматолошка
клиника Медицинског факултета, развој Службе за болести зуба није
могуће пратити засебно од развоја предмета. Организатор и први предавач на предмету био је проф. др Никола Мађановић, наставник Стоматолошког факултета у Београду, коме припадају велике заслуге за
организацију рада на предмету и едукацију стручних кадрова. Први
наставници који су преузели обавезе теоријске и практичне наставе
студената на предмету и паралелно се бавили клиничким радом били
су др Михајло Ђорђевић (први шеф предмета и први доктор стоматолошких наука) и др Војислав Павловић. Радећи са пуно ентузијазма на
свом усавршавању, они постављају темеље будућег наставног и клиничког кадра и остају запамћени као врсни учитељи и срдачне колеге.
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Богато клиничко искуство имала је проф. др Персида Илић, чији ће
ентузијазам и преданост едукацији остати упамћени.
Изузетну клиничку и стручно-научну компетентност имали су проф.
др Слободан Митић, проф. др Слободан Скочајић и проф. др Надица
Митић, који су дали велики допринос развоју предмета Болести зуба и
ендодонција и нових кадрова.
Први магистар стоматолошких наука у Нишу, као и аутор прве
монографије на предмету је проф. др Надица Митић. Била је једина
жена директор клинике (од 1994.   до 2002. године) и дугогодишњи
продекан за наставу на Медицинском факултету (четири мандата). Обављајући истовремено обе функције неизмерно је допринела
усклађивању здравствене и наставне делатности, како на Одељењу,
тако и на читавој Клиници и факултету.

Колектив Службе за болести зуба 1977. године
32

50 ГОДИНА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 1964 - 2014

Др Здравко Даковић је својим богатим клиничким искуством активно
учествовао у практичној едукацији студената и специјализаната. Од
њега се могло много научити, а пацијенти су га изузетно уважавали.
Прва главна сестра клинике била је из ове Службе - Босиљка
Јанковић, а након ње ову функцију је вршила такође сестра из Службе
за болести зуба и ендодонцију - Снежана Гроздановић, која је исту
обављала петнаест година све до пензионисања.
Лекари Службе за болести зуба и ендодонцију учествовали су
својим радовима на бројним конгресима, симпозијумима у земљи
и иностранству, држали предавања по позиву и остварили значајну
сарадњу са другим  клиникама и факултетима - у Београду, Скопљу,
Солуну, Стокхолму, Паризу, Павији, Познању, Ерфурту, Берну, Кракову и
развојном лабораторијом за стоматолошке материјале у Лихтенштајну.
Први и једини пут у оквиру Стоматолошког одсека Медицинског
факултета у Нишу, на овом предмету, је
одбрањена докторска дисертација пред
међународном комисијом- дисертација
проф. др Јованке Гашић. Комисију су чинили: проф. др Надица Митић (ментор),
проф. др Јанис Пападогианис са Аристотел
Универзитета - Солун, проф. др Војислав
Павловић, проф. др Војин Савић, проф. др
Славољуб Петровић.  
У Служби болести зуба и ендодонција
одвија се настава специјалистичких и
докторских   академских студија.   До сада
је специјализирало 170 колега:  51 Болести
уста и зуба, 21 Болести зуба и ендодонцијa
и 98 Општу стоматологију.
Проф. др Надица Митић, проф.др Слободан Скочајић, др спец. Здравко Даковић,
стоматолошка сестра Снежана Милојевић у клиничкој сали Болести зуба
осамдесетих година
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Делатност
У послове који се обављају у оквиру Службе за болести зуба и
ендодонцију спадају:
•

дијагноза и терапија кариозних и некариозних обољења применом
класичних и савремених материјала за рестаурацију - прва
помоћ код денталгија, лечење дубоког каријеса, израда испуна,
израда надоградњи са парапулпарним кочићима, израда инлеја,
избељивање зуба;
дијагноза и терапија обољења пулпе - прва помоћ у оквиру
патологије пулпе и апексног пародонцијума, лечење неинфицираног и инфицираног каналног система

•

• инструментација, медикација и
пуњење канала корена са циљем
морфолошке и функционалне
реконструкције ендодонтски излеченог зуба или припреме за хируршку интервенцију;
• збрињавање лица са посебним
потребама и свих пацијената који
имају страх од стоматолога у
општој анестезији.

Доц. др Горан Тошић детаљ из свакодневног рада
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У  оквиру одељења послују зубне амбуланте у Нишкој бањи у стационару Радон - установи која се бави лечењем и рехабилитацијом
пацијената оболелих од кардиоваскуларних и реуматских болести, и у
Кнез селу, у склопу специјалне болнице за плућне болести, туберкулозу и онкологију.

Техничка опремљеност
Служба је опремљена са 13 комплетних стоматолошких јединица,
ултразвучним апаратом, савременим дигиталним рендгеном, што
омогућава пружање свих услуга из домена рестауративне стоматологије
и ендодонције.

Организациона структура
Служба за болести зуба и ендодонцију као део Клинике данас
обавља своју делатност у приземљу зграде у оквиру две засебне
ординације. Служба користи заједничку чекаоницу и рендген-кабинет,
а у просторијама Службе се налази и савремени дигитални рендгенапарат за ретроалвеоларну рендгенографију, који је на располагању и
осталим службама.

Кадровска структура
У Служби за болести зуба и ендодонцију тренутно је запошљено 11
лекара специјалиста, један доктор стоматологије на специјализацији и
4 стоматолошке сестре.
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Радници запошљени у Служби за болести зуба и ендодонцију
Лекари:
Др Драгица Дачић-Симоновић (од 1979. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Болести уста и зуба
Др Горан Радичевић (од 1979. године), ванредни професор, доктор стоматолошких наука, специјалиста Болести уста и зуба
Др Јованка Гашић (од 1985. године), редовни професор, доктор стоматолошких наука, специјалиста Болести уста и зуба
Др Горан Тошић (од 1994. године), доцент, доктор стоматолошких наука,
специјалиста Болести зуба и ендодонције - начелник Службе
Др Александар Митић (од 1999. године), доцент, доктор стоматолошких наука, специјалиста Болести зуба и ендодонције - директор клинике
Др Гордана Шарић (од 1989. године), специјалиста Болести зуба и ендодонције
36
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Др Светлана Митић (од 1999. године), специјалиста Опште стоматологије
Др Ивана Срдановић (од 2004. године), специјалиста
ендодонције

Болести зуба и

Др Јелена Поповић (од 2005. године) асистент, доктор стоматолошких наука, специјалиста Болести зуба и ендодонције
Др Стефан Дачић (од 2010. године) асистент, доктор стоматолошких наука,
специјалиста Болести зуба и ендодонције
Др Марија Николић (од 2008. године) сарадник у настави, специјалиста Болести зуба и ендодонције
Др Јелена Бецић (од 2010. године), специјализант Болести зуба и ендодонције

Стоматолошке сестре:
Снежана Милојевић (од 1980. године)
Славица Миленковић (од 1984. године) - одговорна сестра Службе
Драгана Јоцић (од 1989. године)
Славица Николић (од 1980. године)
Радници који су радили у Служби за болести зуба и ендодонцију
од оснивања:
Лекари:
Проф. др Михајло Ђорђевић		

1963 - 1993

Проф. др Персида Илић			

1963 - 1986

Проф. др Војислав Павловић		

1964 - 2001

Проф. др Слободан Митић		

1967 - 2005

Проф. др Слободан Скочајић		

1969 - 2005

Проф. др Надица Митић			

1972 - 2011

Спец. др Зравко Даковић			

1979 - 2005

Спец. др Душан Димитријевић		

1987 - 1998
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Стоматолошке сестре:
Загорка Милентијевић			

1964 - 2005

Босиљка Јанковић				

1966 - 1999

Летица Станимировић			

1970 - 2001

Снежана Гроздановић			

1972 - 2014

Милена Крстић				

1973 - 2006

Љиљана Јовановић			

1976 - 2011

Лела Антељевић				

1978 - 1984

Сунчица Нисић				

1978 - 2014

Славка Вуковић				

1980 - 2011

Љиљана Станковић			

1995 - 2014

Данијела Живковић			

2003 - 2012

Јелена Мирчић				

2006 - 2012

План развоја службе:
Стоматологија је специфична медицинска дисциплина, која захтева
перманентно обнављање медицинске опреме, апарата и примену
нових материјала. На жалост, тренутна економска ситуација у земљи
не дозвољава брза решења, међутим, ићи ћемо  корак по корак.
Планом развоја Болести зуба и ендодонције предвиђа се:
• подмлађивање кадрова свих профила и њихово перманентно
усавршавање;
• подизање техничке опремљености Службе;
• набавка апарата последње генерације.
Упорним радом уз стално подизање квалитета здравствене,
стоматолошке дијагностике и терапије, зацртани циљеви биће
реализовани. Ништа није створено преко ноћи, важно је доћи до циља.
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СЛУЖБА
ЗА ОРАЛНУ
ХИРУРГИЈУ

Мр.др сци Звонко Кућер - начелник Службе за оралну хирургију
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Историјат
Орална хирургија почиње са радом 1964. године као јединствена
Служба за оралну  и  максилофацијалну хирургију, која своју здравствену и образовну делатност у почетку обавља у просторијама садашње
зграде Медицинског факултета у Нишу.
Школске 1964/1965. године, на четвртој години Стоматолошког
одсека Медицинског факултета уведен је предмет Стоматохирургија,
који је обухватао две специјалности: оралну
хирургију и максилофацијалну хирургију.
Рад
у
Служби
стоматохирургија
је започет са једним асистентом, др
Милибором Тодоровићем, специјалистом
за Максилофацијалну хирургију, који бива
постављен и за првог начелника Одељења
стоматохирургије. Као наставник је ангажован
др Љубомир Ђоковић, редовни професор
Стоматолошког факултета у Београду, а
годину дана касније за асистента се бира и
др Влатко Томашевић. Он је обележио време
рађања и развоја оралне хирургије у Нишу, као
први специјалиста, доктор наука и наставник
Оралне хирургије Стоматолошког одсека
Медицинског факултета у Нишу.  Због потреба
предмета у наставну делатност се укључује
још неколико професора са Стоматолошког
факултета у Београду.

Проф. др Влатко Томашевић и проф. др Милибор Тодоровић
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Године 1980. предмет Стоматохирургија је подељен на два засебна
предмета: Оралну хирургију и Максилофацијалну хирургију, а самим
тим и на две засебне Службе. На Оралној хирургији радили су доц. др
Влатко Томашевић до смрти 1984. године, и др Биљана Вујичић, од
1975. године, најпре као асистент, а касније и као редовни професор до
пензионисања. Била је дугогодишњи руководилац предмета и у више
мандата начелник Службе. У то време ангажоване су стоматолошке
сестре: Љиљана Томић, Љиљана Костић а касније и Зорица Антић.
Како се обим посла повећавао, а орална хирургија развијала,
неопходну помоћ у извођењу свих видова наставе и клиничком раду
пружали су проф. др Божидар Јојић и проф. др Љубомир Тодоровић.
Појавила се такође и потреба за примањем новог кадра. Од  1985. године  почели су да раде: др Звонко Кућер (асистент  на предмету Ора
лна хирургија од 1988. до
1997. године) и др Славиша Цветковић, 1987.
године. Са радом у Слу
жби 1989. године почели су др Никола Бурић и
др Горан Јовановић, који
су у наредним годинама напредовали у акаде
мска звања редовни професор. Реорганизацијом
просторија на Клиници,
Служба оралне хирургије
2000. године добија већи
радни простор, из којег
је пресељена Служба за
болести уста. У том периоду обезбеђен је нови
Колектив Стоматохирургије осамдесетих година
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инструментаријум, као и део неопходне опреме за хируршки рад.
Обнавља се и лекарски кадар - 1999. године са радом започињу др
Милош Тијанић и др Коста Тодоровић, а 2013. године др Милан Спасић.
У сталном радном односу од 1994. године у Служби су и стоматолошке сестре: Љиљана Стојановић, Сања Лукић, Верица Ивановић,
од 2005. године Александра Ђорђевић, а од 2007. године Марија
Стојановић.
Од оснивања се на Оралној хирургији поред здравствене
делатности, теоријске и   практичне наставе, активно развијао и
научноистраживачки рад а постојећи кадрови су стручно усавршавани.  
Лекари Службе за оралну хирургију редовно учествују на стручним
састанцима и научним и стручним скуповима широм земље и света.
Служба оралне хирургије је било   организатор више значајних
стручних и научних скупова. Најзначајнији међу њима је међународни
симпозијум “Хјустон у Нишу - 1. Интерконтинетални симпозијум о
савременој стоматологији”, на коме су предавачи били најеминентнији
професори Стоматолошког факултета у Хјустону (САД).
Посебна пажња посвећена је спровођењу наставе у оквиру
интегрисаних академских студија стоматологије, последипломских
студија и специјалистичких студија из Оралне хирургије. Део свог
специјалистичког стажа у Служби обављају и специјализанти из других
специјалистичких грана. У Служби се обавља и редовно школовање
стоматолошких сестара и обавезни лекарски стаж.

43

Делатност
У Служби за оралну хирургију се збрињавају пацијенти и болесници
са следећим обољењима:
•

обољења дентоалвеоларног комплекса, која захтевају екстракцију
зуба и даљи третман оболеле регије;
развојне аномалије зуба и вилица;
трауматске повреде зуба,  костију вилица и меких ткива;
хипертофије и  атрофије меког и коштаног ткива вилица и дела лица;
акутне и хроничне инфекције вилица и лица;
цисте и цистичне лезије вилица, лица и врата;
обољења максиларног синуса уз примену функционалне хирургије  
максиларног синуса,
преимплантолошка припрема (надоградња кости вилица и
подизање пода синуса и носа са алопластичним материјалима
и коштаним трансплантатима, померање локације   нерава) и
имплантолошке процедуре;
обољења орофацијалне регије код деце;
бенигни тумори и премалигна стања и обољења и
лечење болних стања у орофацијалној регији.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Посебну групу пацијената који се
збрињавају у Служби чине:
• пацијенти ризика;
• труднице и породиље;
• болесници са менталним обољењима.

Радна атмосфера у клиничкој сали
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Техничка опремљеност и организациона структура
Служба за оралну хирургију у свом саставу има 3 радна места за
амбулантне процедуре и једну хируршку салу за орално-хируршке
интервенције у локалној анестезији. За потребе опште анестезије
и стационарних болесника користе се капацитети Службе за
максилофацијалну хирургију.

Кадровска структура
У Служби за оралну хирургију ради 6 лекара специјалиста, од чега
су 3 доктора наука и 2 магистра стоматолошких наука, 1 лекар на
специјализацији, 5 стоматолошких сестара и 2 рендген-техничара.

Детаљ из операционе сале
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Радници запошљени у Служби за Оралну хирургију
Лекари:
Др Звонко Кућер (од 1985. године), магистар стоматолошких наука, специ
јалиста за Оралну хирургију, начелник Службе
Др Никола Бурић (од 1990. године), редовни професор, доктор стоматолошких
наука, специјалиста Оралне хирургије и Максилофацијалне хирургије
Др Славиша Цветковић (од 1991. године), специјалиста за Оралну хирургију;
Др Горан Јовановић (од 1995. године), редовни професор, доктор стома
толошких наука, специјалиста Оралне хирургије
Др Коста Тодоровић (од 1999. године), магистар стоматолошких наука, специ
јалиста за Оралну хирургију, пом. директора за стручно-медицинска питања
Др Милош Тијанић (од 1999. године), асистент, доктор стоматолошких
наука, специјалиста за Оралну хирургију
Др Милан Спасић (од 2013. године), лекар на специјализацији из Оралне хирургије
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Стоматолошке сестре:
Љиљана Стојановић (од 1998. године)
Верица Ивановић (од 1995. године)
Сања Лукић (од 2002. године), главна сестра клинике, одговорна сестра Службе
Александра Ђорђевић (од 2005. године)
Марија Стојановић (од 2011. године)

Рендген-техничари:
Предраг Радосављевић (од 1994. године)
Јасмина Мартић (од 2002. године)
Данијела Шакић (од 2007. године)

Радници који су радили у служби за Оралну хирургију:
Лекари:
Проф. др Биљана Вујичић			
Др Цане Арсић				

1975 - 2013
1983 - 1991

Стоматолошке сестре:
Љиљана Томић				
Љиљана Костић				
Зорица Антић				

1964 - 1996
1976 - 2011
1988 - 2007

Рендген – техничари:
Станојевић Кашман Ана			

1990 - 2000

План развоја
С обзиром на постојећи кадар и потребе квалитетнијег збрињавања
пацијената планира се опремање још једне хируршке сале и једне
амбуланте са неколико радних места. На тај начин би се омогућило
боље едуковање лекара за нове терапијске процедуре, а такође и постигли квалитетнији услови за напредак и наставак примена савремених трендова у  дијагностици и лечењу различитих обољења из области оралне хирургије.
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Службa за оралну
медицину и
пародонтологију

Проф.др Љиљана Кесић, начелник Службе за оралну медицину и пародонтологију
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Историјат
Служба за болести уста (данас Орална медицина и Пародонтологија)
почела је са радом 1964. године. Циљ рада ове Службе је да пружи
здравствене услуге пацијентима који имају обољења пародонта и
меких ткива усне дупље, као и фокалне инфекције. У то време није
постојала Служба из овог домена, па је иста била јединствена у граду.
Такође, 1964. године почиње да се изводи настава за студенте пете
године Медицинског факултета – Одсек стоматологија, у Нишу.
Служба је, локацијски, почела са радом у сепареу садашње Службе за стоматолошку протетику, са два радна места, а 1969. године
добија нову ординацију са 5 радних места у просторијама бивше зубне
технике и једну канцеларију. Од 2000. године Служба се сели у нову
ординацију са 5 радних места и посебним простором   са једним ра
дним местом намењеним обављању пародонтално хируршких захвата,
и добија две канцеларије.
Први предавачи и организатори здравственог рада били су наста
вници са Стоматолошког факултета у Београду. То су били: доц. др
Драгољуб Ђајић, доц. др Гојко Сокић (касније професори), доц. др Милисав Теодосијевић, примаријус др Видосава Тадић и асист. др Миладин Благојевић. За првог сталног клиничког лекара примљена је др
Вера Љубић, асистент. До 1971. године наведене колеге су активно
учествовале како у здравственом, тако и у наставном раду.
Др Светлана Орлов (данас професор у пензији) почиње са радом
као клинички лекар 1965. године. Служба добија још једног клини
чког лекара, др Рајну Павловић, и две сестре: Милицу Радосављевић и
Радмилу Миљковић. Др Бранислава Мирковић је примљена у клинички
рад 1969. године (данас професор у пензији), а од 1976. године и др
Драгиња Перовић (Којовић), данас редовни професор. Стоматолошка
сестра Даница Радојичић почиње са радом 1978. године, а стоматолошка сестра Славица Дамњановић  1983. године.
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Проф. Др Светлана Орлов и проф.др Бранислава
Мирковић остаће упамћене као врсни предавачи и
велики ентузијасти. Биле су предавачи и учитељи
бројним генерацијама студената, али и специјализаната
и последипломаца.

pроф. др Светлана Орлов,
проф. др Бранислава Мирковић,
проф. др Драгиња Којовић,
др спец. Рајна Павловић,
стоматолошке сестре
Милица Радосављевић
и Даница Радојичић

Др Соња Мартиновић (данас примаријус) је
запослена као клинички лекар 1983. године, др Весна
Бранковић 1987. године (данас примаријус), др Љиљана
Пенев (Кесић) 1994. године (данас редовни професор),  
др Ивана Григоров 2001. године,   др Марија Бојовић
(данас магистар стоматолошких наука) и др Радмила Обрадовић (данас
доцент) 2005. године, а др Ана Пејчић (данас доцент) 2013. године.
Стоматолошке сестре Ивана Поповић и Милена Костић почињу са
радом 2000. и 2001. године, а Јелена Савић 2003. године.

Део колектива Орална медицина и Пародонтологија 1998. године
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Делатност
Од оснивања до данас, у Служби за оралну медицину и
пародонтологију пружа се врхунска стоматолошка услуга из области
обољења усне дупље и пародонта. У оквиру здравствене делатности
годишње се прими око 4000 пацијената, који потичу углавном   са
подручја југоисточне Србије. Обављају се консултативни прегледи на
клиникама Клиничког центра Ниш (интерна, дерматовенерологија,
инфективна, неурологија, нефрологија и др.), пародонтални хируршки
захвати у склопу третмана пародонтопатије, примена ласера у третману
обољења меких ткива усне дупље. Примењују се следеће активности:
•
•

•

•

•

савремена дијагностика и ефикасна терапија;
врши се утврђивање инфективних агенаса и фактора средине који
доводе до настанка обољења орофацијалне регије као и инциденца
и фактори ризика;
примењују се биолошки активни материјали и клинички третман
оралних стања и болести, или хируршко збрињавање пацијената уз
изграђивање стандарда максималне безбедности пацијената, као и
унапређење оралног здравља;
превентива болести кроз мултидисциплинарну активност у циљу
откривања етиологије и сузбијања обољења орофацијалне регије,
унапређења стратешких мера њихове превенције, епидемиолошког
и статистичког изучавања њихових законитости, праћења утицаја
нутритивних и еколошких фактора на орално здравље становништва
унапређења система спровођења здравствене заштите и развоја
информатичких система;
рад са хендикепираном децом и особама са посебним потребама је
такође један од стратешких циљева у раду ове службе.

Изводи се практична настава стоматолошких сестара/техничара из
Средње медицинске школе «Др Миленко Хаџић» из Ниша.
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На самом почетку рада клинике уведена је специјализација из области Болести уста и зуба, а први специјалиста 1972. године - др Светлана
Орлов, која је постала и први шеф Службе за болести уста. Заједничку
специјализацију из научне области Болести уста и зуба завршила су
64 лекара стоматолога, а од 1994. године  специјалистички испит се
полаже из научне области Орална медицина и Пародонтологија. Ову
специјализацију завршило је 15 колега.
Сем здравствених услуга, организује се и настава за студенте стоматолошког одсека Медицинског факултета у Нишу, прво кроз предмет
Болести уста и пародонта, а касније и до данас кроз предмете Орална
медицина и Пародонтологија и кроз изборне предмете: Пародонтална
хирургија, Ласеротерапија у стоматологији.
Поред наставе за редовне студије стоматологије организује
се настава последипломских студија за магистранте, докторанте,
специјализанте, али и за студенте докторских студија (од 2006. године).
Од 2008. године настава се држи првој уписаној генерацији на
струковним студијама за зубне протетичаре, и то предмети Орална медицина, Пародонтологија и изборни предмет Орална хигијена.
У овој Служби се обавља и обавезни лекарски стаж дипломираних
студената стоматологије, као и летња пракса за студенте стоматологије.
Одбрањен је 1 хабилитациони рад, 6 магистарских и 6 докторских
дисертација. Студент докторских студија др Милица С. Петровић, лекар на специјализацији, укључена је у наставу као сарадник.
Проблематика области Орална медицина и Пародонтологија је
разнородна, обухвата различите области медицине – па је неопходна
стална сарадња и уска повезаност са осталим гранама медицине. Због
тога је потребно максимално ангажовање целокупног особља ове
службе у дијагностици и терапији оболелих.
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Особље ове Службе активно учествује у научно-истраживачком
раду, што се види из бројних радова реферисаних на скуповима у
земљи и иностранству, публикованим радовима у часописима са
импакт-фактором, као и учешћем у финансираним научним пројектима
од стране републичке и регионалне заједнице. Наставници су држали
и предавања по позиву, а такође су провели одређени период и у
иностранству на стручном усавршавању, и то:
Стоматолошки факултет Београд – од оснивања факултета,
Стоматолошки факултет Скопље – од оснивања,
Стоматолошки факултет Загреб – од 1986. године,
Стоматолошки факултет Сарајево,
Стоматолошки факултет Бања Лука,
Стоматолошки факултет, Цирих,
Стоматолошки факултет Атина,
Институти и факултети у Француској, Енглеској, Италији и Шведској.
Сви лекари Службе су чланови Српског лекарског друштва,
Секције болести уста и зуба СЛД, Секције за дерматовенерологију
СЛД, Интерсекцијског одбора за примену ласера при СЛД и Коморе
стоматолога Србије.

Техничка опремљеност и
организациона структура
Служба послује у ординацији са 5 радних
места. Пародонтално-хируршки захвати се
обављају у посебном простору са једним радним
местом. Служби припадају и две канцеларије.
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Кадровска структура
У Служби за оралну медицину и пародонтологију   ради 8 лекара
специјалиста, од чега су 4 доктора наука и 5 магистра стоматолошких
наука, 2 лекара примаријуса, 4 стоматолошке сестре.

Радници запошљени
пародонтологију

у

Служби

за

оралну

медицину

и

Лекари:
Др Драгиња Којовић (од 1979. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста за болести уста и зуба
Др Соња Мартиновић (од 1983. године), примаријус, специјалиста за болести
уста и зуба
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Др Весна Бранковић (од 1987. године), примаријус, специјалиста за болести
уста и зуба
Др Љиљана Кесић (од 1994. године), редовни професор, доктор стоматолошких
наука, специјалиста за оралну медицину и пародонтологију, начелник Службе
Др Ивана Григоров (од 2001.године), специјалиста за оралну медицину и
пародонтологију
Др Марија Бојовић (од 2005.године), магистар стоматолошких наука,
специјалиста за оралну медицину и пародонтологију
Др Радмила Обрадовић (од 2005 године), доцент, доктор стоматолошких
наука, специјалиста за оралну медицину и пародонтологију
Др Ана Пејчић (од 2013.године), доцент, доктор стоматолошких наука,
специјалиста за оралну медицину и пародонтологију

Стоматолошке сестре:
Славица Дамњановић
Ивана Поповић		
Милена Костић		
Јелена Савић		

(од 1983. године), одговорна сестра Службе
(од 2000. године)
(од 2001. године)
(од 2003. године)

Радници који су радили у Служби за оралну медицину и
пародонтологију
Лекари:
Проф. др Драгољуб Ђајић 			
Проф. др Гојко Сокић 				
Проф. др Милисав Теодосијевић 		
Прим. др Видосава Тадић 			
Аист. др Миладин Благојевић 			
Асист. др Вера Љубић 				
Др Рајна Павловић 					
Проф. др Светлана Орлов 				
Проф. др Бранислава Мирковић 		

1964 – 1971
1964 – 1971
1964 – 1971
1964 – 1971
1964 – 1971
1964 – 1971
1964 – 1998
1965 – 2006
1969 – 2007
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Стоматолошке сестре:
Милица Радосављевић 			
Радмила Миљковић 			
Даница Радојичић 				

1965 – 2002
1966 – 2005
1978 – 2001

План развоја
Посебан значај се даје превентиви оралних обољења, па су лекари
били учесници пројеката који су се тицали промоције оралног здравља
и били намењени најмлађој популацији, тинејџерима, студентима,
особама са посебним потребама, хендикепираној деци, трудницама,
дијабетичарима, кардиоваскулараним болесницима и другим групама
пацијената. Непрестано се ради на обогаћивању научноистраживачког
опуса ове институције, развоју високообразованих радника у области
клиничке, експерименталне, превентивне стоматологије.
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Службa за
стоматолошку
протетику

Проф.др Зорица Ајдуковић, начелник Службе за стоматолошку протетику
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Историјат
Служба за стоматолошку протетику почела је са радом 15. фебруара
1962. године у скученим условима сутурена зграде Медицинског
факултета. У раду су учествовали доц.  др Данило Брановачки, проф.
др Петар Вуковојац, као и асистенти др Драгољуб Мијалковић и др
Милутин Манчић са Стоматолошког факултета у Београду.  Асистенти
из Ниша су били: др Синиша Васић, др Раде Тијанић и др Србољуб
Ђорђевић. У то време протетика је имала 5 зубних техничара. Служба
стоматолошке протетике се 1964. године сели у новоизграђену зграду
Стоматолошке клинике, која је у то време представљала једну од
најсавременијих клиника у земљи. У то време повећан је и број лекара,
асистената као и стоматолошких сестара и зубних техничара. Како би
теоријска настава могла да се одвија несметано, 1963. године је aсист.
др Синиша Васић изабран за првог доцента Стоматолошког одсека
Медицинског факултета. О историји ове службе не може се говорити
а да се не спомене име проф. др Будимир Соколовић. Школске
1969/70. године боравио је на Институту за стоматологију у Паризу
(Salle Petriere) као стипендиста француске владе, а у току наредне три
године боравио је у одговарајућим институцијама у Женеви, Паризу и
Марсеју. Био је члан Медицинске академије наука и визитинг професор
у Паризу (Entretienne Garanciere).
Први директор Стоматолошке клинике био је доц. др Синиша
Васић. Наставници са стоматолошке протетике су у више наврата били
продекани на Медицинском факултету: проф. др Синиша Васић од
1964. до 1966. године; проф. др Србољуб Ђорђевић од 1966. до 1969.
и од 1977. до 1979. године; проф. др Раде Тијанић од 1972. до 1972.
године; проф. др Љубисав Игић од 1996. до 2000. године; проф. др
Иван Вуковић од 1983. до 1987. године, а од 1987. до 1989. године
једини стоматолог декан Медицинског факултета. Проф. др Љубисав
Игић је од 1996. до 2000. године такође био продекан.
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     Проф. др Китка Ристић, проф. др
Александар Игић и проф. др Стеван
Игић су такође дали значајан допринос
унапређењу квалитета ове Службе.
     У тежњи да се прате савремена
кретања у стоматологији, у време
када је на челу Стоматолошке клинике био наставник са протетике доц.
др Иван Вуковић, предузето је обимно реновирање и опремање ове Слу
жбе, као и целокупне клинике, које
је завршено 1977. године. У оквиру
реновирања, Стоматолошка протетика
проф. др Александар Игић, проф. др Драгутин Станковић,
је добила 18 радних места у три клипроф. др Китка Ристић, проф. др Стеван Игић,
ничке
сале. Зубна техника је тада имала
проф. др Зорица Ајдуковић, проф. др Љиљана Алексов
- детаљ из канцеларије
18 радних места и посебну просторију
за металкерамику и фрез-технику, а у
приземљу зграде просторије са два радна места за ливене протезе.
Служба за стоматолошку протетику је у последњој деценији реновирана. Године 2003. за потребе клиничке наставе набављена је једна
савремена стоматолошка јединица од стране Медицинског факултета,
а 2007. године сет за безметалну керамику. Стоматолошка протетика
је реновирана 2011. године (расвета, зидови, подови), а иза тога је
следила набавка четири савремене стоматолошке јединице   и мање
реновирање простора и опреме у зубној техници, што је свакако допринело да се пацијенти осећају угодно, а лекарима, зубним техничарима и стоматолошким сестрама олакшало рад.
Наставници Службе за стоматолошку протетику су аутори бројних
уџбеника, монографија, практикума, стручних и научних радова, и добитници су бројних награда и признања.
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Лекари Службе за стоматолошку протетику су организатори и уче
сници бројних конгреса, симпозијума, предавања по позиву у земљи
и иностранству, остварујући на тај начин значајну сарадњу са другим  
клиникама и факултетима.

Делатност
Стоматолошкa протетикa је естетска и функционална грана
стоматологије која се бави надокнадом изгубљених ткива усне дупље,
рехабилитацијом пацијената са боловима у темпоромандибуларном
зглобу, реконструкцијом дефеката максилофацијалне регије после
обимних хируршких захвата, као и збрињавањем делимично или тотално безубих пацијената помоћу протетских надокнада – круница,
мостова, парцијалних и тоталних мобилних зубних протеза, сплинтова,
као и оптуратор протеза.
Служба за стоматолошку протетику, осим пружања здравствене
високоспецијализо-ване делатности и обављања обавезног лекарског
стажа дипломираних доктора стоматологије, развила је образовне и
друге облике своје активности као наставна клиничка база Медицинског
факултета, пре свега за извођење наставе студентима Интегрисаних
студија стоматологије, затим извођење наставе на Основним струковним
студијама - Струковни зубни протетичар, као и Специјалистичким
и Докторским Академским Студијама. Последипломска настава и
усавршавање се успешно одвија од оснивања клинике. Велики је број
доктора стоматологије под менторством наставника са стоматолошке
протетике успешно завршио специјалистичке, магистарске и докторске
студије.
Наставници ове службе су организатори и учесници бројних семинара континуиране медицинске едукације из области стоматологије.
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Служба за стоматолошку протетику пружа
и могућност практичне обуке зубним техничарима и струковним зубним протетичарима на пољу
мобилне и фиксне протетике. Полазницима ових
курсева пружа се прилика да стекну неопходна
знања и искуство за рад на конкретним клиничким
случајевима, као и могућност учествовања у свим
фазама израде протетских радова, у сарадњи са
лекарима и зубним техничарима са дугогодишњим
искуством.
Детаљ из ординације Службе за стоматолошку протетику

Техничка опремљеност и организациона структура
       Служба стоматолошке протетике опремљена је са више савремених
стоматолошких јединица и пратећом опремом, што увелико олакшава
рад нашим лекарима и омогућава пацијентима да се осећају угодније.
У лабораторији за зубну технику постоје техничке могућности за израду
готово свих врста протетских надокнада - од
металокерамичких и безметалних фиксних
надокнада, преко скелетираних и плочастих
парцијалних и тоталних мобилних зубних
протеза, оптуратор протеза и сплинтова.

Лабораторија за зубну технику
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Служба за стоматолошку протетику, као организациони део
Клинике за стоматолоију,   данас обавља своју делатност на првом
спрату у оквиру две посебне, али организацијски повезане целине –
ординација и зубна техника. Ординацијски део је опремљен са девет
стоматолошких јединица. Зубна техника је подељена на део за израду
мобилних протеза, посебан простор за керамику и металокерамику,
гипс-сала за изливање модела, део за ливење и пескирање. Служба
користи заједничку чекаоницу и рендген кабинет.

Кадровска структура
У Служби за стоматолошку протетику данас ради десет лекара
специјалиста и пет сестара. У лабораторији за зубну технику, која ради
у оквиру овог одељења, запослено је пет зубних техничара.
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Радници запошљени у Служби за стоматолошку протетику
Лекари:
Др Драгутин Станковић (од 1975. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Љиљана Алексов (од 1976. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Драган Младеновић (од 1976. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Небојша Крунић (од 1995. године), ванредни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Саша Станковић (од 1995. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Зорица Ајдуковић (од 2000. године), ванредни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Стоматолошке протетике - начелник
Службе
Др Милена Костић (од 2002. године), асистент, доктор стоматолошких
наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Иван Ристић (од 2006. године), сарадник у настави, магистар стоматолошких
наука, специјалиста Стоматолошке протетике.
Др Димитрије Петровић (од 1989. године), специјалиста Стоматолошке
протетике.
Др Маја Анђелковић (од 1989. године), специјалиста Стоматолошке
протетике.

Зубни техничари
Иво Цвијовић		
Снежана Николић		
Драган Спасић		
Биљана Стојковић		
Негосава Стојић		
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од 1975. године
од 1978. године
од 1983. године
од 1985. године – одговорни зубни техничар
од 1985. године
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Стоматолошке сестре
Марица Ђорђевић			
Верица Цветановић		
Сузана Тошић			
Зорана Ранђеловић		
Ивана Цојић				
Оливера Рачки			

од 1978. године - одговорна сестра Службе
од 1978. године
од 1983. године
од 1990. године
од 1998. године
од 2000. године

Радници који су радили у Служби за Стоматолошку протретику
Лекари:
Проф. др Синиша Васић 					
Проф. др Раде Тијанић 					
Проф. др Србољуб Ђорђевић				
Проф. др Чедомир Огњановић				
Проф. др Иван Вуковић					
Проф. др Будимир Соколовић				
члан Академијe медицинских наука СЛД-а
Проф. др Љубисав Игић 					
Проф. др Китка Ристић 					
Проф. др Александар Игић 				
Проф. др Стеван Игић 					
Проф. др Раде Паравина 					
Др Атанас Милушев 					
Прим. др Љубомир Радојковић				
Др Михајло Тaкворијан					
Др Снежана Раденковић					

1963-1993
1963-1995
1963-1992
1963-1995
1963-1995
1965-2000
1974-2012
1974-2012
1974-2013
1974-2014
1990-2000
1991-1998
1971-2010
1964-1991
1978-1994

Зубни техничари:
Александар Илић, виши зуб. техн.				
Сава Милић							
Слободан Лазић						

1970-1992
1970-1988
1970-1988
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Драган Миленковић				
Томислав Тончић					
Ратко Илић						
Душанка Митић					
Братислав Шарковић				
Ратко Тасић						
Невена Рохачек					
Драгаш Поповић					
Вишеслав Ђокић					
Предраг Јовановић				
Рајка Миловановић 				
Мирјана Цекић 					
Зоран Ђорђевић 					
Србијанка Ђорђевић 				
Драган Николић 					
Слободанка Баста 					
Мирољуб Стевановић 				
Добрила Дидић 					
Весна Борисов 					
Весна Јовановић 					
Снежана Радовановић 				
Снежана Коцић 					
Михајло Костић 					
Владета Наумовић 				
Добривоје Ђокић 					

1964-1995
1970-1985
1971-1979
1978-1982
1981-1987
1972-1975
1964-1976
1965-1980
1972-1980
1968-1979
1972-1994
1981-1996
1966-2007
1978-2009
1985-1992
1970-2005
1988-2009
1978-2005
1982-2005
1988-2008
1978-2009
1976-2012
1977-2014
1986-2014
1976-2014

Стоматолошке сестре:
Вера Пиjанeц 					
Драгица Јегдић 					
Зорица Димитијевић 				
Савка Ђорђевић 					
Љубица Мандић 					
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1964-1991
1965-1990
1966-1992
1965-2000
1965-2002
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Спремачице:
Благојка Николић 						
Солунка Јовић 						
Јела Јанићијевић 						
Светлана Мијајловић 					
Драгиња Мишић 						

1970-1983
1978-1998
1978-1994
1984-2005
1979-2005

План развоја
Подмлађивање кадрова свих профила и њихово перманентно
усавршавање, као и побољшавање услова за рад и техничке
опремљености, представљају основну преокупацију ове Службе у
њеном даљем развоју у циљу подизања квалитета рада на још виши
ниво.
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СЛУЖБА ЗА
ОРТОПЕДИЈУ
ВИЛИЦА

Проф.др Татјана Танић, начелник Службе за ортопедију вилица
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Историјат
Служба oртопедије вилица је основано и развијало се парале
лно са оснивањем Клинике за стоматологију, као наставне базе Медицинског факултета. Данас, када клиника слави велики јубилеј, 50
година од оснивања, није ни лако, а ни једноставно, да се дâ преглед
развоја Ортопедије вилица. Ово је утолико теже, што је ова стоматолошка грана на самом почетку оснивања била потпуна новина у овом
делу Србије, ако се изузме повремени рад појединаца који за њу нису
били у потпуности стручно оспособљени. Доласком првих зубних лекара који су се определили да раде oртопедију вилица и ангажовањем
наставника са Стоматолошког факултета у Београду, пацијентима са
аномалијама орофацијалног система омогућено је да добију адекватан третман у Нишу.
Развој клиничког дела Ортопедије вилица и извођење наставе на истоименом предмету, уско су повезани. Наставу је, одмах по
оснивању, почео да изводи проф. др Иван Бикар, професор Стоматолошког факултета у Београду. Он је дао велики допринос, не само
организовању, већ и осавремењивању наставе, трасирао је пут којим
треба да се развије одељење и предмет, и пуно допринео формирању
и конципирању одсека. У процес извођења наставе био је укључен и
проф. др Предраг Табори, а први асистенти од самог оснивања Клинике биле су др Јованка Козаров и др Љиљана Тијанић, касније редовни професори Медицинског факултета. Од 1969. године, Служба
и предмет добили су првог наставника, проф. др Живојина Видовића,
тако да је од 1970. године збрињавање пацијената, основну наставу
и  едукацију специјализаната, персонал овог одељења изводио самостално. Од 1979. године лекарима овог одељења придружује се др
Божидар Радојичић, који је у својој професионалној каријери имао
највише ортодонтски збринутих новорођенчади са расцепом усне и
непца, на територији некадашње Југославије.
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Петнаест година по оснивању Клинике, кадар је
био релативно малобројан - четири лекара, од
тога три у настави и један клинички лекар, три
стоматолошке сестре, четири зубна техничара и
један хигијеничар. Данас, међутим, Служба има
једанаест лекара (седам у настави, пет клиничких
лекара), шест сестара, три зубна техничара и једног
хигијеничара.
Кроз Службу ортопедије вилица прошао
је веома велики број лекара на специјализацији.
Проф. др Љиљана Тијанић, проф. др Слободан Скочајић
Оно је било полазно место за специјалистичку
и др спец. Слободанка Митић
едукацију ортодоната из целе централне Србије, а
специјализацију је завршио и незанемарљив број стоматолога из Грчке
и држава бивше Југославије, као и пар стоматолога са Блиског истока.
Одбрањено је 10 магистарских радова и 8 докторских дисертација, од
којих је једна одбрањена од стране ортодонта из Грчке. Ово је прва
одбрањена докторска дисертација страног држављанина на нишком
Универзитету.

Делатност
Ортопедија вилица има задатак да коригује неправилности
орофацијалних структура, насталих у току раста и развоја. Збрињавање
неправилности и деформитета лица и вилица има велики социјално
економски значај. Оно је веома важно за правилан душевни и телесни
развој и представља једну од најефикаснијих превентивних мера против појаве каријеса и неких општих обољења. Кориговање урођених
и стечених аномалија лица и вилица не треба да буде привилегија
богатих људи, како је то већ устаљена пракса у развијеним земљама.
Број особа са различитим врстама неправилности у свету, као и код
нас, је велики, са тенденцијом пораста, па је из поменутог разлога
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Ортопедија вилица струка којој се тек отварају перспективе и пред
којом је будућност.
Прецизније, Ортопедија вилица се бави збрињавањем неправи
лности зуба и вилица код пацијената предшколског и школског
узраста, као и код одраслих пацијената, кроз примену превентивних
и интерцептивних мера код пацијената предшколског узраста,
примену покретних плочастих и функционалних апарата код деце у
току предпубертетског скока раста и кроз примену фиксних апарата
код одраслих пацијената. Код новорођенчади рођених са расцепима,
врши се збрињавање стимулаторима, непосредно по рођењу, све до
оперативног третмана.
Тимским радом са колегама специјалистима протетике ради
се ортодонтска препротетска припрема пацијената за израду
фиксних зубних надокнада (мостова); са колегама специјалистима
максилофацијалне хирургије врше се преоперативне припреме
пацијената са урођеним и стеченим деформитетима лица и вилица; а
са колегама специјалистима оралне хирургије решавају се проблеми
неизниклих и полуизниклих зуба у смислу њиховог „извлачења“ и
смештања у зубни низ, као превентивног уклањања умњака.

Техничка опремљеност и организациона структура
Организациону структуру чине ординација и зубна техника.
Ординација Ортопедије вилица опремљена је са седам стоматолошких јединица, прилагођених за рад у оквиру ортодонтске проблематике. Уз ординацију, постоји просторија за чување документације.
Зубна техника за потребе Ортопедије вилица, просторно и технички је
прикључена протетској зубној техници.
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Кадровска структура
У Служби за ортопедију вилица запошљено  је једанаест лекара.

Радници запошљени у Служби за Ортопедију вилица
Лекари:
Др Весна Русић Тасић (од 1983. године), примаријус, специјалиста Ортопедије
вилица
Др Мирјана Јаношевић (од 1985. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Ортопедије вилица
Др Татјана Перовић (од 1990. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Ортопедије вилица - начелник Службе
Др Зорица Блажеј (од 1995. године), специјалиста Ортопедије вилица
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Др Гордана Филиповић (од 1995. године), доцент, доктор стоматолошких
наука, специјалиста Ортопедије вилица
Др Милан Стојиљковић (од 1999. године), специјалиста Ортопедије вилица
Др Мирјана Бурић (од 2002. године), примаријус, специјалиста Ортопедије вилица
Др Донка Стојановић (од 2004. године), специјалиста Ортопедије вилица
Др Владимир Митић (од 2005. године), асистент, доктор стоматолошких
наука, специјалиста Ортопедије вилица
Др Маја Стошић (од 2014. године), доцент, доктор стоматолошких наука,
специјалиста Ортопедије вилица
Др Предраг Јаношевић (од 2014. године), сарадник у настави, специјалиста
Ортопедије вилица

Стоматолошке сестре:
Горица Стојановић		
Весна Голубовић		
Љиљана Бојић		
Татјана Арсић		
Биљана Здравковић
Тијана Милојић		

(од 1978. године), одговорна сестра Службе
(од 1984. године)
(од 1986. године)
(од 1986. године)
(од 1996. године)
(од 2011. године)

Зубни техничари:
Маријана Поповић		
Светлана Илић		
Малина Сладојевић

(од 1985. године)
(од 1985. године)
(од 1983. године)

Хигијеничар:
Светлана Живић		

(од 2004. године)

Радници који су радили у Служби за ортопедију вилица:
Лекари:
Проф. др Јованка Козаров		
Проф. др Љиљана Тијанић		
Проф. др Живојин Видовић		
Др Божидар Радојичић			

1964 - 1994
1964 – 2003
1969 - 2003
1979 - 2008
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Стоматолошке сестре:
Маленић Љиљана				
Совтић Смиља				

1964 - 2004
1972 - 2014

Зубни техничар:
Виши зуб. тех. Милисав Јоцић		
Славица Поповић				
Станковић Мирјана				
Јанчић Весна				
Јадранка Милојевић			
Снежана Коцић				
Михајло Костић				
Невенка Станковић				
Загорка Лазаревић				

1964 - 1977
1967 - 1987
1977 - 2009
1978 - 2008
1980 – 2013
1980 - 2012
1980 – 2014
1999 - 2006
2001 - 2006

ПЛАН РАЗВОЈА СЛУЖБЕ
Када се осврнемо и погледамо пут којим се Ортопедија вилица
развијала последњих 50 година, не можемо, а да не будемо поносни
на постигнуте резултате у напретку службе. Тачно је да и они могу
да буду увек бољи. Надамо се, пре свега, повећању зубнотехничког
персонала и просторном проширењу, што ће у многоме допринети
бољим радним резултатима.
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СЛУЖБА ЗА ДЕЧЈУ
И ПРЕВЕНТИВНУ
СТОМАТОЛОГИЈУ

Прим.др Љиљана Чемерикић, начелник Службе за дечју и превентивну стоматологију
76

50 ГОДИНА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 1964 - 2014

Историјат
Рад Службе за дечју и превентивну стоматологију почиње 1964.
године, када је основана Зубнолекарска поликлиника, односно Стоматолошка клиника. Предмет Дечја и превентивна стоматологија је
основан и увршћен у наставни план и програм интегрисаних студија
стоматологије на Медицинском факултету у Нишу, још 1960. године,
па се рад и развој Службе за дечју и превентивну стоматологију везује
за развојни период ових институција.
У почетку велику и несебичну помоћ у извођењу теоријске наставе
пружили су наставници са истоименог предмета Стоматолошког факултета у Београду: проф. др Живорад Граовац, проф. др Димитрије
Јовановић, доц. др Павле Стошић, доц. др Владимир Лукић. Њихова
велика заслуга је и у едукацији постојећег наставног и научног особља
на предмету.
Настава на предмету отпочиње у IX семестру  школске 1964/1965.
године, а са тим и пружање првих здравствених услуга у дечјој
популацији. Тек тада су и позвани и преузети већ изабрани асистенти
др Ђорђе Баба-Милкић и др Миодраг Живковић из својих матичних
установа.
До изградње и завршетка нове зграде Стоматолошког одсека
(Стоматолошке клинике) теоријска и практична настава, па и пружање
стоматолошких услуга деци, одвијали су се у импровизованим слушаоницама и ординацијама. Тек са усељењем у нову зграду 1965. године,
предмет и Служба за дечју и превентивну стоматологију у заједници
са предметом и Службом за ортодонцију, добија заједничке просторије
на другом спрату, које су и посебно намењене дечјем узрасту.
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     Пионири Службе за дечју и превентивну
стоматологију постају доц. др Ђорђе БабаМилкић, доц. др Миодраг Живковић, асист.
др Миланка Савић, поникла из редова првих
студената овог одсека, клинички лекар др
Слободанка Зојић, као и два зубна асистента
Славица Ринчић и Љубица Миленковић.
     Прва стоматолошка сестра са завршеним
истоименим одсеком Медицинске школе у
Нишу (први овакав одсек у тадашњој СФРЈ)
била је у служби- Крајинка Крстић (Вучић).
Реконструкцијом постојеће зграде Стоматолошке
клинике 1977. године, адаптиран је
Проф. др Ђорђе Баба-Милкић са стоматолошким сестрама
постојећи простор, па je Служба добила своје
просторије - организациону целину са 16 радних клиничких места, посебним холом - чекаоницом, картотеком, наставничким кабинетом, лекарском собом и др.
Служба за дечју и превентивну стоматологију кроз свој клинички
и превентивни рад обједињава наставну, научну и стручну делатност
са савременим дијагностичким и терапијским методама код деце свих
узраста.
Стални лекарски кадар завршава специјалистичке студије из
области Дечје и превентивне стоматологије. Првих седам кандидата је
полагало специјалистички испит из Дечје и Превентивне стоматологије
у Београду, а након тога специјализацију из ове области је до данас
положило њих 171. Специјалистички стаж из ове дисциплине обављале
су колеге из свих крајева југоисточне Србије. У оквиру специјалистичког
стажа одржавају се обавезна двосеместрална настава, семинари,
колоквијуми и други видови наставе.
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Научноистраживачки рад лекара са дужим радним стажом и
искуством обогаћује се увођењем младих кадрова, што потврђују
бројна учешћа у међународно признатим часописима и присуство
бројним домаћим и међународним конгресима. Особље ове Службе
активно учествује у научно истраживачком раду, што се види из
бројних радова реферисаних на скуповима у земљи и иностранству,
публикованим радовима у часописима са импакт- фактором, као и
учешћем у финансираним научним пројектима од стране републичке и
регионалне заједнице. Наставници су држали и предавања по позиву,
а већина лекара је провела одређени период и у иностранству на
стручном усавршавању, и то:
Стоматолошки факултет Београд – од оснивања факултета
Стоматолошки факултет Скопље – од оснивања
Стоматолошки факултет Загреб –   од оснивања
Стоматолошки факултет Сарајево
Стоматолошки факултет Бања Лука
Институти и факултети у Италији и Шведској
Осам лекара је одбранило докторске дисертације.

Делатност
У Служби за дечју и превентивну стоматологију Клинике за
стоматологију Ниш пружају се специјалистичке услуге из области
превенције, профилаксе и терапије оралних обољења у деце.
Служба поред клиничког рада обухвата и рад са децом у
специјалистичким ординацијама  у  четири основне школе.
Превентивни рад обухвата:
• превенцију, профилаксу, рану дијагностику каријеса и обољења па
родонцијума                                      
• примену превентивних мера из области превентивне стоматологије  
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Активности су усмерене ка:
1. дијагностици ортодонтских неправилности и примени интерце
птивних и превентивних мера
2. проучавању епидемиологије оралних обољења
3. здравственом васпитању и промоцији оралног здравља
Из области дечје стоматологије пружање стоматолошке неге засновано је на :
• терапији каријеса и компликацији каријеса на млечним и сталним
зубима (ендодонтско лечење млечних зуба, младих сталних зуба и
зуба са  незавршеним   растом корена)
• терапији дентогених инфекција
• екстракцијама млечних и сталних зуба
• дијагностици и терапији обољења меких ткива усне дупље
• терапији повреда зуба и пародонта код млечних и сталних зуба
пацијента
• стоматолошкој санацији пацијената са општим и инфективним
обољењима, која имају оралне манифестације
• стоматолошкој терапији код деце са посебним потребама у
амбулантним условима ( постоји одвојена ординација  са посебним
улазом)
• стоматолошким интервенцијама код деце са посебним потребама
у општој анестезији
• уска сарадња са дечјом интерном клиником КЦ-а Ниш
• консултативни прегледи на територији Југоисточне Србије
• примена савремених технологија - ласеротерапија, естетска
стоматологија
Квалитет стоматолошких интервенција је на високом стручном нивоу и у складу са савременим принципима терапије обољења уста и
зуба код деце.
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Техничка опремљеност и организациона структура
Тридесет година од оснивања у саму Службу дечје и преветивне
стоматологије није се улагало скоро ништа у техничком погледу, па
је велики напредак направљен 1995. године, када су у оквиру превентивног програма набављене три нове Југодентове машине, чиме
је обновљено тријажно дечје одељење. Тек након двадесетак година, тачније 2002. године, Служба је добила четири нове стоматолошке
јединице марке Сирона, од Медицинског факултета. Године 2012. у
априлу месецу, из донације др Елејн Лејкок стигло је седам стоматолошких јединица марке Гнатус. На тај начин је обновљена Служба за
неки период.
Данас Служба има ординацију
са осам комплетних радних места,
издвојену ординацију са посебним
улазом за рад са хендикепираном децом (опремљену из донације др Елејн
Лејкок), чекаоницом и наставничким  
канцеларијама.

Посета Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине
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Кадровска структура
У служби данас ради 10 лекара специјалиста и 8 стоматолошких
сестара.
Сви лекари   из Службе су   чланови Српског лекарског Друштва,  
Секције за превентивну и дечју стоматологију СЛД-а и Коморе стоматолога Србије.
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Радници запошљени
стоматологију:

у

Служби

за

превентивну

и

дечју

Лекари:

Др Љиљана Костадиновић (од 1983. године), ванредни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Превентивне и дечје стоматологије;
Др Мирјана Филиповић (од 1993. године), магистар стоматолошких наука,
специјалиста Превентивне и дечје стоматологије;
Др Марија Игић (од 1998. године), ванредни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Превентивне и дечје стоматологије;
Др Оливера Тричковић-Јањић (од 1998. године), доцент, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Превентивне и дечје стоматологије;
Др Љиљана Чемерикић (од 1999.године), примаријус, специјалиста
Превентивне и дечје стоматологије; начелник Службе
Др Марина Спасић (од 1999. године), специјалиста Превентивне и дечје
стоматологије;
Др Биљана Крунић (од 2000. године), специјалиста Превентивне и дечје
стоматологије;
Др Душан Шурдиловић (од 2001. године), доцент, доктор стоматолошких
наука, специјалиста Превентивне и дечје стоматологије
Др Лидија Младеновић (од 2001. године), примаријус, специјалиста
Превентивне и дечје стоматологије;
Др Бранислава Стојковић (од 2013. године), сарадник у настави,
специјалиста Превентивне и дечје стоматологије.

Стоматолошке сестре:

Славица Тодоровић,		
Горица Јанковић,			
Душица Станковић,		
Слађана Ранђеловић-Митић,
Татјана Аранђеловић, 		
Емина Симић, 			
Милица Вучковић, 			
Јелена Илић,			

(од 1979. године), одговорна сестра Службе
(од 1976. године)
(од 1982. године)
(од 1999. године)
(од 1999. године)
(од 2000. године)
(од 2001. године)
(од 2004. године)
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Особље Службе за превентивну и дечју стоматологију чинили су:
Лекари:
Проф. др Ђорђе Баба-Милкић
Проф. др Миодраг Живковић		
Др Борисав Стојановић			
Др Бранислав Маринковић		
Прим. др Слободанка Митић		
Проф. др Миланка Савић			
Др Гордана Стевановић			
Прим. др Славка Османлијевић		
Проф. др Мирјана Апостоловић		
Асист. др Дејан Коцић			
Асист. др Горан Станисављевић		

1964-1993
1964-1990
1964-1999
1965-2001
1965-2001
1969-2005
1972-1997
1976-2002
1980-2013
1989-2000
1990-1998 - проф. у Канади

Стоматолошке сестре које су радиле:
Славка Илић					
Љубица Миленковић			
Милованка Јовановић			
Бранислава Недељковић			
Оливера Пешић				
Крајинка Вучић				
Драгица Манчић				
Мирјана Трајковић				
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1965- 2000
1965-1997
1966-2001
1966-2005
1966-2005
1972-2014
1975-2012
1977-2012

СЛУЖБА ЗА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ
ХИРУРГИЈУ СА
СТАЦИОНАРОМ

Проф. др Зоран Пешић, начелник Службе за максилофацијалну хирургију са стационаром
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Историјат
Свако помињање историјског развоја максилофацијалне хирургије
на југу Србије било би непотпуно без помињања њеног зачетника, др
Антанасија Пуље. Овог врсног познаваоца стоматологије широког
образовања и великог патриоту, животни путеви су довели почетком
првог светског рата у Ниш, да оснује и руководи зубном станицом у
којој је вршио лечeње костолома вилица.  Тадашња зубна станица, за
коју се претпоставља да је била у оквиру војног кампа у близини Војне
болнице, налазила се близу локације где је скоро сто година касније
отворена Служба за максилофацијалну хирургију са стационаром. Ратни
вихор одводи овог оснивача балканске и европске максилофацијалне
хирургије далеко од Ниша, да би се његови ученици вратили у овај
град, као стручна помоћ, у тада формирану Клинику за стоматологију.
У почетку формирана као Стоматохирургија са три радна места,
налазила се у неусловним, подрумским просторијама Медицинског
факултета у Нишу. Године 1964, из скученог подрумског простора,
тадашња Стоматохирургија прелази у новосаграђену зграду Клинике
за стоматологију, смештеној насупрот Медицинског факултета. Иако
ускраћено за основни део радног простора - операциону салу за општу
анестезију, тадашња Служба за стоматохирургију почиње свој развој
у новој згради, обављајући клинички, стручни и научно-наставни рад.
Од непроцењиве помоћи у тим годинама су консултације и стручна
помоћ првога декана Стоматолошког факултета у Београду, професора Љубомира Ђоковића. У новој згради ова служба имала је 6 радних
места, салу за амбулантну хирургију и три просторије. Уз професора
Ђоковића, као стручна помоћ у Клинику за стоматологију и тадашњу
Службу стоматохирургије долазили су и проф. Алекса Пишчевић и
асист. др Младен Бркић. Године 1977. проф. др Ђоковић одлази у
пензију, а као стручна помоћ из Београда долазили су повремено и
проф. др Миодраг Карапанџић, проф. др Миомир Соколовић и проф. др
Божидар Јојић.
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Др спец. Наташа Иванов, начелник Службе за анестезиологију са реаниматологијом
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Први специјалиста Максилофацијалне
хирургије био је др Милибор Тодоровић, који
се запослио 1971. године, а након њега у
Службу стоматохирургије стиже и др Влатко
Томашевић као први специјалиста Оралне
хирургије. Године 1977. Служба добија још
двојицу
специјалиста
Максилофацијалне
хирургије, др Славољуба Шурдиловића и др
Михаила Шћепановића. Име се мења у Службу
за оралну и максилофацијалну хирургију,
које тада чине три лекара специјалиста
Максилофацијалне хирургије, специјалиста
Оралне хиругије, специјализант Оралне Проф. др Милибор Тодоровић, проф. др Славољуб Шурдиловић
хирургије, три стоматолошке и две медицинске и др. Михаило Шћепановић
сестре. У тим годинама Служба ради пружајући
готово идентичан дијапазон услуга као и клинике у осталим већим
градовима бивше Југославије, али се и среће са својим највећим
проблемом - недостатком сопственог стационара и сопствене сале за
општу анестезију. Иако се бројне хируршке интервенције изводе по
различитим клиникама, као што су Клинике за ортопедију, Хируршка
клиника, Клиника за неурохирургију, Клиника
за дечију хирургију и Клиника за ОРЛ,
недостатак сопственог адекватног простора
се јавља као најозбиљнији проблем.
   До раздвајања на Службу за максило
фацијалну и Службу за оралну хирургију
долази 1980. године. У то време сестрински
кадар Службе за максилофацијалну хирургију
чине сестре Ружа Григоров, Мирјана Антић и
Зорица Тодоровски.
Детаљ из операционе сале – седамдесетих година
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Др Цане Арсић долази на Клинику 01.12.1983. године, где ради
као стоматолог и остаје део колектива све до децембра 1991. године, када је након завршених студија медицине добио специјализацију
из Анестезиологије са реаниматологијом. Дугогодишње нерешавање
овог проблема доводи до почетка осипања кадра, те тадашњи доцент
др Михаило Шћепановић одлази на Институт за онкологију Србије. На
упражњено место запошљава се др Драган Петровић, који одмах одлази на специјализацију, па тек 1987. почиње са радом као специјалиста.
Исте године у Службу долази др Драган Красић, прво као наставни, а
након тога и као клинички кадар. Годину дана касније упошљава се и
др Зоран Пешић, прво као клинички, а након тога и наставни кадар.
По пријему започињу своје специјализације, да би највећи део исте
др Красић и др Пешић завршили у Београду. Просторни капацитети
су и даље представљали озбиљну сметњу несметаном функционисању
Службе, па у периоду од 1991. до 1995. године др Драган Петровић
привремено одлази са Клинике за стоматологију на ОРЛ клинику. У
Службу 1995. године долази др Ивица Вучковић као специјалиста,
а почетком следеће др Часлав Шкулетић, као специјалиста из МЦ
Прокупље. Почетком деведесетих година, члан Службе постаје проф.
др Зоран Младеновић.
Потреба за формирањем стационара се интензивира,   истом
динамиком како се повећавао број и тип хируршких интервенција.
У жалосним догађајима бомбардовања које се догодило 1999.
године, значај максилофацијалне хирургије постаје још евидентнији,
пошто је као центар за максилофацијалну хирургију Јужне Србије
поднео највећи терет збрињавања болесника и рањених са овом
врстом трауматологије. Како би се све постигло, најпре се организује
припавност лекара, а онда и двадесетчетворочасовни рад.
Године 2004. запошљава се др Драгиша Љубеновић, као први
доктор медицине специјалиста Анестезиологије са реаниматологијом.
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У овом периоду, у ОРЛ клиници у Нишу Служба максилофацијалне
хирургије користи адаптирану просторију у операционом блоку као
операциону салу за општу анестезију. Од почетних термина са два
дана у недељи, број расте на пет дана у недељи, који су, међутим, и
даље недовољни за потребе максилофацијалне хирургије.
Године 2000. у Службу стиже др Татјана Богдановић, 2003. године др Предраг Радовић, а 2006. године др Андрија Ћосић. За њима
2008. године стиже и др Ивана Ђокић. Са преласком у нове радне
просторије са радом у овој служби почињу и др Милош Стојановић,
др Милош Трајковић и др Милан Михајловић. Др Наташа Иванов и др
Емилија Цветковић почињу рад у Служби анестезије – др Иванов од
2010. године а др Цветковић од 2008. године.

Техничка опремљеност и организациона структура
Изградњом новог дела са стационаром и салама за општу
анестезију, тадашња Служба за максилофацијалну хирургију прераста
у Службу за максилофацијалну хирургију са стационаром. Потпуно
опремљена и наменски саграђена зграда садржи постељни фонд од 25
кревета, интензивну негу, две сале за општу анестезију и амбулантну
салу за интервенције у локалној анестезији. Вишегодишњи проблеми
скученог простора напокон бивају решени и Служба постаје кадровски
и просторни центар за максилофацијалну хирургију у Југоисточној
Србији.
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Делатност
1. Здравствена
• Служба  максилофацијалне хирургије са стационаром бави се:
• Трауматолошком хирургијом (репозиције, остеосинтезе и
имобилизације код прелома скелета лица и вилица),
• Онколошком хирургијом (уклањање кожних и осталих мекоткивних
и коштаних малигних тумора главе и врата; паротидектомије;
дисекције врата; ресекције максиле и мандибуле),
• Ортогнатском хирургијом (дентоалеволарне и скелетне сегменталне
и тоталне остеотомије скелета лица и вилица),
• Реконструктивном хирургијом (посттрауматске и постресекционе
реконструкције мекоткивних и коштаних структура лица локалним,
регионалним, удаљеним режњевима),
• Инфекције дубоких предела лица и врата дентогеног и недентогеног порекла,
• Хируршким лечењем великих васкуларних малформација лица и
врата,
• Препротетском хирургијом (хируршке екстракције импактираних зуба, надокнадом атрофичног алвеоларног гребена,
продубљивањем вестибуларног сулкуса),
• Оралнохируршким лечењем (операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке екстракције импактираних зуба),
• Амбулатним хируршким интервенцијама у локалној анестезији
(мање мекоткивне трауматске и туморске лезије усне дупље, лица,
поглавине и врата).
Стационарни део
Постељни фонд стационара је 25 болесничких кревета. Код хоспитализованих пацијената лекари обаве око 2000 операција у општој,
регионалној и локалној анестезији.
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Модерна хируршка сала Службе за максилофацијалну хирургију

Болесничка соба стационара

Амбулантни део
Рад са пацијентима је сваког радног дана у смислу прегледа,
дијагностике и мањих хируршких интервенција
2. Наставна
У Служби за максилофацијалну хирургију са стационаром обавља
се и практична настава за студенте Медицинског факултета у Нишу, на
следећим предметима:
• Максилофацијална хирургија
• Орална и максилофацијална хирургија са негом
• Ургентна стоматологија
• Имплантологија
• Ортодонтско-хируршки третман пацијената са малоклузијом
• Антисепса и асепса у оралној медицини
• Максилофацијална протетика
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Лекари на специјализацији из Опште хирургије, Оториноларингологије,
Стоматолошке протетике, Болести зуба и ендодонције, Оралне медицине
и пародонтологије, Анестезиологије  део свог специјалистичког стажа
обављају у Служби уз менторство наставника и сарадника. У Служби
се обавља и редовни лекарски стаж, као и део редовног школовања
медицинских сестара стоматолошког смера.

Кадровска структура
Тим Службе за максилофацијалну хирургију чине 7 стоматолога специјалиста Максилофацијалне хирургије, 1 лекар
специјалиста Анестезиологије са реаниматологијом,   4 стоматолога на специјализацији из Максилофацијалне хирургије, 1 лекар на
специјализацији из Анестезиологије са реаниматологијом, 1 стоматолог, 2 медицинска техничара анестетичара и 17 медицинских сестара.
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Радници запошљени у Служби за максилофацијалну хирургију
Лекари:
Др Драган Петровић (од 1984. године), редовни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Максилофацијалне хирургије.
Др Драган Красић (од 1988. године), ванредни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Максилофацијалне хирургије, помоћник
директора за максилофацијалну хирургију.
Др Зоран Пешић (од 1991. године), ванредни професор, доктор
стоматолошких наука, специјалиста Максилофацијалне хирургије, начелник
Службе.
Др Ивица Вучковић (од 1998. године), доктор стоматолошких наука,
специјалиста Максилофацијалне хирургије.
Др Татјана Богдановић (од 2000. године), специјалиста Максилофацијалне
хирургије.
Др Предраг Радовић (од 2003. године), специјалиста Максилофацијалне
хирургије.
Др Андрија Ћосић (од 2006. године), специјалиста Максилофацијалне
хирургије.
Др Ивана Ђокић (од 2008. године,) специјализант Максилофацијалне
хирургије.
Др Емилија Цветковић (од 2008. године), специјализант Анестезиологије са
реаниматологијом.
Др Милош Стојановић (од 2009. године), специјализант Максилофацијалне
хирургије.
Др Наташа Иванов (од 2010. године), специјалиста Анестезиологије са реани
матологијом.
Др Милош Трајковић (од 2010. године), специјализант Максилофацијалне
хирургије.
Др Милан Михајловић (од 2010. године), специјализант Максилофацијалне
хирургије.
Др Татјана Златић (од 2010. године), доктор стоматологије, одговорна
сестра Службе
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Анестетичари:
Александар Стојковић 			
Ана Јовановић 				

(од 2005. године)
(од 2008. године)

Медицинске сестре:
Бобана Костић 				
Јелена Ђорђевић 				
Јелена Јовановић 				
Драгана Вељковић 			
Лела Ловић 					
Анкица Недељковић 			
Дејана Одаловић 				
Ана Митровић 				
Јана Стојановић 				
Марија Николић 				
Ирена Видовић 				
Александра Станковић 			
Душица Митровић 				
Јелена Коковић 				
Јелена Станковић 				
Соња Ранђеловић 				
Вера Дачић 					

(од 2001. године)
(од 2001. године)
(од 2002. године)
(од 2002. године)
(од 2002. године)
(од 2003. године)
(од 2007. године)
(од 2008. године)
(од 2008. године)
(од 2008. године)
(од 2009. године)
(од 2010. године)
(од 2010. године)
(од 2010. године)
(од 2010. године)
(од 2010. године)
(од 2013. године).

Радници који су радили у Служби за максилофацијалну хирургију
Лекари:
Проф. др Милибор Тодоровић		
Др Михаило Шћепановић			
Проф. др Славољуб Шурдиловић
Проф. др Зоран Младеновић		
Прим. др Часлав Шкулетић		
Др Драгиша Љубеновић			
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1964-1994
1967-1982
1968-2006
1993-1998
1996-2013
2003-2014
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Медицинске сестре:
Ружа Григоров
			
Зорица Тодоровски			
Мирјана Антић				

1964-2001
1974-2010
1979-2001

План развоја
У свом будућем развоју у Служби ће се инсистирати на едукацијама
млађих кадрова, на њиховом оспособљавању за самостално извођење
најтежих хируршких интервенција, као и на побољшању укупног
квалитета услуга које се пружају у Служби.
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Историјат
Са оснивањем Стоматолошке клинике 01.01.1964. године организована је и Служба рачуноводства и администрације. Од првих
дана пред овом службом су се поставили сложени и одговорни задаци - отварање првих пословних књига и евиденција, обезбеђивање
неопходних финансијских средстава за почетак рада свих организационих јединица у саставу Клинике. У почетку, у оквиру ове Службе
вођени су следећи послови: финансијско књиговодство, материјално
књиговодство, благајничко пословање, персонални послови, архивски
послови,  послови картотеке и технички послови. Служба је тада имала
два радника: Александра Поповића, шефа рачуноводства и Душанку
Вулић, режисера-благајника. Управник Клинике и ове Службе био је др
Синиша Васић.
Са развојем Клинике развијала се и Служба рачуноводства и
администрације. Током 1965. године у службу долазе и Даница Николић,
финансијски књиговођа, и Марија Илић, картотекар; 1966. године
Бранислава Костић, фактуриста-статистичар и Радмила Марјановић,
књиговођа главне књиге, а 1969. године Јаворка Миленковић, картотекар.
У организационој шеми Стоматолошке клинике од 1977. године
из рачуноводствене службе се издваја служба за опште послове. Шеф
ове службе била је Оливера Манчић, дипл. правник, а администратор
Љиљана Деспотовић. Од првих дана је организована и магацинска
служба, у којој је радио Чедомир Јовановић.  
Није могуће говорити о историјату Клинике за стоматологију а не
поменути дугогодишњег домара Александра Мићовића и његову супругу Миланку. Чувајући просторије Клинике „чика Аца“ је временом
почео да брине и о свим уређајима у згради. Миланка је увек имала
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лепу реч за све, и времена за решавање различитих дилема,  па је због
својих квалитета напредовала до секретарице директора. Клиника је
била њихов дом све до 1987. године када су од наше установе добили
стан.
Данас се у оквиру ове службе, која од 2007. године носи назив
Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне
послове, обављају сложени правни, финансијски, књиговодствени,
благајнички, персонално-кадровски и архивски послови, послови
картотеке, послови одржавања, послови вођења магацинске
службе.  

Делатност
Запослени у Служби обављају следеће послове:
• аналитичко-правне,
нормативно-правне,
управно-правне
и
кадровске послове;
• финансијске послове и књиговодствено-рачуноводствене послове,
послове јавних набавки за потребе Клинике, благајничке послове,
обрачун и исплату зарада и накнада;
• обезбеђивање законитог, стручног и ажурног рада књиговодства,
вођење прописаних пословних књига, врши се уредно измиривање
обавеза, фактурисање, израђују се периодични и завршни рачуни;
• обављају се различити правни послови са трећим лицима - израда и закључивање уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима и установама, као и закључивање уговора са
физичким лицима - корисницима здравствених услуга;
• пружање правне помоћи пацијентима у вези са коришћењем
њихових права;
• праћење правне регулативе, спровођење и тумачење закона и
општих аката у вези са радом Клинике;
• заступање установе пред судским и другим државним органима;
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•
•
•
•
•
•

пружање правне помоћи запосленима у остваривању њихових права;
стручне и техничке послове у вези са функционисањем органа и
стручних тела Клинике;
послове безбедности и здравља на раду;
послове писарнице и архиве;
послове одржавања, обезбеђења, возног парка, вешераја и
хигијене;
опште послове за потребе Клинике.

Кадровска структура
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Радници запослени у служби:
Боривоје Милошевић (од 2011. године), пом. директора за економске
послове
Вида Вилић (од 2011. године), пом. директора за правне послове
Рада Ђорђевић (од 1998. године), начелник рачуноводства
Бранка Цвијовић (од 2000. године), правник
Александра Гроздановић (од 2011. године), фактуриста
Радојка Цветковић (од 2003. године), референт за управне послове
Снежана Маринковић (од 1983. године), благајник
Биљана Стефановић (од 2007. године), картотекар
Јован Живић (од 1984. године), магационер
Зоран Пауновић (од 2002. године), техничар за одржавање стоматолошких
апарата и уређаја
Илија Миленковић (од 2000. године), лице овлашћено за контролу
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безбедности на раду, заштиту од пожара и пријаву насталих штета
Златко Вељковић (од 2000. године), портир - возач
Десанка Петровић (од 1998. године), праља
Дивна Цветковић (од 1983. године), хигијеничар
Драгица Миленовић (од 1994. године), хигијеничар
Ивана Петровић (од 2003. године), хигијеничар
Слободан Миленовић (од 1994. године), хигијеничар
Светлана Живић (од 2004. године), хигијеничар
Тања Мишић (од 2010. године), хигијеничар
Данијела Ђорђевић, књиговођа главне књиге
Слободанка Јонџић, ликвидатор
Марија Игић, фактуриста
Наташа Маслаковић, картотекар
Марија Милошевић, картотекар
Слађана Ћирић, сервирка
Ивана Костић, сервирка

Радници који су радили у служби:
Александар Поповић, дипломирани економиста, 1964 - 1980. године
Душанка Вулић, режисер-благајник, 1964 - 1983. године
Љиљана Деспотовић, администратор, 1964 - 1999. године
Љубица Митић, спремачица, 1964 - 1978. године
Даница Станојевић, књиговођа, 1965 - 1995. године
Марија Илић, картотекар, 1965 - 2001. године
Александар Мићовић, ВКВ радник, 1965 - 2001. године
Радован Булатовић, ВКВ радник, 1965 - 1969. године
Савка Ђорђевић, спремачица, 1965 - 2000. године
Добрила Стојиљковић, спремачица, 1965 - 1992. године
Сребра Филиповић, спремачица, 1965 Бранислава Пешић, фактуриста-статичар, 1966 Радмила Марјановић, књиговођа главне књиге, 1966 - 1990. године
Јаворка Митић, картотекар, 1969 - 2005. године
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Олга Станковић, службеник, 1970 - 1971. године
Благојка Николић, спремачица, 1970 - 1983. године
Чедомир Јовановић, магационер, 1970 - 1994. године
Јелена Ћирковић, спремачица, 1970 - 1971. године
Миља Глигоријевић, спремачица, 1972 - 1980. године
Оливера Манчић, дипл. правник, шеф службе за опште послове, 1977 Јела Јанаћковић, спремачица, 1978 - 1994. године
Ружа Митов, спремачица, 1978 - 2005. године
Миланка Мићовић, секретарица, 1978 - 2004. године
Драгиња Јаковљевић, спремачица, 1979 - 1990. године
Никола Стојановић, економиста, 1980 - 1990. године
Слободанка Рајковић, спремачица, 1980 - 1980. године
Верица Трајковић, спремачица, 1981 - 2004. године
Светлана Мијајловић, спремачица, 1984 - 2005. године
Милорад Стефановић, дипломирани правник, 1998 - 2005. године
Снежана Стојиљковић, књиговођа главне књиге, 1998 - 2009. године
Душанка Здравковић, спремачица, 2000 - 2005. године
Љиљана Станковић, дипломирани правник, 2005 - 2011. године
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СТРУЧНИ САВЕТ
Историјат
Стручни савет је формиран на основу чланова 33-35 Статута
Клинике за стоматологију. Први Савет оформљен је 1974. године а
председник је био проф. др Ђорђе Баба-Милкић.
Стручни савет има седам чланова са високом школском спремом, које
на предлог организационих јединица Клинике именује директор, на
период од две године. У раду Стручног савета учествује и одговорна
сестра Клинике.

Делатност:
Стручни савет има улогу да:
• разматра и одлучује о питањима стручног рада Клинике;
• предлаже програм стручног рада и развоја Клинике;
• предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и
сарадника у Клиници;
• предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиници;
• прати и организује спровођење   унутрашње провере квалитета
стручног рада у Клиници;  
• предлаже чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Клиници;
• предлаже чланове Етичког одбора, као и Комисије за унапређење
кватитета рада;
• обавља друге послове утврђене Законом и  Статутом.
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Кадровска структура
За период од 2013. до 2015. године, Стручни савет сачињавају:
Проф. др Драгиња Којовић, Служба за оралну медицину и пародонтологију,
председник,
Прим. др Љиљана Чемерикић, Служба за превентивну и дечију стоматологију,
Прим. др Мирјана Бурић, Служба за ортопедију вилица,
Доц. др Горан Тошић, Служба за болести зуба и ендодонцију,
Проф. др Зорица Ајдуковић, Служба за стоматолошку протетику,
Др Саша Цветковић, Служба за оралну хирургију,
Др Предраг Радовић, Служба за максилофацијалну хирургију са стационаром.
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ЕТИЧКИ ОДБОР
У претходном периоду Етички одбор (ЕО) је на најбољи начин радио
на промовисању етичких норми, заштити интегритета и угледа струке
и професије, као и на дефинисању стандарда и добре праксе у области
клиничких испитивања.
Етички одбор (ЕО) разматра поднете предлоге клиничких
испитивања лекова, помоћних лековитих средстава, потрошног  
стоматолошког и медицинског материјала, стоматолошке и
медицинске опреме. Такође ЕО врши анализирање периодичних,
ванредних и завршних извештаја о одобреним клиничким студијама.
Главни истраживач сваке одобрене студије је у обавези да подноси ЕО
тражене извештаје, као и да о појави озбиљних нежељених дејстава
одмах обавести ЕО.
У последњој деценији, на Клиници за стоматологију Ниш урађено
je или је у току око 20 мултицентричних студија. Само је у 2013. и 2014.
години одобрено 8 клиничких студија. Својим радом, чланови ЕО подигли су свест о значају квалитетног клиничког истраживања за добробит пацијената, установе, појединаца и друштва уопште, а такође и
сносе одговорност према науци, струци, субјектима и истраживању.
Чланови Етичког одбора у периоду од 2007. до 2011. године
били су:
Проф. др Надица Митић, специјалиста Болести зуба и ендодонта, председник
Ирена Ранковић, дипломирани правник, члан
Проф. др Драгиња Којовић, специјалиста Болеси уста и пародонта, члан
Проф. др Мирјана Јаношевић, специјалиста Ортопедије вилица, члан
Проф. др Китка Ристић, специјалиста Стоматолошке протетике, члан
Проф. др Мирјана Апостоловић, специјалиста Дечије и превентивне
стоматологије, члан
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Љиљана Станковић, дипломирани правник, секретар

Чланови Етичког одбора у периоду од 2011. до 2013. године били су:
Проф. др Зорица Ајдуковић, специјалиста Стоматолошке протетике, председник
Ирена Ранковић, дипломирани правник, члан
Проф. др Драгиња Којовић, специјалиста Болеси уста и пародонта, члан
Проф. др Мирјана Јаношевић, специјалиста Ортопедије вилица, члан
Доц. др Зоран Пешић, специјалиста Максилофацијалне хирургије, члан
Доц. др Марија Игић, специјалиста Дечије и превентивне стоматологије, члан
Вида Вилић, дипломирани правник, секретар

Чланови Етичког одбора од 2013. до 2015. године били су:
Проф. др Зорица Ајдуковић, специјалиста Стоматолошке протетике, председник
Милена Костић, дипломирани правник, члан
Проф. др Љиљана Костадиновић, специјалиста Дечије и превентивне,
стоматологије, члан
Доц. др Радмила Обрадовић, специјалиста Болести уста и пародонта, члан
Доц. др Душан Шурдиловић, специјалиста Дечије и превентивне стоматологије,
члан
Асист. др Владимир Митић, специјалиста Ортопедије вилица, члан
Вида Вилић, дипломирани правник, секретар

Етички кодекс Клинике за стоматологију Ниш, усвојен на предлог
ЕО, у значајној мери је допринео поштовању моралних закона и моралних принципа стоматолошке професије. У извршењу своје дужности, чланови ЕО се понашају у складу са етичким нормама. Свеукупни
рад ЕО је у складу са Пословником о раду који је донео, а којим се
уређују задаци и циљеви деловања усклађени са добром клиничком
праксом у области испитивања.
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КОДЕКС ЕТИКЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА
•

•

•

•

•

•

•

Здравствени радници и здравствени сарадници дужни су да
поштују морални закон и  моралне принципе медицинске професије:
добротворност, праведност, поштовање личности и поштовање
живота.
Примарни циљеви лекара и свих медицинских радника су: да
сачувају људски живот, да лече, да ублаже бол и патњу болесника, штитећи увек њихове најбоље интересе, нарочито у случајевима
тешких и неизлечивих болести.
Ради остварења постављених циљева, Хипократови ученици су
дужни да усавршавају сопствено знање и компетенције и да следе
најбоље моралне и стручне стандарде.         
Здравствени радници и здравствени сарадници не смеју да
искоришћавају, злостављају и дискриминишу пацијенте или било
кога по било којој основи: пола, старости, стања здравља, духовних
особености, социјалног порекла или статуса, расе, националних,
верских и политичких уверења.
На лечење пацијената и остваривање других професионалних
циљева и задатака, на избор органа и тела управљања, никада и
никако не смеју да утичу интервенције, лобирања, уцене, притисци, мито, корупција, мотиви зараде и слични видови корумпирања,
чиме се крше стручни критеријуми, етички принципи и правне норме.
Сви Хипократови ученици и сви сарадници Хипократових ученика су одговорни за безусловно самопоштовање личне и професионалне аутономије. То подразумева и јавну одбрану аутономије од
било каквог неоснованог јавног напада на лични и професионални
интегритет било ког запосленог радника Клинике за стоматологију.
Лекари и остали запослени у здравственој установи су дужни да
поштују медицинску тајну пацијента.
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•

•

•

•

•

•

Лекари и други чланови колектива треба да својим личним
примером показују како треба радити и односити се према болесницима, колегама, родбини болесника. Треба да буду достојни
поштовања и слободни да поштују.
Здравствени радници и здравствени сарадници треба да
развијају критичност, самодисциплину и правичност, поштују и
бране своју слободу и слободу других, уважавају мишљења других
и настоје да буду објективни у професионалном вредновању колега
и свих чланова колектива. Сва спорна питања треба да се решавају
у атмосфери дијалога и толеранције, сучељавањем аргумената, на
основу релевантних принципа, чињеница и процене вредности.
Сваки члан колектива треба да савесно преиспитује и вреднује
своје поступке, да открије и обелодани своје грешке. Уколико неко
открије грешке својих колега, сарадника или било ког члана колектива, треба да их обелодани и образложи добронамерно, а не
злурадо. Одговорност за последице сопствених поступака је лична,
недељива и неотуђива и знак је интелектуалне и моралне зрелости,
тј. безусловног самопоштовања личности.
Хипократови ученици треба да поштују своје учитеље и своје
ученике. Учитељи треба да несебично преносе своја знања ученицима и да подстичу слободан приступ, тј. критички и креативан однос ученика у процесу усвајања знања.
Хипократови ученици су дужни да стриктно поштују релевантне
међународне декларације, тј. медицинске етичке кодексе и стручне
стандарде у стицању медицинског знања научним и стручним
истраживањима, и у примопредаји и примени знања у току лечења,
а  дужни су и да се систематски самоедукују.
Здраствени радници и здраствени сарадници су дужни да
системски испитују и процењују однос етичких норми и фактичког
стања на клиници у целини и да на основу резултата истраживања
дефинишу релативне програме и планове активности.
Ниједан здраствени радник или сарадник клинике не сме да
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•

•
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злоупотребљава ауторитет своје професије и углед институције
ради остваривања личних интереса, или у политичке и друге сврхе.
Саморекламирање није у складу са правилима медицинског етичког
кодекса.
Ако су здраствени радници и сарадници некада у ситуацији да
следе сопствене интересе, никада не смеју дозволити да ти интереси
угрозе било који циљ дефинисан принципима и правилима етичког
кодекса.
Када је испитивање и лечење пацијената изнад или изван
могућности лекара или лекарског тима, дужност лекара, тј. тима лекара је да болесника упуте другим лекарима или другој релевантној
установи на лечење.
Ако лекар или било који здравствени радник или сарадник намерава да привремено прекине или заврши службу, треба да сагледа последице такве намере и обезбеди континуитет радног процеса.
Ниједан човек, према томе, ниједан Хипократов ученик или сарадник Хипократових ученика не сме да чини зло, ни да мирно, без
протеста и оптора, подноси зло, тј . било који вид неправде. Не треба чинити другима оно што други не треба да чине нама.
Хипократови ученици треба да говоре стручно-медицинским
језиком, а као чланови институције (Клинике за стоматологију) и
као грађани су одговорни за јавну реч и културу говора.
Свестан вредности, тј. циљева медицинске професије којима
је посвећен, свестан   моралних вредности којим је оплемењен и
просветљен, те кобних последица предрасуда, непросвећености,
незнања, неукуса и неморала, сваки Хипократов ученик и сваки
сарадник Хипократових ученика се заветује да ће увек и у свакој
ситуацији поштовати морални закон, принципе и правила етичког
кодекса здраствених радника и сарадника.

113

50 ГОДИНА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 1964 - 2014

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
КВАЛИТЕТА РАДА
Историјат
Праћење квалитета рада на Клиници за стоматологију Ниш одвија
се првенствено кроз рад Комисије за унапређење квалитета рада, која
је први пут на Клиници формирана 2007. године, у складу са Законом
о здравственој заштити из 2005.године („Сл.гласник РС“ бр.107/2005).
Комисија за унапређење квалитета рада представља стручно тело
чији је задатак континуирано унапређење квалитета рада на Клиници
за стоматологију Ниш. Комисија има седам чланова, које на предлог
Стручног савета Клинике именује Директор на период од две године. Иста поступа по Програму унутрашње контроле квалитета стручног
рада Клинике за стоматологију Ниш, док се квалитет рада и пружених
услуга редовно врши и то на месечном, шестомесечном и годишњем
нивоу.

Делатност
У зависности од области и нивоа здравствене заштите, провера
квалитета стручног рада врши се:
1. посматрањем обављања стручног рада, односно извођења
појединих медицинских поступака;
2. непосредном, односно личном провером појединих налаза, односно постављених дијагноза, односно других примењених облика
здравствене заштите;
3. учешћем у визити и у извођењу, односно обављању појединих превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих медицинских поступака;
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4. прегледом, односно анализом прописане медицинске документације,
евиденције и периодичних, односно годишњих извештаја о оболелим, односно леченим лицима, утврђеним обољењима и стањима,
о раду и др.;
5. прегледом, односно анализом медицинске документације о лицима умрлим у здравственој установи;
6. провером нивоа опште медицинске неге и исхране хоспитализованих болесника;
7. провером обезбеђености прописаних услова за обављање
здравствене делатности у погледу кадрова, опреме, просторија и
лекова;
8. провером извршења предложених, односно наложених мера из
претходног надзора;
9. провером искоришћености опреме високе технолошке вредности.
Ради отклањања уочених недостатака у стручном раду, у поступку
унутрашње провере квалитета стручног рада здравствене установе,
начелници служби и директор Клинике у складу са законом и општим
актом, могу:
• наредити отклањање утврђених недостатака у одређеном року;
• привремено забранити обављање одређених послова здравствене
заштите здравственом раднику, односну здравственом сараднику
код којег је утврђен недостатак у стручном раду;
• затражити проверу стручне оспособљености здравственог радника
односно сарадника у складу са законом и општим актом здравствене установе;
• затражити проверу здравствене способности здравственог радника, односно здравственог сарадника и
• предузети друге мере у складу са законом и општим актом
здравствене установе.
Једном годишње, по налогу Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Комисија руководи спровођењем анкетних
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испитивања запослених и корисника услуга, првенствено пацијената
који су смештени у стационарном делу Клинике и родитеља деце који
су корисници услуга у Служби за превентивну и дечију стоматологију и
Службе за ортопедију вилица.
Задовољство корисника пружених здравствених услуга Комисија
увек упоређује са подацима из претходне године по следећим параметрима:
• да ли пацијенти изричито бирају да им здравствене услуге буду
пружене на Клиници, иако Клиника није установа примарне здравствене заштите,
• колики проценат корисника услуга је у току пружања услуге променило стоматолога и из којих разлога,
• број годишњих посета стоматологу у односу на укупан број
пацијената у току године,
• процентуално исказано задовољство корисника услуга љубазношћу
здравственог радника и саветима који се тичу превенције,
• свеукупна оцена задовољства корисника стоматолошких услуга и сл.
Добијене податке о задовољству запослених Комисија такође
упоређује са подацима из претходне године по следећим параметрима:
• адекватност опреме за рад,
• квалитет колегијалних односа и непосредне сарадње са колегама,
• степен аутономије у обављању свакодневних послова,
• могућност професионалног напредовања,
• расположиво време за обављање задатих послова,
• могућност запослених да у свакодневном раду користе своја знања,
способности и вештине,
• финансијска надокнада за рад,
• могућност сталне едукације и евентуалне доквалификације,
• добијање јасних упутстава за рад и подршка претпостављених,  
• позитивне евалуације од стране руководилаца,
• свеукупна оцена задовољства запослених.
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Резултате анкета Комисија обрађује и кроз интегрисани извештај
о унутрашњој контроли квалитета рада Клинике доставља Директору
како би се заједничким радом, а у складу са постојећим могућностима,
отклониле уочене примедбе запослених и корисника услуга и доставља
надлежном Институту за јавно здравље.
Оваква врста контроле спроводи се ради оцене да ли су мере,
активности и поступци који се примењују на Клиници у погледу врсте,
индикације, начина извођења, обима и другим својстава, у складу са   
• савременим медицинским и другим научним достигнућима и
важећим, односно утврђеним стручно медицинским доктринама и
упутствима;
• потребном, односно прописаном здравственом зааштитом;
• тежином, сложеношћу, почетком и трајањем болести, односно повреде;
• прописаним условима и стандардима за обављање здравствене
делатности, односно пружање здравствених услуга.
Поред тога што на основу интегрисаног извештаја доноси годишњи
програм провере квалитета рада, на који мишљење дају Стручни савет
и Управни одбор Клинике, задаци Комисије за унапређење квалитета
рада Клинике за стоматологију Ниш су:
1. да континуирано спроводи мере и активности у складу са Програмом унутрашње провере квалитета стручног рада на Клиници,
2. да ради на унапређењу квалитета болничког лечења,
3. да прати и анализира просечну дужину лечења и број операција на
Клиници по гранама и дијагнозама,
4. да доноси Пословник о раду, годишњи План сталног унапређења
квалитета рада и годишњи Програм унутрашње провере квалитета
стручног рада на Клиници,
5. да обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Клинике.
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Чланови комисије 2007 - 2011. године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. др Драгиња Којовић, председник
Проф. др Небојша Крунић
Мр. др Звонко Кућер / проф.др Никола Бурић
Доц. др Марија Игић
Проф. др Драгица Дачић Симоновић
Проф. др Драган Петровић
Доц. др Зоран Пешић

Чланови комисије 2011 - 2013.године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. др Никола Бурић, председник
Проф. др Небојша Крунић
Проф. др Љиљана Кесић
Проф. др Драгица Дачић Симоновић
П роф. др Татјана Танић
Доц. др Душан Шурдиловић
Др Татјана Богдановић

Садашњи састав комисије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. др Зоран Пешић, председник
Др Димитрије Петровић
Прим. др Весна Бранковић
Проф. др Горан Јовановић
Доц. др Гордана Филиповић
Доц. др Марија Игић
Доц. др Горан Тошић
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Студијска група Стоматологија почела је рад са оснивањем Медицинског факултета школске 1960/1961. године. Као наставна база
Медицинског факултета у Нишу, Клиника за стоматологију је од свог
оснивања до данас дала велики допринос у едукацији високостручних
кадрова. У протеклом периоду Клиника за стоматологију се развијала
упоредо са факултетом као изузетно значајна здравствена, научна и
едукативна институција града Ниша и Југоисточне Србије.   Оваква
улога Клинике огледа се у обезбеђивању наставе за редовне студе
нте стоматолошког и медицинског одсека, струковне студије, последипломске и специјалистичке студије. Захваљујући доброј организацији
теоријске и практичне наставе, редовне студије стоматологије су се од
оснивања до данас одвијале под оптималним условима. Сви студијски
програми су усклађени Болоњском конвенцијом. Осавремењавањем
факултета и Клинике за стоматологију као његове базе, перманентно
су стварани услови за праћење савремених трендова и достигнућа у
науци и струци.
Наставу на одсеку за стоматологију изводи 38 наставника и сара
дника.
У протеклом периоду, од 1954. године, на Одсеку за стоматологију
Медицинског факултета у Нишу 2349 студената је стекло звање
доктора стоматологије, док су диплому струковних студија и звање
вишег зубног протетичара добила 54 студента. Магистарске студије су
завршилa 52 студента, одбрањено је 60 докторских дисертација, док је
специјалистичке студије завршило 670 стоматолога.
Велики број студената и наставника је учествовао на бројним
домаћим и међународним конгресима где су остваривали значајне и
запажене резултате. Клиника за стоматологију је као наставна база
изградила сарадњу са бројним факултетима и клиникама стоматоло
шке струке у Србији, земљама окружења и Европске уније. У наредном
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периоду Медицински факултет ће се залагати за што интензивнију
сарадњу са оваквим установама и наставним базама, са циљем да се
побољшају како услови за превенцију и лечење пацијената, тако и за
бољу едукацију и научно-истраживачки рад студената, наставника и
лекара.
Бринући о квалитету наставе и негујући традиционалну сарадњу
са Клиником за стоматологију, Медицински факултет у Нишу је обезбедио средства за куповину:
•
•
•

10 претклиничких радних места за потребе предмета Болести зуба
претклиника и Стоматолошка протетика- претклиника;
великог броја стоматолошких јединица у клиничким салама;
стоматолошког инструментаријума и материјала за потребе
практичне едукације из клиничких стоматолошких  предмета.

Први пут после пола века постојања Клинике за стоматологију,
захваљујући Медицинском факултету у Нишу, 2014. године је реновиран и опремљен амфитеатар Клинике.

Прослава 50- годишњице Медицинског факултета у Нишу
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Студенти стоматологије 2013. године
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Клиника за стоматологију је од оснивања имала значајну улогу
у школовању средњих кадрова. Од иницијативе за формирање
зуботехничког одсека и одсека за стоматолошке сестре при Средњој
медицинској школи „Др Миленко Хаџић“, преко обезбеђивања кадрова
за стручне предмете ова два одсека, као и стављања на располагање
просторија за извођење практичне наставе, Клиника за стоматологију
је дала велики допринос њиховом школовању.   Са стручног аспекта,
овакав систем едукације кадрова садржи особите квалитете, имајући у
виду неопходност тимског рада. Од пријема пацијената и првог контакта
са њима, клинички рад захтева јединствену доктрину и тимски рад
стручњака који учествују у пружању стоматолошких услуга. Реализација
високо-стручних и високо-етичких задатака могућа је само уколико се и
систем едукације базира на принципима јединствене доктрине.
Школске 1965/1966. године формиран је Oдсек за зубне техничаре, 1971/1972. Одсек за зубне асистенте, а 1974/1975. Одсек за стоматолошке сестре. Од оснивања одсека до данас укупно 728 ученика
је дипломирало на Одсеку за зубне техничаре, док је Одсек за зубне
асистенте, односно стоматолошке сестре, завршило 957 ученика.
Традиционална сарадња између Клинике за стоматологију и Медицинске школе у наредном периоду биће настављена на обострано
задовољство уз заједничка настојања да буде унапређена на свим нивоима.

Ђаци средње медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ на практичној и теоријској настави некада и данас
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Од самог оснивања, Клиника за стоматологију представља базу
за велики број клиничких и лабораторијских истраживања, који су,
свакако, уз тесну сарадњу са осталим клиникама и институтима, како у
нашој земљи тако и у иностранству, омогућили публиковање великог
броја радова који су од интереса за даље унапређење струке, а тиме и за
побољшање здравствених услуга и практичну примену превентивних
мера у области стоматологије. Осим тога, постигнути резултати у
научно-истраживачком раду омогућили су бољу организацију рада  
и савременији начин пружања стоматолошких услуга на Клиници, из
свих области стоматологије.

Ранији пројекти чији су руководиоци запослени Клинике за
стоматологију у Нишу
Запослени на Клиници за стоматологију били су носиоци
многобројних пројеката из области интегралних, интердисциплинарних
и основних истраживања:
Пројекти Републичке заједнице науке СР Србије, 1975-1990. године:
• Пaтoгeнeтски aспeкти пaрoдoнтoпaтиje (руководилац пројекта:
Свeтлaна Орлов);
• Лoнгитудинaлнo испитивaњe рaстa и рaзвoja лoбaњe и лицa кoд
дeцe из Нишa  узрaста 7-14 година (руководилац пројекта: Љиљaнa
Тијанић);
• Рeхaбилитaциja пaциjeнaтa сa глeдиштa функциje и eстeтикe пoслe
eкстрaкциje свих зубa (руководилац пројекта: Рaдe Тијанић).

Пројекти Основне заједнице науке региона Ниш, 19751990. године:
•

•

Eпидeмиoлoшкa истрaживaњa стaњa пaтoлoгиje oрoфaциjaлнoг
систeмa у дeцe Рeгиoнa Ниш узрaстa 3-18 године (руководилац
пројекта: Ђoрђe Баба-Милкић);
Имунoлoшкa, хистoпaтoлoшкa и микрoбиoлoшкa испитивaњa
кaриjeсa (руководилац пројекта: Нaдицa Митић);
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•

Eпидeмиoлиoшкa студиja и клиничкa испитивaњa aнoмaлиja
крaниoфaциjaлнoг систeмa нa тeритoриjи Рeгиoнa Ниш (руководилац
пројекта: Живojин Видовић).

Пројекти Савезног Министарства за науку, технологију и
заштиту животне средине, 1994-1998. године:
•

Клиничкa,
eкспeримeнтaлнa
и
тeрaпиjскa
истрaживaњa
eтиoпaтoгeнeтских и рeпaрaтoрних прoцeсa стoмaтoлoшкoг
систeмa (бр. 2/0-03 HDI-052/94-2), (руководилац пројекта: Будимир
Сoкoлoвић).

Основна истраживања у науци Министарства за науку и
технилогију Републике Србије, 1996-2000. године:
•

Диjaгнoстикa и сузбиjaњe хрoничнoг и aкутнoг бoлa,
нeурoмускулaрних пoрeмeћaja и oбoљeњa пaрoдoнциjумa у
oрoфaциjaлнoj рeгиjи (бр. 13M05/1), (руководилац пројекта: Будимир Сoкoлoвић).

Истраживања и пројекти у периоду од 2011. до
2014. године на Клиници за стоматологију у Нишу
Истраживања у периоду 2011-2014. године на Клиници
за стоматологију у Нишу, чији су руководиоци запослени
Клинике за стоматологију у Нишу
      У последњој деценији на Клиници за стоматологију Ниш урађено је,
или је у току, око 20 мултицентричних студија, које обухватају клиничка
испитивања лекова, помоћних лековитих средстава, потрошног
стоматолошког и медицинског материјала, стоматолошке и медицинске
опреме. Сва ова истраживања одобрена су од стране Етичког одбора
Клинике за Стоматологију у складу са заштитом интегритета и угледа
струке и професије у области клиничких испитивања.
На Клиници за стоматологију у току су следећа истраживања:
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Пројекти у периоду 2011-2014. године, чији је носилац
Медицински факултет у Нишу, на којима учествују
запослени Клинике за стоматологију у Нишу
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
финансира   пројекте чији је носилац Медицински факултет у Нишу
за период од 2011. до 2014.  године ,  и то: из области интегралних
и интердисциплинарних истраживања, из области основних
истраживања, и из области технолошког развоја. На пројектима су
ангажовани упосленици Клинике за стоматологију као истраживачи.
       За период од 2011. до 2014. године, запослени на Клиници за
стоматологију ангажовани су на следећим пројектима:
• Примена функционализованих угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора
(бр.175102, пројекaт из области основних истраживања);
• Производња нових дијететских млечних производа за ризичне
популације,  заснована на квалитативној и квантитативној анализи
биохемијских маркера здравственог ризика конзумирања млека
(бр.31060, пројекат из области технолошког развоја);
• Превентивни, терапијски и етички  
приступ претклиничким и клиничким
истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у
имунском инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије (бр.41018,
пројекат из области интегралних и интердисциплинарних истраживања).

Мр. др сци Марија Бојовић у ОШ Ратко Вукићевић, у оквиру акције Орално здравље, 2014. године
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Пројекти других научноистраживачких организација у
периоду 2011-2014. године на којима учествују запослени
Клинике за стоматологију
За период од 2011. до 2014. године запослени Клинике за
стоматологију ангажовани су на пројектима из области интегралних
и интердисциплинарних истраживања и из области основних
истраживања, чији су руководиоци из других научно-истраживачких
организација:
• Aнтиoксидaтивнa зaштитa и пoтeнциjaли зa дифeрeнциjaциjу и
рeгeнeрaциjу мeзeнхимaлних мaтичних ћeлиja из рaзличитих ткивa
тoкoм прoцeсa (бр.175061);
• Гeнeтичкa кoнтрoлa и мoлeкулaрни мeхaнизми у мaлигним,
инфлaмaтoрним и рaзвojним пaтoлoгиjaмa oрoфaциjaлнe рeгиje
(бр.175075);
• Moлeкулaрнo
дизajнирaњe
нaнoчeстицa
кoнтрoлисaних
мoрфoлoшких
и
физичкo--хeмиjских
кaрaктeристикa
и
функциoнaлних мaтeриjaлa нa њихoвoj oснoви (бр.45004);
• Tрaдициoнaлни и нoви прoизвoди oд плoдoвa гajeних и сaмoниклих
врстa вoћaкa и винoвe лoзe и нуспрoдукaтa у прeрaди, сa пoсeбним
oсвртoм нa aутoхтoнe сoртe: хeмиjскa кaрaктeризaциja и биoлoшки
прoфил (46013);
• Превентивни, терапијски и етички приступ у преклиничким и
клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске
сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије (41018);
• Untersuchungen auf dem Mikrogefäßchirurgie und der Tumorchirurgie
(code number: A/00/17209-08.03.2000), (Deutcher Akademischer
Austauschdienst e.V., Bayerische Julius-Maximilians-Universitätsklinik
und Polikliniken für Zahn-, Mund-, und Kiefer-, Gesichtchirurgie,
Würzburg),(Немачка).
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Од оснивања Клинике за стоматологију међународна сарадња је
значајна основа за стицање нових научних и стручних сазнања.
Сарадња са иностраним универзитетским установама и клиникама
огледа се,  пре свега, у усавршавању лекара у иностранству. Тако је од
самог оснивања остварена веома успешна сарадња са Стоматолошким
факултетом у Ници (Француска).
Клиника је ангажовала своје стручњаке у складу са међудржавним
уговором наше земље и Либије, па је ангажована екипа састављена од
лекара-стоматолога, зубног техничара и стоматолошке сестре.
За време међународних санкција сарадња се остваривала, упркос
строгим међународним ограничењима, преко појединаца-хуманиста,
али и научних организација. Набављана је литература, хемикалије, лекови и опрема.
После укидања санкција међународна сарадња поново бива инте
нзивирана на свим нивоима, од стручног усавршавања до закључивања
уговора са међународним организацијама. Тако је успешно остварена сарадња са бројним научноистраживачким установама у земљи и
иностранству (Београду, Скопљу, Солуну, Загребу, Љубљани, Сарајеву,
Стокхолму, Паризу, Павији, Познању, Ерфурту, Берну, Кракову, Цириху,
Атини, Лондону, Стразбургу, Њу Орлеансу, Линчу, Хјустону, Вирзбургу,
Прагу), у виду заједничких научних пројеката, кроз предавања, истраживачку и едукативну активност, као и кроз боравак лекара у реномираним научноистраживачким центрима у свету.
Не сме се заборавити сарадња са развојном лабораторијом за стоматолошке материјале у Лихтенштајну,  где је створена јака основа за
стицање нових научних и стручних сазнања.
Проф. др Будимир Соколовић је био члан европског научног комитета за тоталну протезу, са седиштем у Марсеју, и професор аташе у
Entretienne Garanciere у Паризу.
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На УНО Болести зуба и ендодонција, проф. др Јованка
Гашић је 1998. године одбранила докторску дисертацију:
Експериментална студија утицаја биоактивних молекула на неоодонтобластогенезу, пред међународном
комисијом. Чланови комисије били су: проф. др Надица
Митић (ментор), проф. др Јанис Пападогианис са Аристотел Универзитета у Солуну, проф. др Војислав Паловић,
проф. др Војин Савић и проф. др Славољуб Петровић.
Проф. др Љиљана Кесић оснивач је интерсекцијског
одбора за примену ласера у стоматологији (СОЛАС
2003. године) при СЛД, који је остварио значајну везу са
Европским и Светским удружењем за примену ласера
у стоматологији. Отуда су проистекле и континуиране
едукације везане за примену ласера у стоматологији, као
и школа ласера.

Део Комисије за одбрану
докторске дисертације
проф. др Јованке Гашић

Проф. др Раде Паравина, који је своја научна и стручна
звања стекао на нишком Универзитету и био радник Клинике за стоматологију у Нишу, у сарадњи са проф. др Николом Бурићем, омогућио је да се одржи интерконтинентални симпозијум Хјустон, у Нишу 2009. године. То је била
јединствена прилика да се домаћој стручној јавности приближе најновија достигнућа из свих стоматолошких грана.

Стоматолошки Конгрес
у Софији,2003.године

У Служби за ортопедију вилица спроведено је
истраживање чији је резултат одбрањена докторска
дисертација, по програму докторских академских
студија међународног карактера. Колега Пападопоулос
Костантинос   је 2012. године одбранио свој докторат
„Компаративна анализа резултата ортодонтске
терапије headgear-ом и пендулум апаратом”. Ментор је
била проф. др Татјана Танић.
Студијски боравак у Прагу, 1987 проф. др Љиљана Тијанић, проф. др Чедомир Огњановић,
проф. др Миодраг Живковић, проф. др Миланка Савић.
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Издавачка делатност   запослених на Клиници за стоматологију
била је на завидном нивоу још од најранијих дана. Започета у скромним
условима и развијала се захваљујући великом ентузијазму и марљивом
раду пуном одрицања. Као последица овог преданог рада објављен је
завидан број монографских публикација, које доприносе унапређењу
струке и науке из области стоматологије и медицине.
Објављене су следеће монографске публикације:
Алексов Љ., Ристић К. Морфологија зуба: практикум. – Ниш: Студентски
информативно-издавачки центар, 2000.
Алексов Љ.: Неутрална зона и тотална зубна протеза. - Ниш: СКЦ, 1998.
Апостоловић М., Иветић В. Страх од бола у педонтологији. - Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, 2000.
Брановачки Д., Соколовић Б. Тотална зубна протеза. - Ниш: Градина, 1980.
Бурић Н. и сар.: Примена ласера у орофацијалној регији. - Ниш: Просвета;
Медицински факултет, 2004. – 1. изд.
Ђајић Д., Орлов С., Мирковић Б. Обољења меких ткива усне дупље. – Ниш :
Институт за документацију заштите на раду «Едвард Кардељ», 1981.
Ђајић Д., Орлов С., Мирковић Б. Оралне диније и пирозе. - Ниш: Издавачка
јединица Универзитета у Нишу, 1986.
Ђајић Д., Ђукановић Д., Којовић Д. Болести уста. - Београд : Елит медика,
2008. - 10. допуњено и прерађено изд.
Ђорђевић М., Илић П., Митић Н. Промене у пулпи и тврдим зубним ткивима
после обраде високотуражним машинама. – Ниш: Просвета, 1986.
Игић А. и сар. Обрада резањем и брушењем у стоматологији. - Ниш: Медицински
факултет, 2005.
Игић Љ. Н: Парцијална мобилна зубна протеза: претклиника: практикум. –
Ниш: Просвета, 1991. – 1. изд.
Игић М., Кесић Љ. Пародонтална обољења код деце и одраслих. – Ниш:
Наиспринт, 2013.
Игић С., Игић А. Имедијатна мобилна зубна протеза. - Ниш: Тибет, 1998.
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Кесић Љ., Костадиновић Љ. Орална хигијена. - Ниш, Медицински факултет,
2011 (Unigraf-X-Copy).
Митић Н. Каријес профунда. - Ниш: Универзитет у Нишу, 1986.
Митић Н., Дачић-Симоновић Д.Х. Дентин и пулпа: превенција и терапија. –
Ниш: Просвета, 1994.
Митић А. Хемомеханичка обрада инфицираних канала корена зуба. – Ниш:
Графика Галеб, 2011.
Митић А. The importance of final irrigation with mineralolitic effect agents during chemomechanical treatment of tooth root canal У: Oral health сare – pediatric, research,
epidemiology and clinical practice. - In Tech, 2012.
Орлов С., Којовић Д., Мирковић Б. Орална медицина. - Ниш: С. Орлов: Д.
Којовић: Б. Мирковић, 2001.
Орлов С. и сар. Орална медицина. – Ниш: С. Орлов [етц.], 2007.
Оташевић М., Митић Н. и сар.: Орална микробиологија. – Ниш: Просвета, 2002.
Павловић В. Болести пародонта. – Ниш : Просвета, 1974.
Павловић В. Болести зуба. - Ниш: Просвета, 1974.
Павловић В. Каријес : патологија и терапија. - Ниш: Институт за документацију
заштите на раду, 1981.
Павловић В. Ендодонција, патологија и терапија. - Ниш: Институт за
документацију заштите на раду, 1982.
Павловић В. Болести зуба: практикум. - Ниш: Медицински факултет, 1985.
Павловић В. Болести зуба. Ниш: Универзитет, 1985.
Павловић В. Каријес: патологија и терапија. - Београд; Загреб: Медицинска
књига, 1985. - 2. изд.
Павловић В. Ендодонција: патологија и терапија. – Београд; Загреб: Медицинска
књига, 1986.
Павловић В. Каријес: патологија и терапија. - Београд; Загреб: Медицинска
књига, 1987. - 3. изд.
Павловић В. Ендодонција: патологија и терапија. - Београд; Загреб: Медицинска
књига, 1987. – 3. изд.
Павловић В. Каријес: патологија и терапија. Београд; Загреб: Медицинска
књига, 1989. - 4. изд.
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Павловић В. Клиничка ендодонција. - Ниш:
Студентски културни центар, 1998. - 1. изд.
Соколовић Б. Тотална зубна протеза: утицај на
функцију говора. – Ниш: Градина, 1977.
Соколовић Б. Тотална зубна протеза: утицај на
функцију говора. – Ниш: Градина, 1980.
Соколовић Б. Физиологија оклузије. – Ниш:
Институт за документацију заштите на раду
“Едвард Кардељ”, 1982.
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1991. - 1. изд.
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Просвета, 1991. - 1. изд.
Соколовић Б. Тотална зубна протеза: отисци. Ниш: Просвета, 1992. - 1. изд.

Проф. др Будимир Соколовић, проф. др Љиљана Алексов и др
спец. Раде Паравина на сајму поред издања лекара Службе за
стоматолошку протетику

Соколовић Б. Protodontica clinica: Protesi fissa & protesi schelerata. – Niš : Prosveta, 1995.
Соколовић Б. Protodontica clinica: Protesi totale. - Niš : Prosveta, 1995.
Соколовић Б. Стоматолошка клиничка протетика: одабрана поглавља. - Ниш:
Просвета, 1995. - 1. изд.
Соколовић Б. Безубост: клиника, дијагноза, третман. - Ниш: Просвета, 1997. - 1. изд.
Соколовић Б. Тотална зубна протеза и естетика. -Ниш: Просвета, 1998. - 1. изд.
Станковић Д., Јовановић Г. (уредници): Проблематика болести ризика у
стоматолошкој пракси. - Ниш: Студентски културни центар, 2001. - 1. изд.
Станковић С. и сар. Дисфункције темпоромандибуларног зглоба. - Ниш:
Медицински факултет; Просвета, 2004.
Стошић П., Лукић В., Баба-Милкић Ђ. и сар. Дечја и превентивна
стоматологија. - Београд: Дечје новине, 1984. - 1. изд.
Шурдиловић С. Максилофацијална хирургија: практикум из трауматологије. Ниш: Просвета, 2000. - 1. изд.
Шурдиловић С. и сар. Максилофацијална хирургија: за студенте медицине. Ниш: Медицински факултет; Просвета, 2005. - 1. изд.
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Радници Клинике за стоматологију учествују у
континуираној медицинској едукацији у виду програма
перманентног образовања и усавршавања у здравству,
који се остварује као развој система континуиране
медицинске едукације на Клиници за стоматологију и
на Медицинском факултету у Нишу, а такође учествују
и у популаризацији идеје континуиране медицинске
едукације, као и у организацији стручно-научних скупова
(семинара, школа итд).

Едукативни семинари у периоду од 2005. до 2014.
године, чији су руководиоци били запослени на
Клиници за стоматологију у Нишу
•
•

•
•
•
•
•

Принципи рационалне употребе антибиотика у дечјој
стоматологији (руководилац семинара доц. др Душан
Шурдиловић; 29.03.2014.године; 10.05.2014.године)
Мултидисциплинарни приступ савременој стоматологији
– истине и изазови у стоматолошкој пракси - нови материјали и методе (руководилац семинара: проф. др Зорица Ајдуковић; 28.6.2014
године)
Стоматолошка санација деце са поремећајима у развоју (интелектуални, хематолошки, ендокринолошки аспекти) (руководилац семинара:
доц. др Душан Шурдиловић; 26.04.2014 године; 21.06.2014 године)
Стоматолошка санација деце са посебним потребама (руководилац семинара: доц. др Душан Шурдиловић; 16.4.2011 године;
03.09.2011 године; 03.12.2012 године)
Савремени аспекти контроле бола и употребе антибиотика у педонтологији (руководилац семинара: доц. др Душан
Шурдиловић; 18.06.2011 године; 06.08.2011 године)
Мултидисциплинарни приступ савременој стоматологији – најновија
достигнућа у стоматолошкој пракси (руководилац семинара: проф.
др Зорица Ајдуковић; 26.4.2013 године)
Школа ласера у стоматологији (руководилац семинара: проф. др
Љиљана Кесић; 26.11.2010 године, 21.01-22.01.2011 године, и
26.03.2011 године)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хјустон у Нишу (руководилац семинара: проф. др Никола Бурић;
03-04.06.2010 године)
Ендо-пародонталне лезије (руководилац семинара: проф. др Драгица Дачић Симоновић; 24.09.2010 године)
Савремени дијагностички и терапијски принципи обољења
усне дупље (руководилац семинара: проф. др Љиљана Кесић;
10.04.2009 године)
Aктуелне терапијске мере у естетској рестауративној стоматологији
и оралној медицини (руководилац семинара: проф. др Драгица
Дачић Симоновић; 28.03.2008 године)
Школа ласера (руководилац семинара: проф. др Љиљана Кесић;
12.06-13.06.2008 године)
Школа ласера (руководилац семинара: проф. др Љиљана Кесић;
05.05.2007 године)
Примена ласера у орофацијалној регији (руководилац семинара:
проф. др Љиљана Кесић; 02.11.2007 године)
Модерни аспекти ласеротерапије у стоматологији (руководилац семинара: доц. др Љиљана Кесић; 03.11.2006 године)
Биолошки концепт лечења апексних пародонтита (руководилац семинара: проф. др Надица Митић; 14-16.04.2005 године)
Протетска рехабилитација геријатријских пацијената (руководилац
семинара: проф. др Љиљана Алексов;
10.6.2005 године)
•
Примена ласера у оралној медицини и
пародонтологији (руководилац семинара:
проф. др Драгиња Којовић; 28.10.2005
године)
•
Тотална зубна протеза и геријатријски
пацијенти (руководилац семинара: проф.
др Драгутин Станковић; 16.12.2005 године)
•
Повреде зуба и пародонталних ткива код деце – нови аспекти терапије (руководилац семинара: проф. др Мирјана
Апостоловић; 23.12.2005 године)

Детаљи са семинара континуиране едукације у реновираном Амфитеатру Клинике за стоматологију
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Када је реч о делатности Клинике за стоматологију од њеног оснивања
до данас, поред настојања да се објективно истакну постигнути
резултати, не могу се занемарити оцене друштвено-политичких и
здравствених институција, које су увек биле високе и документоване
писаним признањима, похвалама или захвалницама.
Поред тога, еминентни   представници из земље и иностранства,
упознавши се са организацијом и радом ове установе, испољили су
интерес за научну и стручну сарадњу и измену искустава. Међу њима
је и председник Светске организације стоматолога (F.D.I.), професор
Универзитета у Копенхагену, др P. Pederson, који је, поред осталог,
у књизи утисака забележио следеће: „Честитам Вам у име одонтостоматолога из 55 земаља на Вашим достигнућима и надам се да
ћемо имати прилике да сарађујемо у овој области. Примите добре
жеље од 300.000 стоматолога из целог света“. Ове констатације
односе се првенствено на успешно реализован и у пракси спроведен
концепт јединствене едукације стоматолога, зубних техничара и
стоматолошких сестара, који је по његовом мишљењу јединствен
у свету. Наводи др Weisel-а у књизи утисака такође говоре много о
резултатима наше Клинике: „Према реаговању господина продекана
који је посумњао у моје познавање стоматологије, које сам му изнео
као своје, видео сам, уосталом, да у овој кући влада прави научни дух
најбоље европске традиције. На овоме Вам честитам.” Malcon Adishesi,
заменик генералног директора UNESKO-а, који је Клинику посетио
још давне 1967. године, изнео је похвале за постигнуте резултате на
Клиници за стоматологију у Нишу.
Висока оцена постигнутих резултата и велики број других
позитивних оцена и похвала остају трајно у сећању нашег колектива и
служе као подстрек за даље успехе у раду. Савез здравствених радника
СР Србије, Подружница зубних техничара Ниш, Дом здравља Ниш,
доделили су Клиници Захвалнице као друштвено признање за помоћ
у организацији службе. Савез здравствених радника социјалистичке
републике Босне и Херцеговине, секција зубних техничара 1979.
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године, доделила је Клиници за стоматологију у Нишу Захвалницу  
за допринос стручној и општедруштвеној афирмацији ове секције.
Захвалнице и признања за успешну сарадњу и постигнуте резултате
Клиници за стоматологију такође су дали и Удружење стоматолога
Југославије (Будва, 1976. године),   Acta Stomatologica Croatica (1987.
године), Стоматолошки факултет Универзитета у Сарајеву и многи други.
Запослени на Клиници за стоматологију у Нишу одувек су се истицали врхунским резултатима у области пружања здравствених услуга, научно-истраживачког рада и еманацији високостручних кадрова
у склопу наставе за студенте Стоматолошког и Медицинског одсека,
постдипломских студија и других видова стручног усавршавања кадрова на Медицинском факултету у Нишу.  Они су и добитници многих
појединачних признања, награда или повеља.
Служба за болести зуба и ендодонцију

Проф. др Надица Митић и проф. др Драгица Дачић – Симоновић добитнице
су Годишње награде Удружења универзитетских професора и научника Србије, и
Златне плакете “Проф. др Војислав К. Стојановић” - Удружења универзитетских
професора и научника Србије, 1995. године за резултате постигнуте у
образовању, педагошком раду и за ауторско дело “Пулпа и дентин”.
Проф. др Надица Митић је добитник Повеље Медицинског факултета за
истакнути рад у развоју факултета, 2000. године.
Асист. др Јелена Поповић је добитник Признања Медицинског факултета у Нишу
за најбољи научни рад објављен у часопису са импакт-фактором у 2010. години.
Стоматолошка сестра Снежана Гроздановић је добитник награде „Златна
вила“ 2010. године.

Служба за оралну медицину и пародонтологију

Проф. др Бранислава Мирковић и проф. др Светлана Орлов су добитнице
Октобарске награда града Београда 1982. године, за објављени уџбеник
„Обољења меких ткива усне дупље”.
Проф. др Светлана Орлов је ванредни члан Медицинске академије СЛД.
Доц. др Радмила Обрадовић је добитник Признања Медицинског факултета у
Нишу за најбољи научни рад, објављен у часопису са импакт-фактором у 2009. години.
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Стоматолошка сестра Славица Дамњановић је добитник награде „Сребрна
вила“ 2011.године, и „Златна вила“ 2014.године.

Служба за превентивну и дечју стоматологију

Медицинска академија СЛД изабрала је проф.др Ђорђа Баба-Милкића за свог
редовног члана 1976. г. и доделила му повељу (CHARTA).
Проф. др Мирјана Апостоловић добитник је Дипломе СЛД-а 1994. године,
Плакете СЛД-а 1998. године и Повеље Медицинског факултета Универзитета
у Нишу 2005. године.

Служба за ортопедију вилица

Проф. др Љиљана Тијанић је добитник награде Ортодонтске секције
Србије за најбољи научни рад, као и повеље „Проф. др Иван Бикар“, за изузетне
резултате у области ортопедије вилица.
Проф. др Мирјана Јаношевић је добитник Повеље Антрополошког друштва
Југославије 2004. године и Повеље Антрополошког друштва Србије 2009. године.
Служба за оралну хирургију
Проф. др Биљана Вујичић је добитник Плакете Српског лекарског друштва
1996. године.

Служба за стоматолошку протетику

Професори Синиша Васић, Раде Тијанић, Србољуб Ђорђевић и Иван Вуковић
су носиоци Ордена рада првог реда са златним венцем Председништва СФРЈ.
Проф. др Синиша Васић је носилац Златног ордена рада за организацију
наставе стоматолошког одсека у целини, а посебно стоматолошке протетике
1965. године. Добитник је Октобарске награде града Ниша и Плакете
Универзитета у Нишу 1975. године.
Проф. др Србољуб Ђорђевић је носилац Повеље Медицинског факултета,
Повеље Универзитета у Нишу и Плакете Српског лекарског друштва.
Проф. др Будимир Соколовић је од 1992. године члан Академије медицинских
наука Српског лекарског друштва.
Проф. др Љиљана Алексов добитница је захвалнице Српског лекарског
друштва 1984. године за дугогодишњи рад и активност.
Проф. др Зорица Ајдуковић добитник је Признања за најбољи научни рад
поводом прославе годишњице Медицинског факултета у Нишу, 2008. године. Члан
је Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од маја 2013. године.
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Acta Stomatologica Naissi (ASN), је национални часопис који представља
стоматолошку науку и струку, чији је оснивач Клиника за стоматологију
и Медицински факултет Универзитета у Нишу. Основна идеја првог
уредника и оснивача проф. др Будимира Соколовића, наставника и сарадника Клинике за стоматологију, је била да српску стоматолошку науку промовише у јавности на територији бивше Југославије (СФРЈ).
Такође, оснивачи ASN су желели да се овај часопис промовише и на
међународном издавачком простору. Основни циљеви због којих је и
настао овај часопис су остварени јер је читава плејада сарадника, младих наставника и искусних педагога-професора, своју каријеру промовисала кроз публиковање својих истраживања и оригиналних радова
у ASN. Од 2003. године, главни и одговорни уредник је проф др. Никола Бурић, који је започео  прилагођавање издања ASN  међународним
стандардима, затим укључивања већег броја међународних експерата из области стоматологије у издавачку делатност ASN,   као и
испуњавање услова за међународну индексацију часописа ASN.
Први број ASN је штампан 1. маја 1984. године. До сада је штампано
29 годишта (волумена) и укупно је одштампано 68 бројева. Часопис
се штампао на српском језику четири пута годишње (март, јуни,
септембар, децембар) до 2006.  године, а од 2006. године штампа се
два пута годишње (јуни и децембар), на српском и енглеском језику.
Уређивачки одбор је састављен од професора стоматологије из Ниша
и Београда. Међународни уређивачки одбор састављен је од експерата
за стоматологију и то из земаља   као што су САД, Јапан, Канада,
Шведска, Немачка, Италија, Грчка, Бугарска.
Часопис ASN се налази на листи научних публикација Министарства
за науку Републике Србије, дигиталном репозиторијуму Народне
библиотеке Србије и у Српском цитатном индексу (SCI). Испунио је
услов да буде положен у Репозиторијум и на основу овакве процедуре
отпочело је вредновање и категоризација часописа за Библиометријски
извештај, као и извештавање података о часопису у националном
цитатном индексу (SCI индекс), односно у систему Cross-ref (DOI). Од
2009. године часопис ASN се налази се у електронским индексима за
часописе  SCOPUS и EXCERPTA MEDICA Care (EMCare), као и у бројним
електронским универзитетским библиотекама широм света.
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До 2014.године наведене колеге су
завршили
специјалистичке
студије
из
области: Болести уста и зуба (од 1993.године
подељена је на Болести зуба и ендодонта;
и Пародонтологија и Орална медицина),
Ортопедија вилица са Превентивном и дечјом
стоматологијом (од 1978.године полаже се или
као специјализација из Ортопедије вилице или
Превентивна и дечја стоматологија), Орална
хирургија,
Максилофацијална
хирургија,
Стоматолошка протетика и од 1986. године
Општа стоматологија, која се полаже пред
комисијом коју чине специјалиста Болести
зуба и ендодонције, Оралне хирургије и
Стоматолошке протетике.

1975.година
Болести уста и зуба
Ристић Л. Живојин
1976.година
Болести уста и зуба
Тошић Б. Милутин
Раденковић Љ. Никола
Ортопедија вилица са
превентивном и дечјом
стоматологијом
Јовановић С. Обрад
Тошић Р. Борјанка
1977 година
Болести уста и зуба
Игић Б. Славољуб
Митић Д. Надица

Први специјалистички испит из Опште стоматологије,
1983.године. Кандидат Тодоровић Жика. Комисија: проф.
др Михајло Ђорђевић, проф. др Синиша Васић и проф. др
Влатко Томашевић

Ортопедија вилица са
превентивном и дечјом
стоматологијом
Илијић Б. Бранко
Лукић Ц. Бранислав
Стојановић Р. Драгослав

Превентивна и дечја
стоматологија
Кркић В. Љубиша
Петковић Ј. Душанка
Станисављевић С. Милица
Османлијевић З. Славка

Стоматолошка протетика
Милошевић С. Шумадинка,
Милушев Р. Атанас
Митровић Д. Невена

Стоматолошка
протетика
Бераха Ј. Истраел

1978 година
Болести уста и зуба
Денић Б. Снежана
Кузмановић Д. Предраг
Жујковић М. Слободан

1979.година
Болести уста и зуба
Цветановић В. Душанка
Ортопедија вилица
Љубомировић Д. Грујица

Ортопедија вилице
Казази И. Сацир
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Превентивна и дечја
стоматологија
Костић В. Светлана
Костић Н. Томислав
Милићевић-Ракић С. Верица
Радев Г. Алекса
Стоматолошка протетика
Цирић А. Светозар
Ристић Н. Китка
1980.година
Болести уста и зуба
Ђерговић В. Ненад
Андрејевић Г. Војимирка
Кулић Б. Благоје
Перовић Б. Драгиња
Ортопедија вилица
Радојичић Б. Божидар
Стојанчов З. Лидија
Превентивна и дечја
стоматологија
Смиљковић Д. Мирјана
Васић Н. Елена
Стоматолошка протетика
Игић С. Александар
Караниколић М. Радмила
Мијајловић Д. Радослав
Милошевић Б. Славољуб
Перић С. Љиљана
Тотев Т. Архангел

Стоматолошка протетика
Аритоновић Б. Гордана
Игић С. Стеван
Михајловић Ц. Словенка
Митровић Б. Љиљана
Обровић М. Илија
Тимотијевић И. Миливоје
Веселиновић М. Милун
Тошић З. Славољуб
1982.година
Болести уста и зуба
Цимбаљевић В. Чедо
Митић В. Драгиша
Ортопедија вилица
Ивановић Б. Станимир
Младеновић, Н. Гаврило
Хаџи - Тончић, М. Василије
Превентивна и дечја
стоматологија
Драгићевић В. Бранислав
Барац Р. Србијанка
Драгићевић В. Бранислав
Милошевић В. Светислав
Митић С. Слободан
Томић С. Драган

1981.година
Болести уста и зуба
Денић Л. Славољуб
Ђорђевић Ђ. Борис
Стојановић Љ. Хранислав

Стоматолошка протетика
Дракулић С. Мица
Алексић Р. Миодраг
Алексов В. Љиљана
Дракулић С. Мица
Ђорђевић В. Тодор
Тубић У. Првослав
Станковић Р. Маријана
Недељковић В. Слободанка
Станковић Д. Драгутин

Ортопедија вилица
Батас Н. Милан
Михајловић Р. Добросав
Величковић М. Миодраг
Незић С. Хасан

1983.година
Болести уста и зуба
Ђорђевић Р. Мирослава
Игњатовић В. Олгица
Милић-Такворијан Р. Гордана

Превентивна и дечја
стоматологија
Радонић М. Исо
Стевановлћ-Велчев В. Љиљана
Васић М. Љиљана
Стојковић Д. Живадин

Ортопедија вилица
Ђордевић Б. Александар
Ђордевић Б. Александар
Ивковић Ц. Снежана
Ракоњац С. Брана
Петровић Б. Александар
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Превентивна и дечја
стоматологија
Мићовић А. Момчило
Миљковић З. Љубомирка
Младеновић И. Даринка
Сарић С. Мирјана
Рибарац Д. Љиљана
Вукичевић Р. Алексија
Општа стоматологија
Алексић П. Љубинка
Тодоровић В. Жика
1984. година
Болести уста и зуба
Даковић Г. Здравко
Ортопедија вилица
Маринковић Р. Драган
Превентивна и дечја
стоматологија
Јанковић Ц. Вељана
Конић С. Илија
Кундаковић Р. Мила
Стоматолошка протетика
Авни Ц. Гаџа,
Бранковић С. Драгољуб
Ђелебџић Љ. Надежда
Јанетовић Б. Петар
Косић Н. Борислав
Општа стоматологија
Коцић В. Братислав
Манић Л. Станица
Марковић М. Миомир
1985.година
Болести уста и зуба
Здравковић Б. Јосић
Радивојевић П. Слободан
Велимировић М. Љубиша
Ортопедија вилица
Рајковић Ц. Светлана
Симић А. Мирољуб
Обрадовић Б. Слободанка
Превентивна и дечја
стоматологија
Кесар М. Жарко
Мићовић С. Милка
Велчев Т. Васил
Станковић Б. Љиљана
Вацић М. Милијана
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Стоматолошка протетика
Јовановић С. Љубинка
Јовић П. Вишња
Марковић В. Душанка
Виденовић С. Топлица
Петровић Т. Драгиша
1986. година
Болести уста и зуба
Марковић Н. Мирјана
Марковић Н. Мирјана
Симић Н. Катарина
Петровић Ј. Драгица
Новаковиић М. Живана
Ортопедија вилица
Ћеран М. Слободан
Превентивна и дечја
стоматологија
Маринковић Ц. Славољуб
Милосављевић В. Драгица
Момчиловић П. Биљана
Радивојевић А. Јовица
Тошевић М. Данило
Стоматолошка протетика
Антић С. Душица,
Дедић К. Војислав
Младеновић Б. Драган
Станојевић М. Славољуб
Општа стоматологија
Јанковић А. Блага
Лазић Ј. Радослав
Милојевић М. Радмила
Никодијевић В. Слободан
1987 година
Болести уста и зуба
Дачић- Симоновић
Х.Драгица
Симоновић И. Јаворка
Ортопедија вилица
Парезановић Р. Гордана
Превентивна и дечја
стоматологија
Анђић Н. Миливоје
Бошковић М. Радунка
Здравковић Т. Иван
Здравковић-Милић А. Лала
Николић Н. Мирослава
Стојановић С. Миодраг

Општа стоматологија
Голубов.ић Р. Грана
Игњатовић А. Олга
Костов Д. Богданка
Маринковић С. Зоран
Вукотић Д. Слободан
Ристић А. Владимир
Попивода Љ. Светлана
Попадић Р. Миломирка

Превентивна и дечја
стоматологија
Филиповић Д. Мирјана
Јовановић М. Славољуб
Костадиновић Б. Љиљана
Макрагић М. Југослав
Милошевић А. Зорица
Вацић Љ. Слава
Петровић Б. Љубица

1988 година
Болести уста и зуба
Цекић М. Александар
Хаџи-Милкић Ј. Сулка
Маринковић З. Томанија
Стаменковић С. Антанасије

Орална хирургија
Ристић М. Срећко

Ортопедија вилица
Јаношевић Љ. Мирјана
Шусулић Ц. Љиљана
Русић-Тасић М. Весна
Превентивна и дечја
стоматологија
Александров Р. Никола
Михајловић В. Миле
Миладиновић В. Љубомир
Милојковић Д. Радмила
Панић З. Наталија
Тасић П. Радомирка
Трајковић З. Љиљана
Ристић М. Душанка
Стоматолошка протетика
Ђорђевић Ј. Александра
Голубовић Д. Вукашин
Маринковић Л. Душанка
Радојичић Љ. Славица
Стојановић В. Нада
Стошић З. Драги
Штерић З. Милица
Општа стоматологија
Маринковић Т. Србобран
Марковић С. Живота
Петровић Б. Миодраг
1989 година
Болести уста и зуба
Гашић З. Јованка
Стаменковић З. Добривоје
Стефановић Т. Соња
Ортопедија вилице
Кнежевић Р. Милан

Стоматолошка протетика
Тодоровић В. Јеленко
Општа стоматологија
Цакић-Ристић Б. Светлана
Ћирић М. Љиљана
Ђорђевић А. Станислав
Ђорђевић С. Михајло
Голубовић М. Радмило
1990.година
Болести уста и зуба
Цекић Н. Славољуб
Цветковић Е Александар
Голубовић С. Љубинка
КадићМ.Салих
Коцић Д. Радивој
Перовић М. Предраг
Ортопедија вилица
Миљковић Љ. Љиљана
Николић Д. Анкица
Станисављевић М. Гордана
Превентивна и дечја
стоматологија
Александров Б. Олга
Ћирић Л.Нада
Димић Љ. Радмила
Јовановић С. Слободан
Милошевић Н. Зорица
Младеновић Р. Драган
Петковић 0. Малина
Орална хирургија
Николић Ђ. Јован
Стоматолошка протетика
Александров А. Љубен
Аничић Б. Мирјана
Пешић Б. Светозар
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Општа стоматологија
Ћирић Г. Боривоје
Живковић М. Бранислава
1991.година
Болести уста и зуба
Вулић Д. Славиша
Превентивна и дечја
стоматологија
Алексић Б. Дрина
Цветановић В. Слободан
Иванов М. Иван
Стевчић И. Јелица
Орална хирургија
Гласновић Р. Бранко
Кућер Ж. Звонко
Шљивић С. Витомир
Стоматолошка протетика
Петровић В. Радмило
Радојковић Б. Љубомир
Општа стоматологија
Голубовић Д. Милена
Јанковић А. Гордана
Миловановић Д. Драгана
Поповић Е Радослав
Стефановић Б. Љиљана
Стојковић В. Сретен
Врећић Д. Зоран
1992.година
Болести уста и зуба
Јеленковић М. Радиша
Лукић Д. Љиљана
Ортопедија вилица
Спаић М. Гордана
Тодоровић Л. Богољуб
Превентивна и дечја
стоматологија
Цакић - Поповић Г. Видосава
Дедић В. Нина
Ђорђевић М. Љубинка
Голубовић М. Жика
Јевтић Н. Негослава
Ненадовић Д. Мирјана
Николић М. Марина
Стоиљковић Д. Гордана
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Орална хирургија
Миливојевић Б. Небојша
Стоматолошка протетика
Игић И. Славољуб
Младеновић М. Снежана
Смиљанић Б. Владислав
Стоиљковић Љ. Зоран
Општа стоматологија
Арсић Е Надка
Михајловић Р. Јагода
Петровић Н. Миодраг
Радичевић Р Мирјана
Ракич М. Стеван
Станковић С. Бранислав
Тешовић В. Бранко
Вуковић В. Рајко
1993.година
Болести уста и зуба
Бранковић Р. Весна
Димитријевић Н. Душа
Петровић Ђ. Миомир
Стаменовић Д. Властимир
Вељковић С. Марина
Болести уста и пародонта
Фазлић Џ. Исмет
Ортопедија вилица
Марковић Ј. Зорица
Превентивна и дечја
стоматологија
Хамидовић А. Есад
Милојевић Р. Милосија
Петровић Н. Драган
Спасић Ђ. Марина
Илић С. Новица

Манић Д. Миле
Мијајловић М. Верица
Микић М. Весна
Миленковић Б. Мирјана
Незић Ј. Добрила
Петковић М. Невенка
Стојановић Ж. Радмило
1994.година
Болести уста и пародонта
Јовановић Г. Љиљана
Ортопедија вилица
Грубић Д. Љубица
Танић М. Татјана
Томић И. Наташа
Превентивна и дечја
стоматологија
Бојовић Е Драгана
Ђурић Н. Мирко
Коцић В. Дејан
Лукић Н. Зорица
Милошевић М. Јасмина
Станисављевић Д. Горан
Тричковић - Јањић Д. Оливера
Орална хирургија
Бурић Б. Никола
Јовановић Р Слободан
Јовановић Р. Горан
Стоматолошка протетика
Дикић Б. Зоран
Јаначковић Б. Милош
Новаковић Д. Снежана
Паравина Д. Раде

Орална хирургија
Цветковић М. Славиша

Општа стоматологија
Колев В Василка
Медаров А. Зорана
Милановић С. Божидар

Стоматолошка протетика
Алексић Б. Госпава
Петровић Б. Весна
Живадиновић К. Градимир

1995.година
Превентивнаи дечја
стоматологија
Ранчић М. Зорица

Општа стоматологија
Бојовић Д. Драган
Дачић Д. Љиљана
ДодићР. Михајло
Гезим М. Раци
Лазић М. Миланка

Стоматолошка протетика
Кутлегич М. Миланка
Тимотијевић Б. Весна
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1996.година
Болести зуба и
ендодонција
Јовановић-Миленковић Ж.
Надица
Шарић-Живковић Р. Гордана
Ортопедија вилица
Томашевић-Блажеј М. Зорица
Превентивна и дечја
стоматологија
Андонов М. Васил
Величков В. Крум
Орална хирургија
Марковић Д. Небојша
Стоматолошка протетика
Крунић С. Небојша
Ранђеловић Б. Славољуб
1997.година
Болести уста и пародонта
Аранђеловић В. Весна
Ортопедија вилица
Цветковић Б. Мирољуб
Факхредине А. Фирас
Превентивна и дечја
стоматологија
Дачић Б. Драган
Марковић М. Драгана
Милутиновић-Савић М. Бранислава
Петровић Пуношевац М.
Миљана
Радосављевић Г. Зоран
Орална хирургија
Живковић С. Миодраг
Стоматолошка протетика
Астрит Х. Гојани
Ћирић М. Славица
Ђорђевић Б. Љиљана
Генадијев Д. Валери
Хаџиу С. Алберт
Митић В. Лидија
Шпаковски С. Весна
Станишић Ј. Радомир

Општа стоматологија
Божић А. Властимир
Јовановић Делчев Д. Благовеста
Крстић Љ. Бранко
Миловановић А. Љубиша,
Мирчић Пузић Б. Мирјана
Митић Д. Зоран
Станковић В. Зоран
1998.година
Болести зуба и ендодонција
Илић М. Катица
Радуловић Н. Биљана
Тошић Б. Горан
Пародонтологија и орална
медицина
Ћирић Т. Светлана
Крстић М. Зорица
Ортопедија вилица
Лазаревић С. Марина
Мађар Б. Миљана
Милановић В. Весна
Мировић С. Биљана
Митић Ђ. СлаЂана
Новковић М. Слободан
Савић Ј. Љубиша
Стевановић Ј. Слађана
Превентивна и дечја
стоматологија
Чемерикић Д. Љиљана
Ђокић М. Милијана
Илић В. Рајка
Јусуфи К. Мехмедали
Костић Ч. Душан
Младеновић В. Лидија
Павловић П. Зорица
Рељић Т. Љиљана
Орална хирургија
Марковић М. Славиша
Ристић М. Слободан
Солуновић С. Душица
Стоматолошка протетика
Ајдуковић Р. Зорица
Игић Љ. Весна
Илић Р. Наташа
Ивановић Петровић Б. Снежана
Јовановић В. Сунчица
Николић М. Љубиша
Премовић Т. Владимир
Тошић Б. Владимир

Општа стоматологија
Цветковић Ј. Златан
Јовић М. Слободан
Спасић С. Светлана,
Томић С. Љиљана
Живковић Ж. Лела
1999.година
Пародонтологија и орална
медицина
Величковић Г. Летица
Ортопедија вилица
Филиповић Љ. Гордана
Илић Љ. Татјана
Ранчић Ђ. Славица
Соколов С. Ивана
Стојиљковић М. Милан
Превентивна и дечја
стоматологија
Иванковић Д. Љубица
Орална хирургија
Ђошић С. Драган
Мишић Ђ. Драган
Трифуновић Ђ. Срђан
Стоматолошка протетика
Илић В. Иванка
Марковић А. Гордана
Станковић Д. Саша
Станковић М. Тања
ВељковићВ. Славиша
Општа стоматологија
Цолић Н. Оливера
Илић С. Драгана
Миловановић Ј. Слађана
Митић М. Светлана
Симоновић Т. АнЂелка
Трајковић Б. Горан
Вељковић Н. Небојша
2000.година
Болести зуба и
ендодонција
Митић Б. Зоран
Ортопедија вилица
Голубовић М. Славица
Михајловић Љ. Горица
Митровић Р. Властимир
Петковић С. Милорад
Вучић Р. Надица
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Бурић В. Мирјана
Јовановић Р. Слободан
Радојичић М. Јулија
Превентивна и дечја
стоматологија
Станачков М. Милованка
Гргов М. Видосава
Радић М. Лела
Јовановић С. Жарко
Караџић Ј. Драган

Орална хирургија
Вучковић А. Драган
Максилофацијална
хирургија
Милојевић Р. Јулијана
Бурић Б. Никола
Стоматолошка протетика
Костић Д. Јовица
Павловић В. Синиша

Орална хирургија
Петровић Н. Драган
Даковић З. Ангелина
Тодоровић М. Коста

Општа стоматологија
Пешић Р. Весна
Дамњанац П. Марина
Димитријевћ Б. Сузана

Стоматолошка протетика
Петровић З. Боривоје
Митић Ђ. Мирослав
Цолић В. Предраг
Макијев Ј. Сузана
Велков К. Братислав
Цветановић Љ. Снежана
Стојановић М. Љиљана
Брадић Ж. Благоје

2002.година
Болести зуба и ендодонција
Мирић С. Драган

Општа стоматологија
Чипев С. Роза
Павловић М. Периша
Рашић-Антић Р. Марина
Петровић М. Боска
Иванов И. Бошко
Стојановић Р. Миодраг
2001.година
Болести зуба и
ендодонција
Ранчић-Петровић М. Гордана
Пародонтологија и орална
медицина
Ђорић Н. Дивна
Ортопедија вилица
Буђић Б. Гордана
Нинић В. Ружица
Превентивна и дечја
стоматологија
Трајковић Б. Сања
Жерајић М. Мирољуб
Јордановић-Тошев В.
Биљана
Крунић Ј. Биљана
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Пародонтологија и орална
медицина
Костић С. Иван
Илић Д. Јовица
Ортопедија вилица
Jabbour E. Nathalie
Илић Ђ. Љиљана
Стојановић К. Данка
Милојевић Т. Братислав
Ивановић Д. Зорана
Јуришин А. Север
Булатовић М. Душица
Аранђеловић Ј. Весна
Превентивна и дечја
стоматологија
Јанковић И. Мирјана
Нешић О. Бранислава
Стевановић Д. Љиљана
Николић Р. Мирјана
Митић М. Слађана
Димић Ч. Бранкица
Зечић Д. Весна
Ћирковић С. Радмила
Костадинов Б. Аце
Петровић М. Данијела
Курјак З. Весна
Орална хирургија
Јовановић Љ. Марина
Тијанић Р. Милош

Стоматолошка протетика
Ванић Д. Зоран
Чарапић Р. Драган
Петровић С. Јована
Панајотовић С. Весна
Радојичић Б. Андрија
Мијовић М. Бранко
Стојанов В. Јасмина
Миленковић М. Милан
Трајковић С. Чедомир
Општа стоматологија
Ђенић-Радосављевић П.
Верица
Ђорђевић Т. Татјана
Јовановић М. Верица
2003.година
Болести зуба и
ендодонција
Митић Д. Александар
Ортопедија вилица
Стошић Д. Маја
Живковић С. Данијела
Ђорђевић С. Славица
Лала-Симић Х. Димитра
Јовановић Б. Ивана
Милисављевић С. Данијела
Кучевић Х. Есад
Илић Д. Снежана
Превентивна и дечја
стоматологија
Игић Љ. Марија
Митић М. Вукица
Стојиљковић С. Слађана
Орална хирургија
Митић П. Драгана
Максилофацијална
хирургија
Balakas E. Athanasios
Степић-Богдановић М.
Татјана
Стоматолошка протетика
Гашпаровић Ј. Невена
Манчић Р. Милан
Манчић Р. Милош
Ивановић Р. Љиљана
Општа стоматологија
Јовановић Д. Славољуб
Илић В. Светомир
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Антић П. Јелена
Божић Б. Славиша
Николић В. Бисерка
2004.година
Болести зуба и
ендодонција
Срдановић Д. Ивана
Пародонтологија и орална
медицина
Григоров Д. Ивана
Пејчић С. Ана
Ортопедија вилица
Биочанин Р. Слободанка
Милошевић Б. Јелена
Превентивна и дечја
стоматологија
Стевановић С. Обрад
Лазаревић-Јовановић М.
Драгана,
Радивојевић М. Мила
Шурдиловић С. Душан
Орална хирургија
Јовановић Б. Мирослав
Стаменковић Б. Предраг
Гирић М. Ненад
Петровић Ж. Слађана
Петковић Б. Александар
Максилофацијална
хирургија
Ковачевић Т. Предраг
Стоматолошка протетика
Томић К. Слађана
Филиповић Г. Драган
Поповић Ж. Милош
Николић Р. Драган
Димитријевић М. Зорица
Станковић С. Срба
Милошевић М. Гордана
Крстић В. Љубица
Павловић Ћ. Снежана
Петковић З. Александра
Хаџибети Р. Мерван
Јовановић Д. Владимир
Аксић М. Родољуб
Општа стоматологија
Јовић П. Синиша
Бакић М. Љиљана
Ивановић С. Жанета

2005.година
Болести зуба и
ендодонција
Новаковић Т. Мима
Ристић Д. Љиљана
Пародонтологија и орална
медицина
Бојовић Д. Марија
Живковић Р. Радмила
Ортопедија вилица
Живановић М. Мирјана
Ивановић Н. Соња
Крстић М. Бранислав
Јовановић М. Петар
Превентивна и дечја
стоматологија
Пешић В. Милена
Стаменковић В. Владимир
Орална хирургија
Манчић Р. Ирена
Бајагић С. Вукадин
Миљковић В. Александар
Стоматолошка протетика
Јованчић З. Сузана
Стевановић Б. Биљана
Луковић В. Дејан
Богдановић П. Аница
Општа стоматологија
Стаменковић Д. Драган
2006.година
Ортопедија вилица
Обрадовић В. Радица
Николић Ч. Љиљана
Божинов С. Калинка
Митић Д. Владимир
Тијанић М. Наташа
Превентивна и дечја
стоматологија
Мичић К. Биљана
Трајковић Р. Каролина
Орална хирургија
Тасић Д. Слободан
Милојевић Д. Игор
Јанковић Д. Владан
Ђелошевић Н. Блажо

Стоматолошка протетика
Траиловић И. Лидија
Трифуновић Т. Борислава
Општа стоматологија
Марић Д. Ненад
Стаменковић М. Душанка
Станчић М. Сузана
2007.година
Болести зуба и
ендодонција
Делић Ђ. Маја
Превентивна и дечја
стоматологија
Блажић Т. Сузана
Љубеновић В. Наташа
Миленковић С. Биљана
Павловић П. Славица
Орална хирургија
Лазић С. Милена
Анђелковић С. Владимир
Стоматолошка протетика
Костић М. Милена
Анђелковић З. Маја
Петровић М. Димитрије
Бањац Н. Мира
Општа стоматологија
Анђелковић Т. Слађана
Стојиљковић С. Јасмина
2008.година
Ортопедија, вилице
Бургић Љ. Оливера
Коцић Б. Снежана
Милуновић М. Вера
Превентивна и дечја
стоматологија
Лапчевић Ј. Јасмина
Пејић-Милојковић С. Госпава
Поповић М. Иван
Арсић С. Миливоје
Смиљковић С. Славиша
Милић С. Љиљана
Ђорђевић Ђ. Ивана
Орална хирургија
Ћирић С. Александар
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Максилофацијална
хирургија
Fragioudakis A. Nikolas
Општа стоматологија
Ристић Д. Сузана
Глигоријевић С. Раде
Томић П. Небојша
2009.година
Пародонтологија и орална
медицина
Раичевић Г. Марија
Младеновић М. Бранислав
Ортопедија вилица
Милосављевић В. Славољуб
Општа стоматологија
Абдурахим Х. Азизи
Стојановић С. Весна
Филиповић С. Сузана
Ранђеловић В. Биљана
2010. година
Болести зуба и
ендодонција
Дачић Д. Стефан
Поповић З. Јелена
Ортопедија вилица
Младеновић Сперкос Д.
Јелена
Antonopoulos D. Theodosios
2011.година
Ортопедија вилица
Матејић М. Ана
Ставров Р. Наташа
Димитријевић Т. Ана
Томић Б. Соња
Превентивна и дечја
стоматологија
Рамадани Ф. Шпенд
Орална хирургија
Стојановић П. Драган
Ивић Д. Мирослав
Шљивић И. Милица
2012.година
Болести зуба и
ендодонција
Јанковић Наташа
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Ортопедија вилице
Јоковић Ирена
Тсерис Евангелос
Превентивна и дечја
стоматологија
Алексић Боривоје
Каличанин Славица
2014.година
Болести зуба и ендодонција
Николић Марија
Ортопедија вилице
Ђорђевић-Младеновић Александра
Дреновац Иван
Јањић Данијела
Аничић-Ристић Бојана
Лазић Владимир
Бајровић Данијела
Ташовић Милан
Јакшић Марија
Маринковић Предраг
Јанковић Горица
Јаношевић Предраг
Превентивна и дечја
стоматологија
Игић Милан,
Пирић-Јањић Данијела
Ахмети Локман
Стаменковић Снежана
Стојиљковић Александра
Јеремић Снежана
Живковић Наташа
Азизи Амил
Стојковић Бранислава
Орална хирургија
Ивановић Жанета
Чоба Веби
Нешовић Весна
Стошић Емилија
Никодијевић Милошм
Стоматолошка протетика
Ристић Иван
Општа стоматологија
Орбовић Павле

50 ГОДИНА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 1964 - 2014

ОДБРАЊЕНИ МАГИСТЕРИЈУМИ
УПОСЛЕНИКА КЛИНИКЕ ЗА
СТОМАТОЛОГИЈУ ОД 1960. ДО ДАНАС
1.	

Митић Надица Доказивање слободног Еугенола у пасти zinc-oxyd-olleiim cariophyllorum код терапије
зуба и биохемијска анализа ткива у условима тестирања, 1976.

2.	

Скочајић Слободан Могућности и значај електроодонто дијагностике 1976.

3.	

Мирковић Бранислава Заступљеност мастоцита и степен њихове дегранулације у инфламираној
гингиви 1976.

4.	

Алексов Љиљана Абразија и зубнопротетска рестаурација 1979.

5.	

Перовић Драгиња Бактериологија денталног плака 1979.

6.	

Игић Александар Решавање ситуација зубика са неповољном конфигурацијом алвеоларног гребена 1980.

7.	

Митић Драгиша Етностоматологија нишког подручја 1980.

8.	

Игић Стеван Утицај имедијатног протезирања на промене и консолидацију протезног поља 1981

9.	

Сарић-Лацмановић Мирјана Обезбољавање при конзервативном лечењу зуба са посебним освртом на
премедикацију пацијената 1981.

10.	 Вујичић Биљана Оралнохируршки захвати у пацијената који се третирају антикоагулантном
терапијом 1981.
11.	 Дачић-Симоновић Драгица Стање зуба радника већих радних организација на територији града
Ниша 1982.
12.	 Радичевић Горан Клиничка и патохистолошка испитивања зацелења циркумскриптних периапикалних процеса 1982.
13.	 Јакшић Недељко Протетичка рехабилитација пацијената са насталим професионалним патолошким
променама зубика код радника комбината Трепча 1983.
14.	 Станковић Драгутин Значај неких анатомско-морфолошких детаља безубих вилица са аспекта протетичке рехабилитације 1983.
15.	 Поповић Олга Естетски аспекти ретенције парцијалне мобилне протезе 1984.
16.	 Гашић Јованка Хистолошко и хистохемијско испитивање амилоида у пулпама зуба код човека 1988.
17.	 Јаношевић Мирјана Испитивање односа између величине зуба и вилица код тескоба 1989
18.	 Филиповић Мирјана Микробиолошка флора акутног и хроничног каријеса и осетљивост најчешће
изолованих сојева на препарате флуора 1991.
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19.	 Петровић Миљана Редукција каријеса сталних зуба као резултат благовременог спровођења
здравственог васпитања 1991.
20.	 Татић Душица Стање зуба и могућност протетичке рехабилитације стоматолошког комплекса у
дијабетичара Ниша и околине 1991.
21.	 Бурић Никола Терапијски и прогностички значај бактериолошког налаза у максиларном синусу после успостављања ороантралне комуникације 1993.
22.	 Станисављевић Горан Корелација присуства mutans streptococca са каријесом зуба код деце 1993.
23.	 Младеновић Драган Ефекти резидуалне фосфорне киселине из узорака цинк фосфатног цемента на
стање импрегнираних брушених површина дентина 1994.
24.	 Перовић-Танић Татјана Развојне карактеристике млечне дентиције са нормалном оклузијом и
моноклузијама 1994.
25.	 Јовановић Горан Клиничке и микроморфолошке промене слузокоже максилофалног синуса отвореног при екстракцији зуба Ментор: Биљана Вујичић 1996.
26.	 Костадиновић Љиљана Реактивна лимфадентива орофацијалне регије у деце Ментор: Миланка Савић 1996.
27.	 Коцић Дејан Епидемиологија и могућности терапије каријеса код деце ометене у психо-физичком
развоју Ментор: Миланка Савић 1997.
28.	 Крунић Небојша Примена ласера у терапији механички алтернираних меких ткива мобилном плочастом зубном протезом Ментор: Драгутин Станковић 1998.
29.	 Кућер Звонко Комбинована примена кортикостероида и нестероидних антиинфламаторних лекова
приликом хирушког вађења имплантираних умњака Ментор: Биљана Вујичић 1998.
30.	 Паравина Раде Испитивање одређених комерцијалних кључева за боју зуба анализом дигиталног
видео записа Ментор: Љубисав Игић 1998.
31.	 Пешић Зоран Значај ехосонографије у хирушкој терапији тумора коже лица Ментор: Славољуб
Шурдиловић 1998.
32.	 Станковић Саша Допринос третману алгодисфункционалног синдрома Ментор: Будимир Соколовић 1998.
33.	 Ајдуковић Зорица Остеопороза-студија на експерименталним животињама и клиничко-стоматопротетско искуство Ментор: Драгутин Станковић 1999.
34.	 Тричковић-Јањић Оливера Трансверзална анализа утицаја телесног раста и развоја на време
ницања првих сталних зуба код деце Ментор: Мирјана Апостоловић 2002.
35.	 Шурдиловић Душан Савремена анализа састава и улоге протеина у дентину Ментор: Мирјана
Апостоловић 2003.
36.	 Митић Александар Упоредна анализа апексног пропуштања препарата за дефинитивну оптурацију
каналног система. Ментор: Слободан Митић 2004.
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37.	 Тијанић Милош Ропивакаин као локални анестетик у хирургији хроничних периапикалних лезија
Ментор: Никола Бурић 2004.
38.	 Игић Марија Утицај информисаности родитеља и седмогодишњака на превенцију каријеса првог
сталног молара Ментор: Мирјана Апостоловић 2004.
39.	 Радојичић Јулија Могући фактори ризика у настанку расцепа усне и непца Т Ментор: Татјана Танић
2004.
40.	 Пејчић Ана Упоредна анализа терапије ласером мале снаге и конзервативне терапије инфламиране
гингиве Ментор: Драгиња Којовић 2005.
41.	 Живковић Радмила Компаративно испитивање ефикасности биоматеријала и ласера мале снаге у
репарацији коштаних дефеката - експериментална студија Ментор: Љиљана Кесић 2005.
42.	 Стошић Маја Специфичности краниофацијалне морфологије пацијената са малоклузијом ИИ класе 2
оделења Ментор: Мирјана Јаношевић 2005.
43.	 Бајагић Вукадин Ефекти транспозиције френулума и плика у превентиви и терапији оболелог пародонта Ментор: Бранислава Мирковић 2007.
44.	 Митић Владимир Испитивање јачине везе између површине зубне глеђи и ортодонских бравица
фиксираних различитим атхезивним средствима Ментор: Мирјана Јаношевић 2007.
45.	 Блажеј Зорица Рентгенкефалометријска анализа меких ткива код особа са малоклузијом Ментор:
Мирјана Јаношевић 2007.
46.	 Дачић Стефан Испитивање отпорности маргиналне глеђи на кариогени раствор у зависности од
рестауративних система кавитета V класе Ментор: Горан Радичевић 2007.
47.	 Даковић Јелена Евалуација контаминације ендодонских инструмената припремљених за употребу
Ментор: Јованка Гашић 2007.
48.	 Стојиљковић Горан Ултраструктурно испитивање дентинске површине канала корена зуба пре и
после уклањања размазног слоја Ментор: Јованка Гашић 2007.
49.	 Костић Милена Испитивање ефеката акрилатних материјала за базу плочасте зубне протезе на
ћелијску вијабилност и раст - in vitro Ментор: Небојша Крунић 2008.
50.	 Младеновић Ирена Утицај ортодонтско-хируршке терапије на појаву темпоромандибуларних
дисфукција код пацијената са скелетним малоклузијама III класе Ментор: Драган Петровић 2010.
51.	 Здравковић Будимир Учесталост орофацијалних аномалија код деце Сиринићке Жупе Ментор:
Мирјана Јаношевић 2010.
52.	 Бојовић Марија Примена нискоенергетског ласера у терапији афти и лабијалног херпеса Ментор:
Љиљана Кесић 2014
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ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
ОД ОСНИВАЊА КЛИНИКЕ ДО ДАНАС
1.	

Ђорђевић Михајло Стање ткива пулпе и апикалног периодонта после третмана виталном методом 1975.

2.	

Соколовић Будимир Моделовање плоче тоталне зубне протезе и постава зуба у њој као фактори за
исправну фонетску артикулацију,1975.

3.	

Живковић Миодраг Улога бакарног амалгама у редукцији секундарног каријеса млечних зуба 1975.

4.	

Баба-Милкић Ђорђе Епидемиологија гингивалних обољења у школске деце нишког краја 1976.

5.	

Орлов Светлана Бактериолошки, вирусолошки, цитолошки и имунолошки аспекти рецидивирајућих
афтозних лезија 1977.

6.	

Игић Љубисав Критички осврт на методе регистрације мировања и кретања мандибуле 1978.

7.	

Павловић Војислав Parodontitis chronica granulomatosa као реакција локалног имунолошког одговора организма 1978.

8.	

Мирковић Бранислава Хистолошке промене у процени етиопатогенезе пародонтопатије 1979.

9.	

Митић Надица Клинички значај присуства и дифузије слободног еугенола у пасти цинкоксид-олеомакриофилорум код терапије дубоких кариозних лезија 1980.

10.	 Митић Слободан Компаративна клиничка хистопатолошка и хистохемијска студија пулпе у
инфламацији 1980.
11.	 Огњановић Чедомир Функционална рехабилитација међувиличних односа у човеку са посебним освртом на снижен загрижај 1980.
12.	 Савић Миланка Оралне промене код деце оболеле од шећерне болести на територији југоисточне
Србије 1980.
13.	 Скочајић Слободан Компаративна анализа параметара клиничке,патохистолошке и електроодонтометричке дијагностике запаљенских процеса зубне пулпе 1980.
14.	 Тијанић Раде Функционално и естетско збрињавање болесника после екстракције свих зуба једне
вилице 1980.
15.	 Тодоровић Милибор Регенерација коштаног ткива вилица после операција одонотогених циста 1980.
16.	 Васић Синиша  Интервал адаптације и степен инкорпорације тоталне зубне протезе 1980.
17.	 Илић Персида Промене у структури одонтобластичних ћелија код терапије зуба 1981.
18.	 Јотић-Козаров Јованка Малоклузија III класе (класификација, епидемиологија и етиопатогенеза) 1981.
19.	 Тијанић Љиљана Развој сталних бочних зуба код деце са нормалном оклузијом и малоклузијама 1981.
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20.	 Вуковић Иван Оцена вредности појединих метода узимања функцианалног отиска 1981.
21.	 Вујичић Биљана Ефекти аскорбинске киселине на фагоцитну активност леукоцита у току
зарашћивања постекстракционих рана 1983.
22.	 Којовић Драгиња Дентални плак са аспекта етиопатогенезе пародонтопатије 1986.
23.	 Станковић Драгутин Клиничка и експериментална процена појединих биофизичких фактора
ретенције тоталне зубне протезе 1989.
24.	 Шурдиловић Славољуб Еваулација повреда максилофацијалне регије у периоду од 1974-84. године на подручју региона Ниш 1989.
25.	 Алексов Љиљана Прилог побољшању ретенције и стабилизације доње тоталне протезе 1990.
26.	 Игић Александар Напонска стања тоталних протеза и мандибуле код различитих облика алвеоларнлх гребена у сагиталном правцу 1990.
27.	 Игић Стеван Прилог естетском избору и постављању горњих предњих зуба 1990.
28.	 Радичевић Горан Хистохемијске и имуноцитохемијске карактеристике зубног гранулома, са
посебним освртом на Russellova телашца
29.	 Ристић Китка Стоматопротетичка рехабилитација малоклузија III класе 1991.
30.	 Апостоловић Мирјана Упоредни ефекти плацеба и медикаментозне терапије на понашање деце
школског узраста приликом екстракције зуба 1992.
31.	 Дачић-Симоновић Драгица Компаративна анализа морфологије и осетљивости дентина пре и после директног прекривања средствима за затварање дентинских каналића 1992.
32.	 Јаношевић Мирјана Карактеристике дентиције и краниофацијалног типа особа са тескобом 1995.
33.	 Бурић Никола Примена глас-јономер микроимплатата у хируршком лечењу ороантралне
комуникације 1997.
34.	 Јовановић Љиљана Компаративно проучавање промена у парадонталном џепу дијабетичара тип I
и тип II 1997.
35.	 Красић Драган Квадриангуларни режњеви у реконструкцији дефеката доње усне 1997.
36.	 Гашић Јованка Експериментална студија утицаја био-активних молекула на неоодонтобластну генезу 1998.
37.	 Јовановић Горан Утицај ласера мале снаге на зарастање екстракционих и хируршких рана усне
дупље 1998.
38.	 Младеновић Драган Допринос изучавању биолошких и протективних особина појединих импрегнационих препарата на брушеним зубима за фиксно протетско збрињавање Ментор: Игић Љубисав  2000.
39.	 Паравина Раде Могућности побољшања клиничког поступка при одређивању боје зуба Ментор:
Љубисав Игић  2000.
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40.	 Петровић Драган Компаративна морфометијска и клиничка анализа базоцелуларног карцинома
коже лица Ментор: Шурдиловић Славољуб  2000.
41.	 Танић Татјана Карактеристике оклузије млечне дентиције од 2,5 до 6. године Ментор: Видовић
Живојин  2000.
42.	 Костадиновић Љиљана Имуноцитохемијска анализа гингиве код пародонтопатија у деце Ментор:
Башић Хакија  2001.
43.	 Станковић Саша Компаративна анализа резултата различитих терапијских метода алгодисфункционалног синдрома Ментор: Соколовић Будимир  2001.
44.	 Тошић Горан Примена ФЕМ анализа и ЦАД моделовања у истраживањима напонских стања рестаурираних зуба Ментор: Надица Митић  2001.
45.	 Пешић Зоран Значај аргирофилних нуклеоларних организатора и других кариометријских параметара за хируршку терапију интраоралних карцинома Ментор: Шурдиловић Славољуб  2002.
46.	 Крунић Небојша Утицај испитиваних параметара брушених зуба и денталног цемента на ретенцију
фиксних зубних протеза Ментор: Станковић Драгутин  2002.
47.	 Виденовић Горан Микроскопска контола граничног подручја немеланотичног кожног карцинома у
корелацији са клиничко-патолошком сликом Ментор: Петровић Славољуб  2003.
48.	 Ајдуковић Зорица Евалуација надокнаде остеопоротичне кости доње вилице синтетичким
биоматеријалима Ментор: Станковић Драгутин  2004.
49.	 Филиповић Горданa Упоредна анализа интермаксиларних односа величине сталних зуба код
различитих оклузалних аномалија Ментор: Мирјана Јаношевић  2008.
50.	 Шурдиловић Душан Улога карбоанхидразе, азот моноксида и пуфера пљувачке у процени ризика за
настанак каријеса код деце са сталном дентицијом Ментор: Ивана Стојановић  2008.
51.	 Игић Марија Евалуација резултата лечења хроничних катаралних гингивита хијалуронском киселином, базичном и ласеро терапијом код деце Ментор: Мирјана Апостоловић  2008.
52.	 Тричковић-Јањић Оливера Корелација параметара оксидативног стреса у пљувачки са клиничким
показатељима стања гингиве код деце са сталном дентицијом Ментор: Татјана Цветковић  2009.
53.	 Митић Александар Ултраструктурно испитивање дентинске површине канала корена зуба после
примене хемомеханичке улразвучне и ласерске терапије Ментор: Драгица Симоновић-Дачић  2009.
54.	 Обрадовић Радмила Значај ласера мале снаге у терапији пародонтопатије дијабетесних болесника
Ментор: Љиљана Кесић  2010.
55.	 Костић Милена Упоредна анализа биокомпатибилности различитих стоматопротетских акрилатних
материјала Ментор: Небојша Крунић  2011.
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56.	 Јелена Поповић Корелација параметара оксидативног стреса и цитокина у хроничним периапексним
лезијама Ментор: Татјана Цветковић  2011.
57.	 Митић Владимир Утицај фактора адхезије на квалитет везе између бондираних ортодонтских
бравица и глеђи зуба Ментор: Татјана Танић  2012.
58.	 Пејчић Ана Утицај терапије пародонтопатије на маркере запаљења код пацијената са и без акутног
коронарног синдрома Ментор: Љиљана Кесић  2012.
59.	 Радојичић Јулија Квантитативна тродимензионална анализа ефеката ране ортодонтске терапије
различитих врста расцепа непца и алвеоларног руба новорођенчади Ментор: Татјана Танић 2012.
60.	 Пападопоулос Костантинос Компаративна анализа резултата ортодонтске терапије headgear-om и
пендулум апаратом Ментор: Татјана Танић 2012
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Проф.др Милибор Тодоровић у време док су просторије
Стоматохирургије биле у згради Медицинског факултета

Зубни техничари Драган Миленковић и Зоран Ђорђевић
у радној атмосфери

Проф.др Миодраг Живковић
и зубни техничар Драган Миленковић

Тренуци опуштања - проф. др Надица Митић,
роф. др Милибор Тодоровић, проф. др Славољуб
Шурдиловић

Проф. др Славољуб Шурдиловић
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Стоматолошка недеља, 1982. године

Први Конгрес специјалиста Болести уста и зуба, Охрид,
1983. године

Детаљ са студентског конгреса

Проф.др Персида Илић са студентима

Проф. др Милибор Тотодоровић, проф. др Љубомир
Ђоковић и др Шћепановић

Проф. др Персида Илић, проф. др Михајло Ђорђевић,
проф. др Надица Митић, проф. др Војислав Павловић,
проф. др Слободан Скочајић, проф. др Слободан Митић,
проф. др Горан Радичевић, 1977.године
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Проф.др Љубисав Игић са студентима

Део колектива Службе за стоматохирургију са
специјализантима

Проф. др Љубисав Игић на студентским
вежбама- претклиника

Проф. др Надица Митић са студентима
(др Душан Димитријевић и др Звонко Кућер касније
постају и радници Клинике)

Проф. др Персида Илић, проф. др Надица Митић,
проф. др Војислав Павловић, проф. др Слободан Скочајић,
проф. др Слободан Митић, стоматолошка сестра
Загорка Милентијевић- време одмора

Студенти на предавању осамдесетих година
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Студентски конгрес деведесетих година

Конгрес ортодоната, Сарајево,1990. година (проф.др
Љиљана Тијанић, проф. др Јованка Козаров и проф. др
Мирјана Јаношевић)

Проф. др Јованка Гашић са студентима
у претклиничкој сали
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Проф.др Горан Радичевић са студентима
(међу студентима су проф. др Драган Красић,
прим.др Мирјана Бурић и асист. др Дејан Коцић)

Проф.др Милибор Тодоровић, проф. др Горан Јовановић,
проф. др Љиљана Кесић и проф.др Горан Станисављевић
(као асистенти) са студентима на апсолвентској вечери,
1992. године
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Проф. др Надица Митић, др спец. Здравко Даковић на
студентским вежбама

Проф. др Биљана Вујичић, проф. др Горан Јовановић (као
асистент), др Звонко Кућер (асистент) са студентима,
1993.године

Проф. др Китка Ристић, проф. др Небојша Крунић
са студентима, међу којима је и садашњи
асист. др Милош Тијанић, 1996.године

Др спец. Здравко Даковић, доц. др Горан Тошић
и стоматолошка сестра Сунчица Нисић

Стом. сестре службе за Болести зуба Снежана
Гроздановић, Љиљана Станковић, Сунчица Нисић,
Славица Миленковић, Загорка Милентијевић, Летица
Станимировић.

Проф.др Светлана Орлов, проф.др Драгиња Којовић,
проф.др Бранислава Мирковић и проф.др Љиљана Кесић
касних деведестих година
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Сто матолошке сестре – Служба за оралну хирургију
Љиљана Костић, Верица Ивановић, Зорица Антић и
спремачица Ивана Петровић, 2006. године

Доц. др Александар Митић са стоматолошком сестром
Сунчицом Нисић

Колектив стоматолошке протетике у тренутцима
опуштања.

Сусрет апсолвената стоматологије генерације 1971.
Ниш, октобар 2009 година

Стоматолошке сестре – Служба за оралну хирургију
(Верица Ивановић, Ана Вучковић, Љиљана Стојановић,
Љиљана Костић, Александра Ђорђевић и спремачица
Ивана Петровић), Јагодина, 2009. године
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Прослава Нове 2013. године (проф. др Горан Радичевић,
проф. др Никола Бурић, проф. др Јованка Гашић, проф. др Горан Јовановић,
проф. др Љиљана Кесић, доц. др Радмила Обрадовић,
проф. др Саша Станковић и сарадник у настави др Милица Петровић).

Стоматолошке сестре Службе за оралну хирургију, 2014.
година

Прим. др Љиљана Чемерикић са пацијенткињом

Др. спец Марија Николић и асист.
др Јелена Поповић са стоматолошком
сестром Сунчицом Нисић

Радна атмосфера у ординацији болести зуба и
ендодонције

Посета Дому за хендикепирану децу Душко Радовић за
Нову годину 2014.
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Детаљ са акције Орално здравље 2014.године

Рендген техничар Јасмина Мартић

Др. Маја Анђелковић и др. Димитрије

174

Ученици средње школе на теоријској настави

Соба за састанке са мултимедија центром

Просторије Службе за максилофацијалну хирургију
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Лекарска соба Службе за максилофацијалну хирургију

Руке стоматолога, стоматолошке сестре и зубног техничара извајане у бронзи.
Дело нашег зубног техничара Драгана Миленковића, које краси хол Клинике од оснивања
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Припремајући монографију, били смо пре свега почаствовани, али
убрзо смо постали свесни огромне одговорности. Тражећи историјске
податке осетили смо се сувише „младима“ да исписујемо редове ове
књиге. Док смо слушали сећања старијих колега, наших учитеља, од
којих су неки већ у пензији а неки још раде, осетили смо понос али и
жељу да смо упознали осниваче и „камен темељац“ ове установе. Ти
харизматични људи, еминентни стручњаци   и велики ентузијасти су
нас задужили а ми им се скромно овим сећањем захваљујемо!
Свесни смо да има пропуста које време и заборав неминовно носе.
Извињавамо се свима онима које смо ненамерно изоставили у писању
ове монографије.
Прикупљајући податке, фотографије, захвалнице и други материјал
чули смо пуно анегдота, доживљаја, шала, надимака који су створили
осећај да смо део једне велике и угледне породице.
Писање о Вама и Клиници било је част и велика инспирација да
наставимо пут.
До неког новог јубилеја
Хвала
Уређивачки одбор
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