
 

 

ало.рс Репортажа/Србија 

РЕПОРТЕР АЛО! У ПОСЕТИ СТУДЕНТИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

Вежбају на фамилији и волонтерима! 
 

Аутор: Б. Ненковић  
 

 

Ако сте се некада запитали на чему или на коме вежбају будући зубари, будите без бриге! 

Први у зубарској столици на којима студенти вежбају сигурну руку су њихови најближи 

рођаци и најбољи пријатељи. 

 

 

Будући зубари са продеканом Татјаном Кањевац | Фото: Биљана Ненковић 

Али у Крагујевцу на Одсеку за стоматологију Медицинског факултета имају потпуни новитет. 

Своје знање и искуство студенти стичу и поправљањем зуба пацијентима волонтерима! 

Студентима то добро дође да вежбају, а пацијентима да се бесплатно реше зубобоље. 

 

- Отворили смо телефонски број на који пацијенти могу да закажу поправљање зуба. Од октобра 

смо имали 300 таквих пацијената и ниједан се није жалио ни на квалитет рада ни на љубазност 

будућих доктора - каже продекан Одсека за стоматологију доц. др Татјана Кањевац. 

 

Досад имали 300 пацијената | Фото: Биљана Ненковић 



 

 

 

Александра Влашковић, студент треће године стоматологије, каже да је после вежбања на 

“фантому” први пут уживо поправила зуб својој сестри од тетке. После ње на столицу су без 

страха седали пацијенти волонтери. 

- Многи су звали и хтели поново да дођу, јер су били задовољни како сам поправила зуб - каже 

Александра. 

 

Александра први пут вежбала на сестри 

 

Њене колеге из класе, Страхиња Илић из Пожаревца, Андреја Миловановић из Крагујевца и Мирза 

Комсеровић из Новог Пазара, вежбале су најпре на цимерима, али су имали храбрости да и једни 

другима седну на столицу. Студенти још не могу самостално да раде. Увек је поред њих ментор 

или асистент, тако да грешака нема. Бонус у поправљању зуба код студената у адаптираном 

поткровљу изнад Хитне помоћи, где су смешене њихове учионице и ординације, јесте што нема 

мириса од кога многима већ на самом улазу код зубара клецају колена. 

 

- Тачно је да је многима од самог мириса мука и хвата их страх који навуку још у детињству. 

Студенти су обзирни, раде полако и стрпљиво. Чим пацијент наговести да осећа бол, успоравамо 

или прекидамо. Уједно и причамо с њима, шалимо се како би се опустили и ослободили треме - 

прича Никола Вукосављевић из Крагујевца. 

 

Одсек за стоматологију у Кагујевцу једини у Србији практикује да позива пацијенте који желе да 

им студенти поправљају зубе. За адаптацију просторија које су опремљене по најсавременијим 

стандардима, тврде на овом факултету, новац нису добили од министарства, већ је матични 

факултет обезбедио средства и ову установу направио да ради у оквиру система. 

 

Телефон за заказивање 

 

На свакој години стоматологије у Крагујевцу има по 24 студента. Доц. др Татјана Кањевац каже да 

на свака четири студента дође по један сарадник у настави и ментор. 

- То су мале групе и они су свакоднено под надзором стручњака - каже она. 

Телефон на који пацијенти могу да закажу преглед код наших будућих зубара је 034/335-840. 

 


