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doc. dr. Maja Šoštarič, doc. dr. Čedomir Oblak

Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti
Katedra za anesteziologijo, Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Katedra za ustne
bolezni in parodontologijo, Katedra za zobne bolezni, Katedra za stomatološko protetiko

Moduli predmet
1 Prva pomoč pri delu s starostniki
2 Konzervativna oskrba zob pri starostnikih
3 Kirurški in parodontološki posegi pri starostnikih
4 Protetična oskrba pri starostnikih
Datum objave režima študija
15. 9. 2018
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Znanje bioloških in kliničnih načel ter osnovnih veščin oskrbe zob, parodontalnih tkiv in
kirurških posegov pri starostnikih. Spozna nujna stanja in oživljanje v stomatološki
ordinaciji.
Poznavanje posebnosti postopkov fiksne in snemne protetične oskrbe pri starostnikih.
Študent tekom predavanj in praktičnih vaj osvoji izrazoslovje, znanstvena in biološka
načela ter osnovne kirurške, parodontalne in protetične oskrbe.Poučen bo o poteku
vzdrževanja zob in protetičnih konstrukcij pri starostnikih.
2. Natančen potek študija
Pouk obsega v letnem semestru 15 ur predavanj v predavalnici Stomatološke klinike
ob torkih od 11.15 do 12.00 ure. Vaje potekajo po razporedu na Katedri za
anesteziologijo.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pravilnik o preverjanju znanja in veščim za enovita znanja in veščin za enovita magistrska
programa Medicina in Dentalna medicina

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Obvezna prisotnost na vajah.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit se opravlja po 12. semestru 100% pisno, vprašanja so testna in esejska, od 40- 60.
Pozitivna ocena je, če študent doseže več kot 60% uspeh. Čas trajanja izpita je 60 minut.
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6. Druge določbe
1. Starostne spremembe v ustni votlini
2. Nujna stanja pri starostniku
3. Oživljanje v stomatološki ordinaciji
4. Diagnostika in načrtovanje fiksno protetičnega zdravljenja in rehabilitacija pri starostnikih
5. Posledice sistemskih bolezni in jemanja zdravil na ustnem zdravju starostnikov.
6. Najpogostejše bolezni ustne sluznice starostnikov
7. Značilnosti, preprečevanje in zdravljenje bolezni obzobnih tkiv pri starostnikih
8. Značilnosti, preprečevanje in zdravljenje kariesa pri starostnikih
9. Posebnosti izbire in dela s plombirnimi materiali pri starostnikih
10. Starostnik s protetičnimi pripomočki:morfološko-fiziološke posebnosti
11. Posebnosti endodontske diagnostike in zdravljenja pri starostnikih
12. Diagnostika in načrtovanje snemno protetičnega zdravljenja in rehabilitacija pri
starostnikih
7.
in dopolnilno
gradivo in njihov vpliv na stomatološko obravnavo
13. Primarno
Najpogostejše
sistemskeštudijsko
bolezni starostnikov
14.
Oralno-kirurški
posegi
pri
starostnikih
Budtz-Jorgensen E. Prosthodontics fort he Elderly. Quintessence publishing, USA, 1999.
15. Predprotetična kirurgija zaradi atrofije čeljustnic, oskrba z implantati
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine

9. Druge informacije
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru

3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku za študente, ki na UL MF gostujejo
v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente.
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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