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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Cilj študija parodontologije 1 je, da se študenti spoznajo z normalno anatomijo obzobnih tkiv,
epidemiologijo, etipatogenezo, diagnostiko in zdravljenjem bolezni obzobnih tkiv. Študent bo
sposoben spoznati različne oblike bolezni obzobnih tkiv.

2. Natančen potek študija
Pouk v okviru predmeta obsega predavanja, klinične vaje in individualno delo s študenti.
Obvezna je prisotnost na kliničnih vajah, delež prisotnosti je 100%. V primeru upravičene
odsotnosti se mora študent dogovoriti z vodjem vaj za nadomeščanje.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin

Preverja se prisotnost in sodelovanje na vajah. Med semestrom so sprotna preverjanja znanja
na kliničnih vajah, ki se upoštevajo pri končni oceni. Študent mora biti na kliničnih vajah
sposoben opraviti postopke in vrstni red pridobivanja anamneze, izvesti kliničen pregled ustne
votline, razpoznavo bolezni in narediti načrt zdravljenja.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Študent mora imeti opravljene obveznosti predhodnega letnika. K predmetnemu izpitu se
lahko prijavi, ko je opravil obvezne klinične vaje.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Predmetni izpit je v pisni obliki s 26 vprašanji, kjer študent izmed ponujenih odgovorov izbere
pravilnega. Preskus znanja traja 30 minut. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (za pozitivno
oceno je potrebno pravilno odgovoriti vsaj na 13 vprašanj), 1-5 (negativno). V primeru, da
študent izpita ne opravi, ga mora ponoviti v celoti.
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6. Druge določbe
Na kliničnih vajah, ko študent pri pacientu konča zdravljenje parodontalne bolezni, mora vodji
vaj predložiti izpolnjen protokol.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
NLang NP, Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 6th ed., John Wiley &

Sons, Ltd., 2015.
Skalerič E, Petelin M, Gašpirc B, Skalerič U. Potrebe po parodontalnem zdravljenju pri
prebivalcih Ljubljane 20 let po prvem pregledu. Zobozdrav Vestn 2010; 63; 63-6.
Kovač-Kavčič M, Skalerič U. Rizični dejavniki napredovanja parodontalne bolezni.
Zobozdrav Vestn 2000; 50: 50-5.
Caton JG, Armitage G, Berglundh T, Chapple ILC, Jepsen S, Kornman KS, Mealey BL,
Papapanou PN, Sanz M, Tonetti MS. A new classification scheme for periodontal and
peri-implant diseases and condition - Introduction and key changes from the 1999
classification. J Periodontol 2018;89 Suppl 1:S1-S8. doi:10.1002/JPER.18-0157.
Kovač-Kavčič M, Skalerič U. Stanje obzobnih tkiv deset let po prvem pregledu. Zobozdrav
Vestn 1998; 53: 103-6.
Kovač-Kavčič M, Skalerič U. Nekateri sistemski dejavniki tveganja za razvoj napredovale
parodontalne bolezni. Zobozdrav Vestn 1996; 51: 127-31.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme:
•
Dlesen
•
Dentogingivalni epitelij
•
Diferenciacija epitelija, pozobnica, cement
•
Alveolarna kost, žilni, limfni in živčni sistem parodoncija
•
Razvrstitev parodontalnih bolezni
•
Parodontalni indeksi
•
Epidemiologija parodontalnih bolezni
•
Zobne obloge
•
Zobni kamen
•
Mikroorganizmi pri parodontalni bolezni
•
Patogeneza parodontalne bolezni

9. Druge informacije
Izpitne teme:
•
Dlesen
•
Dentogingivalni epitelij
•
Diferenciacija epitelija, pozobnica, cement
•
Alveolarna kost, žilni, limfni in živčni sistem parodoncija
•
Razvrstitev parodontalnih bolezni
•
Parodontalni indeksi
•
Epidemiologija parodontalnih bolezni
•
Zobne obloge
•
Zobni kamen
•
Mikroorganizmi pri parodontalni bolezni
•
Patogeneza parodontalne bolezni
Veščine:
Diagnostika parodontalnih bolezni
Začetno zdravljenje bolezni obzobnih tkiv
Vzdrževalno zdravljenje parodontalne bolezni
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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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