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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študentje podrobneje spoznajo in povezujejo anatomijo, fiziologijo ter patofiziologijo
posameznih struktur stomatognatega sistema (SGS), natančneje zob, žvečnih mišic, obeh
čeljustnic in čeljustnih sklepov ter pripadajočih mehkih tkiv. Podrobneje spoznajo lokalne in
sistemske bolezni, ki prizadenejo stomatognati sistem ter možnosti zdravljenja.
Spoznajo osnovne gnatološke tehnike: izbor in uporabo artikulatorjev z obraznim lokom,
različne registracije griza, pripravo študijskih mavčnih modelov in postopek umavčenja v
artikulator, izbor koncepta gradnje nove okluzije, naučijo se analizirati zobno okluzijo na
pacientu in v artikulatorju. Pridobljeno znanje in veščine pri tem predmetu uporabijo tudi pri
drugih kliničnih predmetih s področja dentalne medicine.
Študent
je po koncu
2.
Natančen
potek predmeta
študija usposobljen za uporabo gnatoloških znanj pri kliničnem delu pridobi biološko, tehnično in klinično znanje, ki je podlaga za razumevanje in izvajanje
2.1.
Predavanja
stomatološke, še posebej pa fiksnoprotetične oskrbe.
Predmet obsega 30 ur predavanj v poletnem semestru četrtega letnika.
Vsa predavanja so v predavalnici na Stomatološki kliniki ob ponedeljkih.
Na predavanjih so obravnavani naslednji tematski sklopi:
Klinična fiziologija in patofiziologija SGS - rast in razvoj čeljustnega sklepa, kondil,
jamica
Klinična fiziologija in patofiziologija SGS - mišice, bilaminarna cona, odpiranje ust,
premiki čeljusti
Nevrofiziologija SGS, refleksi SGS
Nevrofiziologija žvečenja
Položaji mandibule in metode registracije griza
Okluzijske determinante prot. okluzije, protektivna okluzija
Osnove rokovanja z artikulatorjem, registracija z obraznim lokom
Definicije centralne relacije in klinični primeri
Pomen diagnostične modelacije v vosku
Bruksizem - definicija, razdelitev, nastanek, klinični znaki na SGS
Nevrološke bolezni in sindromi v povezavi z bruksizmom, seznam zdravil, ki
poslabšajo bruksizem
Bruksizem - diagnostične metode, terapija, klinični primeri
Razvoj in razdelitev opornic
Michiganska opornica - postopki in načini izdelave, oblikovne značilnosti
Bolezni SGS (razen temporomandibularni motenj - TMM)
TMM - definicija, razdelitev, klinični znaki
TMM - diagnostične metode, diferencialna diagnostika, klinični primeri
TMM - terapija - farmakoterapija, konzervativni in kirurški pristop
Protokol diagnostike TMM - klinični pregled pacienta, ocena psihosocialne
prizadetosti
Okluzijska dizestezija - definicija, klinični znaki, diagnostične metode
Okluzijska dizestezija - terapija, klinični primeri
2.2.
Seminarji
Predmet obsega 22 ur seminarjev v poletnem semestru četrtega letnika.
Seminarji se izvajajo v predavalnici na Stomatološki kliniki ob ponedeljkih.
Udeležba na seminarjih je obvezna in je pogoj za opravljanje izpita.
Vsak študent samostojno pripravi seminar s petminutno ustno predstavitvijo pred celim
letnikom. Predstavitev je ocenjena neodvisno s strani učitelja in enega sošolca. Teme
seminarjev so predstavljene na prvih urah predavanj.
V okviru seminarjev študent spozna tudi morfološke strukture griznih ploskev, lastnosti idealne
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naravne okluzije, lastnosti protetične okluzije, morfološke strukture, ki so udeležene pri
sprednjem vodenju ter okluzijski kompas.
Odsotnost na seminarjih se opraviči z zdravniškim potrdilom.

3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Predmet obsega naslednja obvezna sprotna preverjanja znanja in veščin:
kolokvij iz gnatološke morfologije: 5 do 10 vprašanj proste izbire ali kratkih esejskih
vprašanj ali kombinacija vprašanj proste izbire s kratkimi esejskimi vprašanji; trajanje
kolokvija do 30 minut; negativno opravljen kolokvij mora študent ponavljati,
vstopni kolokvij iz Osnov gnatoloških tehnik (snov je podana v istoimenski skripti):
opravlja se ob koncu praktične vaje Registracija z obraznim lokom in rokovanje z
artikulatorjem: okvirno 5 vprašanj proste izbire ali kratkih esejskih vprašanj ali
kombinacija vprašanj proste izbire s kratkimi esejskimi vprašanji; trajanje kolokvija do
10 minut,
ocena izdelka diagnostične modelacije spodnjega drugega ličnika in spodnjega
prvega kočnika v vosku,
ocena petminutne mini predstavitve seminarske naloge,
4. Pogoji
za
pristop
h končnemu
preverjanju
znanja
(predmetnemu
izpitu)
ocena
natančnosti
umavčenja
študijskih
modelov
v artikulator,
ocena
protokola
iz
študija
okluzije
na
pacientu
in
analize
na študijskih
Pogoj za pristop k pisnemu izpitu so pridobljene vse ocene iz sprotnihokluzije
preverjanj
znanj in
veščin, modelih
razloženih v točki 3.
izstopni ustni kolokvij iz snovi praktičnih vaj: študent odgovarja na vprašanje iz
snovi vaj ali prikaže rokovanje z artikulatorjem oz. registracijo z obraznim lokom.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Na začetku vsakega študijskega leta je objavljenih tri do pet rednih rokov za opravljanje
končnega preverjanja znanja v obliki pisnega in ustnega izpita.
Prvi izpitni rok je v času zimskih študijskih počitnic za vse študente, ki v preteklem študijskem
letu niso opravili izpita.
Drugi in tretji izpitni rok sta v spomladanskem izpitnem obdobju, v razmaku najmanj 14 dni.
Četrti in peti izpitni rok sta v jesenskem izpitnem obdobju.
Pisni izpit sestavlja okvirno 15 kratkih esejskih vprašanj. Čas pisnega preverjanja znanja je 60
minut. Ocena končnega pisnega preizkusa znanja je oblikovana na podlagi ocenjevalne
lestvice, objavljene v Pravilniku o preverjanju znanja in veščin UL MF. Pri ocenjevanju
pisnega preverjanja znanja ni negativnih odbitkov.
Vsak študent je osebno vabljen na vpogled opravljenega pisnega izpita.
Drugi del končnega preverjanja znanja je ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu delu izpita je
pozitivno opravljen pisni izpit. Pravila ustnega izpita so podrobno opisana v Pravilniku o
preverjanju znanja in veščin UL MF. Na ustnem izpitu dobi študent tri glavna vprašanja s
podvprašanji. Študent mora pozitivno odgovoriti na najmanj dve od treh glavnih vprašanj.
Končna ocena predmeta je sestavljena iz naslednjih enakovrednih deležev:
1/3 končne ocene predstavlja povprečna ocena iz sedmih ocen iz sprotnega
preverjanja znanja in veščin, ki so podrobno opisani v točki 3,
1/3 končne ocene predstavlja ocena iz končnega pisnega preverjanja znanja,
1/3 končne ocene predstavlja ocena iz končnega ustnega preverjanja znanja.
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6. Druge določbe
Študenti s posebnimi potrebami lahko opravljajo vse oblike sprotnega in zaključnega
preverjanja znanja do 50 % več časa.
Za dodatne prilagoditve preverjanja znanja se dogovorijo individualno z nosilko predmeta.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Temeljna literatura
OKESON, Jeffrey P. Management of temporomandibular disorders and occlusion / Jeffrey
P. Okeson. - 7th ed. - St. Louis (Mo.) : Elsevier, cop. 2013. - IX, 488 str. : ilustr. ; 29 cm,
ISBN 978-0-323-08220-4. [COBISS.SI-ID 3719956]
Trigeminal System. In: PRINCIPLES of neural science / edited by Eric R. Kandel, James H.
Schwartz, Thomas M. Jessell. - 3rd ed., international. - London : Prentice-Hall International,
1991. - XLII, 1135 : ilustr. ; 29 cm. - (Prentice-Hall International edit.), ISBN 0-8385-8068-8.
[COBISS.SI-ID 1575444]
MARION, Ljubo. Osnove gnatoloških tehnik. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za
stomatološko protetiko gnatologija, 1995. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1787668]
RENER-SITAR, Ksenija, MARION, Ljubo. Razvoj okluzijskih opornic = Development of
occlusal splints. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2008, letn. 63, št. 1, str. 5-10.
[COBISS.SI-ID 24499161]
RENER-SITAR, Ksenija, MARION, Ljubo. Bruksizem pri otrocih in mladostnikih = Bruxism in
children and adolescents. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2005, letn. 60, št. 3/5,
str. 199-209. [COBISS.SI-ID 20305625]
RENER-SITAR, Ksenija. Indikacije, kontraindikacije in postopek izdelave michiganske
okluzijske opornice. V: RENER-SITAR, Ksenija (ur.). Z dokazi podprta protetična oskrba - od
znanosti do klinične realnosti : zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo,
Sekcija za stomatološko protetiko. 2015, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 32323289]
RENER-SITAR, Ksenija, MARION, Ljubo. Pomen medčeljustnih odnosov in okluziijskih
determinant za protetično oskrbo. V: KOPAČ, Igor (ur.). Sodobni vidiki protetične oskrbe
pacientov : zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za
stomatološko protetiko. 2007, str. 22-25. [COBISS.SI-ID 22441433]
OSTRC, Tadej, RENER-SITAR, Ksenija. Okluzijska dizestezija - pregled področja =
Occlusal dysesthesia - a review. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2016, letn. 71,
št. 3, str. 88-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 33237209]
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Seznam izpitnih tem in veščin je podrobno naveden v točki 2 - Natančen potek študija.

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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