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1. Cilji in kompetence
Cilj študija dermatovenerologije je razumevanje in poznavanje teoretičnih osnov
najpogostejših kožnih in spolno prenosljivih bolezni. Pri predmetu se študenti seznanijo z
manifestacijami kožnih bolezni v predelu glave in vratu ter na ustni sluznici: z okužbami kože,
pogostimi boleznimi kože obraza in lasišča, vplivu UV žarkov na kožo, diferencialno
diagnozo oteklin obraza, alergijskimi boleznimi kože, alergeni, ki so v rabi v dentalni medicini,
malignimi tumorji kože, alergijskimi, avtoimunskimi in eritematoskvamoznimi boleznimi in
manifestacijami spolno prenosljivih bolezni na koži in sluznicah.
Pridobljeno znanje študentu omogoča prepoznavanje najpogostejših kožnih bolezni na koži
in na ustni sluznici ter poznavanje osnov diagnostike in zdravljenja v vsakdanji praksi. Poznal
bo diferencialno diagnozo omenjenih bolezni, diagnostiko s kliničnim pregledom in z
enostavnimi diagnostičnimi preiskavami, metode zdravljenja in preprečevanja ter njihovo
epidemiologijo.
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2. Natančen potek študija
Predavanja potekajo v obsegu 15 ur. Na predavanjih predstavimo najpogostejše kožne
bolezni.
Seminarji potekajo v obsegu 7 ur, na njih predstavimo izbrane teme s področja kožnih in
spolnih bolezni s poudarkom na kožnih boleznih v področju glave, vratu in ustne sluznice.
Klinične vaje potekajo v obsegu 8 ur, organizirane so na bolniških oddelkih in v ambulantah
Dermatovenerološke klinike.
Udeležba na predavanjih ni obvezna. Na seminarjih je potrebna vsaj 80% prisotnost.
Prisotnost na kliničnih vajah je obvezna v celotnem obsegu.
V primeru opravičene odsotnosti se je potrebno s predstojnikom katedre dogovoriti za
nadomeščanje.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Preverjanje znanja poteka na pisnem kolokviju.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Pogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja je prisotnost na seminarjih, opravljen seminar
in prisotnost na kliničnih vajah.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Končno preverjanje znanja iz modula Dermatovenerologija poteka v pisnem kolokviju.
Kolokvij je sestavljen iz 40 vprašanj izbirnega tipa in traja 40 minut.
Vsako pisno vprašanje je ocenjeno z 1 točko. Negativen odgovor ni ocenjen z negativno
točko. Kriterij za oceno:
38 – 40 točk: 10
34 – 37 točk: 9
30 – 33 točk: 8
26 – 29 točk: 7
22 – 25 točk: 6
Poprava ocene je možna s ponavljanjem kolokvija.
Izpitni režim ne predvideva, da bi bil študent oproščen opravljanja kolokvija.
Končna ocena pri predmetu Medicinska klinika 1 se oblikuje iz povprečne ocene vseh treh
modulov tega predmeta: dermatovenerologije, nevrologije in psihiatrije.
6. Druge določbe
Pisno preverjanje znanja ne predvideva posebnih pripomočkov.
Med opravljanjem kolokvija morajo biti vse osebne stvari odložene ob robu predavalnice. Na
mestu opravljanja kolokvija ni dovoljeno imeti:
• mobilnih telefonov, kalkulatorjev, naprav za snemanje, tablic, prenosnikov ali drugih
elektronskih naprav,
• knjig, zvezkov ali drugih pisnih materialov,
• torb, nahrbtnikov, jaken in plaščev ter hrane.
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Zapisovanje vsebine testne pole ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena kakršna koli
komunikacija z drugimi študenti v predavalnici, prepisovanje odgovorov od drugih študentov
ali omogočanje prepisovanja drugim.
Študentu, ki zgoraj navedenih pravil ne bo upošteval, osebje fakultete lahko odvzame testno
polo.
Četrtič ali petič študent opravlja preverjanje znanja ustno pred tričlansko komisijo, ki jo
sestavljajo člani katedre za dermatovenerologijo. Pri šestem opravljanju izpita je en član
komisije iz druge katedre ali inštituta.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Izbrana poglavja iz učbenika:
Kansky A., Miljković J., Dolenc-Voljč M.: KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI. Ljubljana:
Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2017
Vsebina seminarjev
Vsebina predavanj
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme
Dermatološka semiotika – poznavanje eflorescenc
Dermatološka propedevtika
Bakterijske okužbe kože
Folikularne piodermije – folikulitis, furunkel, furunkuloza
Impetigo contagiosa
Erizipel (šen)
Virusne bolezni kože in sluznic
Herpes simpleks
Herpes zoster
Verrucae vulgares
Tubercula mulgentium
Glivične okužbe kože in sluznic
Povzročitelji (dermatofiti, kvasovke, plesni)
Tinea (različne lokalizacije)
Mikrosporija
Kožna kandidoza
Oralna kandidoza
Parazitne bolezni
Scabies (garje)
Pedikuloza (ušivost)
Alergijske bolezni kože
Urtikarija
Angioedem
Alergijski kontaktni dermatitis (Ezcema vulgare)
Akutni iritativni dermatitis (Dermatitis simplex)
Kronični iritativni kontaktni dermatitis
Atopijski dermatitis
Medikamentozni izpuščaj
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Alergeni ki so v rabi v dentalni medicini
Prekanceroze
Aktinična keratoza
Morbus Bowen
Maligni tumorji kože
Ploščato-celični karcinom
Bazalno-celični karcinom
Maligni melanom
Koža in UV žarki – tema seminarja
Eritematoskvamozne bolezni kože
Prosiasis vulgaris
Različne klinične oblike psoriaze
Psoriaza lasišča
Lichen ruber planus – manifestacije na ustni sluznici
Avtoimunske bolezni kože
Pemphigus vulgaris
Bulozni pemfigoid
Dermatitis herpetiformis Duhring
Kožne bolezni obraza
Seboroični dermatitis
Rosacea
Perioralni dermatitis
Akne
Demodikoza
Pogosti kožni tumorji obraza – tema seminarja
Otekline obraza – tema seminarja
Fizikalne metode zdravljenja v področju obraza in ust – tema seminarja
Kožne bolezni lasišča
Alopecije
Efluvium
Bolezni ustne votline – vsebina predavanja in seminarjev, poglavje v učbeniku
Kronično vensko popuščanje
Varice
Hipostatični dermatitis
Venska golenja razjeda
Spolno prenosljive bolezni
Sifilis
Gonoreja
Herpes genitalis
Molluscum contagiosum
Anogenitalne bradavice (kondilomi)
Manifestacije spolno prenosljivih okužb na ustni sluznici – tema seminarja
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