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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Znanje in razumevanje
Obvladanje osnov maksilofacialne kirurgije. Poleg tega se naučijo prve pomoči ter zdravljenja
oromaksilofacialnega pacienta od zobozdravniškega do specialističnega zdravljenja ob
razumevanju patofizioloških osnov in s tem povezanih kliničnih slik vseh poškodb in bolezni
ustne votline in obraza.
Uporaba
Spoznavanje in pravilno zdravljenje bolezni ustne votline in obraza ter vratu.
Refleksija
Lastno razumevanje teoretičnih znanj in izkušenj iz prakse, primerjava in evaluacija skladnosti
2.
potek študija
medNatančen
teorijo in praktičnim
ravnanjem.
Pouk poteka v obliki 14-dnevnega sklopa predavanj, vaj in seminarjev v 5. letniku splošne
medicine.
Predavanja
Predavanja potekajo prvi dan sklopa 3 ure zapored, nato pa vsak dan od 13:00 do 15:00. Urnik
predavanj je poslan predstavniku sklopa pred začetkom le tega.
Vaje
Vaje potekajo v treh skupinah (2 skupini dopoldne pred predavanji in 1 po predavanjih) v
knjižnici v prvem nadstropju Stomatološke klinike. Vaje potekajo 2 uri. Razpored po skupinah
za vaje določi predstavnik sklopa. Urnik vaje je poslan predstavniku sklopa pred začetkom le
tega. Udeležba vaj je obvezna in je pogoj za opravljanje izpita. Možne so zamenjave
znotraj skupin za vaje, ki pa morajo biti javljene vnaprej. Odsotnost na vajah se opraviči z
zdravniškim potrdilom.
Seminarji
Naslovi seminarjev so razdeljeni v 14 enakovrednih skupin in so študentom predstavljeni ob
začetku sklopa. Študentje se sami razdelijo v skupine in si razdelijo naslove. Vsak seminar je v
20 minutah predstavljen ostalim sošolcem. Za kakršnakoli vprašanja in pomoč se obrnejo na
mentorja, ki mu pred predstavitvijo izdelek tudi pošljite.
Udeležba na predstavitvah seminarjev je obvezna in je pogoj za opravljanje izpita.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja so:
- Udeležba na vajah
- Uspešno opravljen seminar

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit sestavlja 20 vprašanj proste izbire in pet vprašanj esejskega tipa. Trajanje pisnega dela
izpita je do 60 minut.
Pri izbirnem tipu vprašanj je vsako vprašanje vredno 1 točko, negativnih točk ni. Pri esejskem
delu izpita je vsako vprašanje vredno 4 točke. Študent mora doseči najmanj 60%, da izpit
uspešno opravi pri prvem in drugem opravljanju izpita. Pri tretjem opravljanju izpita pristopi
kandidat k ustnemu zagovoru, v kolikor je dosegel manj kot 60%.
Prijave in odjave na izpit: preko informacijskega sistema VIS, prijava najkasneje 3 delovne dni
in odjava 2 delovna dni pred izpitnim rokom.
Komisijski izpit poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za
enovita magistrska študija programa medicina in dentalna medicina. Komisijski izpit ima pisni
in ustni del.
Študent ima pravico do osebnega vpogleda v svoj pisni izpit skladno z 39. členom Pravilnika*.
Študent lahko vloži zahtevo za vpogled v svoj pisni del izpita v roku pet delovnih dni po objavi
rezultatov.
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6. Druge določbe
Velja 34. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za Enovita magistrska
študijska programa medicina in dentalna medicina.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Literatura
- V. Smrkolj: Kirurgija (13. poglavje: Maksilofacialna kirurgija)
- vsebina predavanj, vaj in seminarjev
- Moore UJ. Principles of maxillofacial and oral surgery.5th edition. Oxford, United Kingdom.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
SEZNAM IZPITNIH TEM

Anatomija zob in ustne votline
Klinični pregled oromaksilofacialnega področja
Odontogena vnetja
Poškodbe maksilofacialnega področja
Tumorji
Prirojene anomalije (shize)
Disgnatije
Bolezni čeljustnega sklepa in obrazna bolečina
Osnove otroškega in preventivnega zobozdravstva
Osnove čeljustne in zobne ortopedije
Osnove zobnih bolezni in endodontije
Osnove ustnih bolezni in parodontologije
Osnove stomatološke protetike

KKLINIČNE SLIKE IN VEŠČINE

Razlaga oznak pri kliničnih slikah
1 = študent medicine mora iz literature ali opisa spoznati in uvrstiti klinično sliko, da si lahko
poišče dodatne informacije.
2 = študent medicine mora, poleg znanja, opisanega pod točko 1, znati tudi obravnavati
bolnika s to klinično sliko v vsakdanji praksi (za to klinično sliko pozna simptome, znake,
diagnostični postopek in diferencialne diagnoze ter splošna načela zdravljenja).
D = študent medicine mora, poleg znanja, opisanega pod točkama 1 in 2, tudi samostojno
postaviti diagnozo s kliničnim pregledom ali z naročanjem osnovnih diagnostičnih preiskav
Druge informacije
9.
(npr. laboratorijske preiskave ali RTG).
Navedite
posodobljen
seznam
izpitnih
tem,opisanega
kliničnih slik
veščin.1, 2 in D, znati tudi
T
= študent
medicine mora,
poleg
znanja,
podin
točkami
samostojno zdraviti bolezen, poškodbo ali bolezensko stanje (brez zapletov). KLINIČNE
SLIKE 1
2
D
T
Perikoronitis - dentitio difficilis
D
Akutna odontogena vnetja - abscesi
D
Terapevtsko in preventivno predpisovanje antibiotikov pri odontogenih vnetjih in
oromaksilofacialnih posegih D
Aktinomikoza, tuberkuloza 1
Osteomielitis čeljustnic
D
Osteoradionekroza D
Bisfosfonarna osteonekroza čeljustnic
D
Odontogene in neodontogene (razvojne) ciste čeljustnic 1
Poškodbe obraza - prva pomoč
T
Poškodbe v ustni votlini
D
Zlom zoba
1
Izbitje zoba T
Zlom spodnje čeljusti D
Zlom zgornje čeljusti D
Zlom ličnice D
Zlom ličnega mostička
D
Izolirani zlom orbitalnega dna
D
Zlom stene frontalnega sinusa
2
Benigni in maligni tumorji ustne votline
2
5
Benigni in maligni tumorji ustnic
2
Benigni in maligni tumorji čeljustnic 2
Benigni in maligni tumorji maksilarnega sinusa
2

B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Nataša Ihan Hren

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
Celo leto
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Po predhodnem dogovoru z mentorjem

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.
Izbirni predmet se izvaja v slovenskem jeziku.
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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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