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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Znanje in razumevanje
Obvladanje osnovnih zobozdravniških veščin kot je puljenje zob in intraoralna oskrba vnetnih
stanj. 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
2.skladnosti
Natančen
potek
študija
med
teorijo
in praktičnim ravnanjem.
Predavanja
Letni semester: v sredo od 12 do 14 ure
Vsa predavanja so v predavalnici na Stomatološki kliniki. Termini in imena predavanj so
objavljena na spletni strani.
Vaje
Fantomske vaje: potekajo prva dna tedna letnega semestra v treh skupinah. Skupine ter
termini vaj se določijo v začetku semestra. Vaje potekajo v predklinični vajalnici v kleti
Stomatološke klinike. Udeležba fantomskih vaj je obvezna in je pogoj za udeležbo na
kliničnih vajah. Odsotnost na vajah se opraviči z zdravniškim opravičilom.
Klinične vaje: potekajo v skupinah po 4 študentje od 3. tedna letnega semestra pa do konca
semestra. Vaje potekajo v eksodontski ambulanti v pritličju Stomatološke klinike od
ponedeljka do petka od 9. do 13.30 ure. Razpored vaj je na začetku letnega semestra
posredovan predstavniku letnika.
Seminarji:
Vsak študent mora uspešno opraviti 1 seminar. Vsak seminar pripravlja več študentov. Teme
seminarjev so določene na predavanjih.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin

Vstopni kolokvij za klinične vaje: Namen je preverjanje pripravljenosti na klinične vaje iz
ekstrakcij.
Kolokvij je sestavljen iz izbirnega tipa vprašanj. Prijava pri predstavniku letnika.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja so:
Udeležba na fantomskih in kliničnih vajah
Uspešno opravljen vstopni kolokvij
Uspešno opravljen seminar

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit sestavlja 30 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 6 točk. 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
1.

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery 5th ed., Hupp JR, Ellis III E, Tucker
MR. Mosby 2002.

2.

Kansky AA. Ekstrakcija zoba. In: Ekstrakcije in izklesanja zob - Zbornik
predavanj II. Seminarja ZMOKS, Ljubljana1999; str.6-10.

3.

Koželj V. Ekstrakcije zob pri bolnikih, ki bodo ali so bili obsevani zaradi
malignoma v ustni votlini in žrelu. In: Ekstrakcije in izklesanja zob - Zbornik
predavanj II. Seminarja ZMOKS, Ljubljana1999; str.22-24.

4.

Sotošek B. Komplikacije. In: Ekstrakcije in izklesanja zob - Zbornik predavanj II.
Seminarja ZMOKS, Ljubljana1999; str.25-28.

5.

Gorjanc M. Ogrožen pacient. In: Ekstrakcije in izklesanja zob - Zbornik
predavanj II. Seminarja ZMOKS, Ljubljana1999; str.29-34.

6.

Gorjanc M. Preprečevanje urgentnih stanj v stomatološki ambulanti. Zdrav Vestn
2000; 69: 37-41.

7.

Vlahovič D. Oživljanje pri srčnem zastoju.In: Oživljanje-priročnik za študenta
medicine in zdravnike.Medicinski razgledi 1999 (strani 9-12).

8.

Gorjanc M. Antibiotična profilaksa pri zobozdravniških posegih. In: Zbornik
predavanj IX. Čelešnikovih dnevov, Ljubljana 2000; str.46-50.

9.

Ustna in čeljustna kirurgija Čelešnik F., Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani,
1965.

10.

Smrkolj. Kirurgija-poglavje maksilofacialna kirurgija, 2014.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
SEZNAM IZPITNIH TEM

Indikacije in kontraindikacije za puljenje zob
Osnovne tehnike puljenja zob

Lokalna anestezija
Zapleti med in po puljenju zob
Splošno ogrožen bolnik in antibiotična profilaksa pri oralnokirurških posegih
Neizrasli zobje
Kirurško in kirurško-ortodontsko zdravljenje neizraslih zob
Kirurške ekstrakcije, hemisekcije in amputacije zobnih korenin
Etiologija in patogeneza odontogenih okužb
Diagnostika in zdravljenje odontogenih okužb
Posebnosti puljenja in odontogene okužbe pri otrocih
Osteomielitis
Kirurško zdravljenje kroničnega periapikalnega parodontitisa
Ciste v čeljustnicah
Zdravljenje cist

9. Druge informacije

KLINIČNE SLIKE IN VEŠČINE
Klinične slike
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 tudi znati obravnavati
bolnika s to klinično sliko v vsakdanji praksi; za to klinično sliko pozna simptome, znake,
postopek diagnoze 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 enostavnih diagnostičnih
preiskav (npr. laboratorijske preiskave ali RTG).
T = študent medicine mora poleg znanja opisanega pod točkami 1, 2 in D znati tudi
samostojno zdraviti bolezen, poškodbo ali bolezensko stanje (brez zapletov).
Sistemsko ogrožen bolnik pri oromaksilofacialnih kirurških posegih
2
Nosečnice in doječe matere pri oromaksilofacialnih kirurških posegih
2
Odontogena žarišča bakteriemije in bakterijski endokarditis
2
Nujna stanja med oromaksilofacialnimi kirurškimi posegi T
Lokalni anestetiki v oromaksilofacialni kirurgiji 5
T
Indikacije in kontraindikacije za uporabo lokalnih anestetikov T
Doziranje lokalnih anestetikov za odrasle in otroke v oromaksilofacialni kirurgiji

T

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.

6

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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