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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Manica Müller Premru
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
prof. dr. Manica Müller Premru, prof. dr. Eva Ružič-Sabljič, prof. dr. Alojz Ihan, doc. dr. Mateja
Pirš, asist. Nataša Švent Kučina
A. Ihan
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Osnove
nalezljivih
bolezni.
Povzročitelji
okužbŠvent
pri delu
v zobozdravstvu.
prof. dr. epidemiologije
Eva Ružić Sabljić,
prof. dr.
Alojz Ihan,
asist. Nataša
Kučina,
doc. dr. Mateja
Okužbe
pri delu v ustni votlini. Osebna zaščitna sredstva. Umivanje in razkuževanje rok.
Pirš
Uporaba medicinskih rokavic. Razkuževanje kože in sluznic bolnika. Čiščenje in razkuževanje
v zobozdravstvu. Sterilizacija v zobozdravstvu. Postopek z instrumenti, ročniki in kolenčniki.
Voda v zobozdravstvenih napravah. Postopanje s protetičnim materialom in z rentgenskimi
filmi. Postopek z ostrimi predmeti. Odpadki v zobozdravstvu. Načela izgradnje
zobozdravstvenih prostorov. Zaščita osebja v zobozdravstvu. Zaščitna cepljenja. Ukrepi pri
zdravljenju bolnikov, za katere vemo, da so kužni. Ukrepi ob kontaminaciji s krvjo pri vbodih in
vrezninah.
Okvirno
v semestru,
v katerem
seprenosa
bo izbirni
predmet izvajal in ukrepih preprečevati
Študent obdobje
je sposoben
z znanjem
o načinih
mikroorganizmov
okužbe
pri delu
oktober-december
Oblika izvajanja (predavanja, seminarji).

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Študent pripravi in predstavi seminar, 20 % ocene
Pisni izpit 80 % ocene

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
15
Opravljeni izpiti iz predmetov 1. in 2. letnika: Biokemija 1 in 2, Anatomija 1 in 2, Histologija in
embriologija, Fiziologija, Biofizika, Biologija celice in Nujna medicinska pomoč 1.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Müller Premru M. Preprečevanje okužb v zobozdravstvu: učbenik za študente dentalne
medicine. Ljubljana:Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za
mikrobiologijo in imunologijo, 2012: 1-68.
Gubina M., Ihan A. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: MR; 2002.
Miller CH, Palenik CJ. Infection control and management of hazardous materials for the dental
team. 4th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2010-365.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi 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. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
se ne izvaja v angleškem jeziku

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

