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Študijski program
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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Janja Jan

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Janja Jan, Asist. Tomaž Hitij

Sodelujoče katedre oz. inštituti
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa.

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil:
- preko kliničnih seminarjev in izpolnjevanjem protokolnih listov kliničnih pacientov
(endodontski protokolni list, protokolni list za oceno tveganja za karies) se usposablja za
samostojno klinično delo na pacientu
- pomen, načini ocene tveganja za karies
- diagnostični testi za oceno kislosti sline, puferske kapacitete sline, količine bakterij
- indikacije za uporabo posameznih testov, pomen pri postavitvi diagnoze in načrtovanju
zdravljenja ter sledenja pacienta
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem
se bo
predmet izvajal
- povzročitelji
okužb
koreninskega
sistema
zobizbirni
in periapikalnega
predela, vloga pri patogenezi
periapikalnega
Celoten zimski parodontitisa
semester.
- diagnostični postopki za njihovo prepoznavo, s poudarkom na kliničnih postopkih
- klinične indikacije za ugotavljanje povzročiteljev okužb koreninskega sistema zob in
periapikalnega predela, vrednotenje rezultatov
Oblika izvajanja:
- demonstracije in vaje
- predavanja, seminarji, delo v skupinah, klinične in laboratorijske vaje, individualno delo z

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Sodelovanje, pripravljenost na vajah in seminarjih, na koncu je pisni/ustmeni del izpita:
- od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Št. študentov--20
Potrebno znanje predmetov, ki so pogoj za vpis v 4. letnik

Obvezna študijska literatura in gradivo
- Bergenholtz G, Horsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of Endodontology, 2nd Edition. Oxford:
Wiley-Blackwell; 2009
- Jan J. Sistematika endodontskih storitev; 2009
- Cohen S in Burns R. Pathways of the pulp. St. Louis: Mosby Elsevier; 2006.
- Fejerskov O in Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. Copenhagen
: Munksgaard; 2003 (izbrana poglavja).
- Nair PNR. Pathogenesis of apical periodontitis and the causes of endodontic failures. Crit
Rev Oral Biol Med 2004; 15: 348-381.
- literatura predstavljena na seminarjih

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.
Ne izvaja.

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.

