
 

Integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni 

medicini 

 

Obsegala bi naj strokovne vsebine iz poklicnega področja diagnostika, zdravljenje in preventiva 

na področju: 

 

I) otroškega zobozdravstva,  

a. načela in praktične možnosti preprečevanja zobne gnilobe (kariesa) in drugih 

bolezni v ustni votlini na osnovi etiopatogeneze, 

b. zobna gniloba pri otrocih in mladostnikih ter posledice v splošnem razvoju in v 

razvoju  maksilofacialne regije, 

c. sodobne metode preventive, obolenj zob in ustne sluznice, diagnostika in 

terapija bolezni ustne sluznice in zob otrok in mladostnikov. 

d. zdravljenje kariesa mlečnih zob predšolskih otrok  

e. zdravljenje kariesa pri šolskih otrocih 

f. zdravljenje kariesa in zlomov zobovja v menjalnem obdobju, 

g. preventivne postopke: fluoriranje, odstranjevanje oblog, zalivanje fisur,  

h. zdravljenje bolezni pulpe in zalivke, 

i. poznavanje poškodb in ukrepanje ob različnih vrstah poškodb 

j. zdravstveno preventivno in vzgojno delo z otroki in mladostniki 

 

II) čeljustne in zobne ortopedije,  

a. oblike, vzroki in razvoj zobnih in čeljustnih nepravilnosti in metode zdravljenja 

v različnih življenjskih obdobjih, 

b. diagnoza in terapija lažjih primerov zobnih anomalij: interceptivni ukrepi, 

miofunkcijske vaje, 

c. odtiskovanje in okluzijska diagnostika s standardnimi biometričnimi analizami 

zobnih lokov in načrtovanje zdravljenja, 

d. analiza rentgenograma in obraznega profila, 

e. zdravljenje tipičnih primerov tesnega stanja, 

f. sodelovanje s specialistom ortodontom, z drugimi specialisti v zobozdravstvu 

ter s specialisti drugih medicinskih strok, 

 

III) parodontologije,  

a. znanje o najpogostnejših ustnih boleznih in boleznih obzobnih tkiv ter njihova 

pojavnost, 



b. diagnostika in diferencialna diagnostika bolezenskih znakov drugih sistemskih 

bolezni na ustni sluznici in obzobnih tkivih, 

c. individualna skrb za ustno zdravje in vloga doktorja dentalne medicine. 

d. primarni preventivni ukrepi: ustna higiena, preprečevanje iatrogenih poškodb 

pri zobozdravstveni oskrbi, 

e. diagnostika različnih ustnih bolezni in parodontopatij: rentgenska diagnostika, 

biološki in biokemični/serološki testi, 

f. načrtovanje parodontološkega zdravljenja, 

g. najpogostejši postopki zdravljenja bolezni ustne sluznice in obzobnih tkiv: 

konzervativno, kirurško 

h. evidentiranje stanja, preventivnih in terapevtskih posegov ter dokumentacija 

dela. 

 

IV) zobnih bolezni in endodontije,  

a. utrjevanje znanja o vzrokih in poteku zobnih bolezni ter o njihovem 

preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju, 

b. pregled zobovja in postavitev diagnoze zobnih bolezni, 

c. oceno uspešnosti in smiselnosti zdravljenja obolelega zoba, 

d. preparacijo zoba za zalivko,  

e. adhezivne tehnike, 

f. modeliranje zalivk, poliranje, preverjanje okluzijskih stikov, 

g. diagnostika in zdravljenje obolenj pulpe ter pulpogenih parodontopatij: 

sodobni endodontski posegi, 

 

V) stomatološke protetike: 

a. anatomija in fiziologija stomatognatega sistema, temelji okluzije in 

temporomandibularnih motenj 

b. metode fiksnoprotetičnega zdravljenja: 

i. načrtovanje in pripravljalne postopke za fiksnoprotetično zdravljenje: 

zdravljenje zob in priprava nosilcev, odstranitev zob, zdravljenje ustne 

sluznice in obzobnih tkiv, 

ii. preparacije zob za polna in delna sidra, odtiskovanje, registracijo 

medčeljustnih odnosov, zaščito obrušenih zob, začasno 

fiksnoprotetično oskrbo, 

iii. preverjanje posameznih sider in fiksnih konstrukcij, cementiranje, 

iv. demontažo posameznih sider in konstrukcij, 

 



c. oblike snemnoprotetičnega zdravljenja, načrtovanje parcialne in totalne 

proteze. 

i. pregled brezzobe čeljusti, 

ii. odtiskovanje: metode, materiali, 

iii. faze izdelave totalne proteze, preizkus in vstavitev, 

iv. načrtovanje parcialne proteze: gingivalne in parodontalne obremenitve, 

v. fiksnoprotetične priprave nosilcev zapon in drugih elementov, 

vi. ulite baze za parcialno protezo, 

vii. kontrolni pregled: odpravljanje težav, brušenje, podlaganje in druge 

reparature. 

d. diagnostika in zdravljenje temporomandibularnih motenj 

 

 

VI) oralne in maksilofacialne kirurgije: 

a. diagnostika vnetnih stanj v ustni votlini na glavi in vratu, ločevanje od tumorskih 

sprememb, 

b. diferencialna diagnostika bolečine v področju ustne votline, glave in vratu in 

zdravljenje, 

c. nudenje prve pomoči pri krvavitvi po ekstrakciji – prepoznavanje vzroka za 

krvavitev in prva pomoč s tamponado, kompresijo, koagulacijo in šivanjem, 

d. obvladanje osnovnih kirurških posegov s področja oralne kirurgije (ekstrakcija 

zoba, kirurška ekstrakcija, izkles zaostale korenine, cistektomija, replantacija 

zoba, kirurška oskrba rane), 

 

 

 


