
NUJNA MEDICINSKA STANJA V STOMATOLOGIJI - Seznam znanj in veščin 

 Seznam znanj in veščin obsega znanja in veščine, ki jih doktor dentalne medicine osvoji in 

nadgradi med opravljanjem pripravništva, potrdi pa jih z opravljenim strokovnim izpitom za 

poklic doktor dentalne medicine, in je zanje tudi samostojno kompetenten. 

 Seznam obsega naslednja področja: 

1. temeljna znanja za obravnavo nenadno oziroma kritično obolelih, 

2. pristop in začetna obravnava izbranih simptomov in stanj, 

3. izbrana zdravila, 

4. praktične veščine in posegi. 

1. Temeljna znanja za obravnavo nenadno oziroma kritično obolelih  

 Temeljna znanja obsegajo: 

– izbrana predklinična in klinična znanja ter »mehke« veščine, 

– principe obravnave urgentnih bolnikov, 

– klinično razmišljanje in odločanje. 

   

Doktor dentalne medicine pozna in razume predklinična in klinična znanja ter veščine iz 1. do 

4. točke s Seznama znanj in veščin. Poleg tega doktor dentalne medicine pozna, razume in 

uporablja »mehke« veščine, zlasti pa načela profesionalizma, komunikacije, sodelovanja in 

medosebnih odnosov. Ta znanja doktor dentalne medicine pridobi na dodiplomskem 

izobraževanju in jih med obveznim programom pripravništva za poklic doktor dentalne 

medicine še poglobi in utrdi. 

 Doktor dentalne medicine pozna, razume in uporablja načela obravnave urgentnih bolnikov 

ter obvlada generični pristop in začetno oskrbo nenadno oziroma kritično obolelega odraslega 

ali otroka, zlasti pa: 

– pozna, razume in obvlada primarni pregled po načelih ABCDE (ocena, nujni ukrepi in 

vzdrževanje ukrepov na posamezni točki), 

– zna časovno učinkovito pridobiti usmerjeno anamnezo in izvesti klinični pregled. 

  

Doktor dentalne medicine pozna, razume in uporablja načela kliničnega razmišljanja in 

odločanja. Zna izoblikovati nabor diferencialnih diagnoz glede na verjetnost, pozna in razume 

povezave med kliničnimi najdbami in verjetnimi diagnozami, pozna, razume in uporablja 

načela predtestne in posttestne verjetnosti, zna racionalno načrtovati začetne diagnostične 

preiskave in zna pripraviti začetni načrt zdravljenja. 

 2. Pristop in začetna obravnava izbranih simptomov in stanj 

Doktor dentalne medicine pozna, razume in obvlada pristop ter začetno obravnavo stanj iz 

drugega odstavka te točke, zlasti pa za posamezno stanje zna: 

1. hitro izluščiti glavno težavo, 

2. pridobiti upoštevne anamnestične in druge podatke, 



3. izvesti primarni pregled in usmerjen klinični pregled, 

4. izvesti nujne ukrepe, ki jih posamezno stanje zahteva, 

5. izoblikovati nabor diferencialnih diagnoz, 

6. zastaviti racionalni diagnostični načrt, 

7. začeti z ustreznim nujnim zdravljenjem, 

8. se posvetovati z ustreznim specialistom oziroma sprejeti odločitev o nadaljnjem 

poteku oskrbe. 

Stanja odraslih in otrok, h katerim zna doktor dentalne medicine samostojno pristopiti, so: 

1. srčni zastoj in periarestne motnje ritma, 

2. zapora in oskrba dihalne poti, vključno s tujki v dihalih, 

3. anafilaksija, 

4. motnja zavesti in nezavest, 

5. konvulzije, 

6. sinkopa, 

7. bolečina v prsih, 

8. dispneja. 

 

3. Izbrana zdravila 

 

Doktor dentalne medicine pozna zdravilne učinkovine iz drugega odstavka te točke, zlasti pa 

razume farmakodinamiko in farmakokinetiko učinkovine, indikacije za uporabo ter odmerke 

po posameznih indikacijah za odrasle in otroke, kontraindikacije, pomembne neželene 

učinke in součinkovanje z drugimi snovmi ter zna zdravilo pripraviti za uporabo in ga tudi 

pravilno aplicirati. 

 

Zdravila, s katerimi doktor dentalne medicine kompetentno ravna, so: 

1. zdravila za oživljanje (adrenalin, amiodaron, atropin, adenozin, magnezij, bikarbonat, kalcij), 

2. antihistaminiki in kortikosteroidi (deksametazon, metilprednizolon in hidrokortizon), 

bronhodilatatorji, 

3. anestetiki (lokalni anestetiki). 

 

4. Praktične veščine in posegi 

Doktor dentalne medicine obvlada praktične veščine in posege. 

  

 

Literatura 

 

Temeljno literaturo programa pripravništva za poklic zdravnik predstavljajo veljavne 



smernice  za oživljanje Evropskega reanimacijskega sveta in Kompendij pripravništva za 

poklic zdravnik v zadnji izdaji. 

 
Kompendij iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletnih straneh Zdravniške zbornice 
Slovenije – doktorji dentalne medicine naj vpogledajo v kompendij v zgoraj navedenem 
obsegu. 

 


