strokovnem srečanju skupine strokovnjakov v učni
ustanovi ali zunaj nje;
•
priprava in vodenje klinične ali kliničnopatološke konference s tematiko, ki zajema
področje specializacije;
•
objava članka v recenziranem domačem ali
tujem strokovnem glasilu s temo iz programa
specializacije.
Pogoj za nadaljevanje specializacije so uspešno
opravljeni kolokviji in ugodna vsakoletna ocena
glavnega mentorja.

PARODONTOLOGIJA
1. SPLOŠNI VIDIKI SPECIALIZACIJE
1.1. Namen specializacije
Parodontologija je stomatološka specialnost.
Specializacija je učni in vzgojni proces, v katerem
specializant (-ka) pridobi taka teoretična in
praktična znanja s področja parodontologije in
dentalne implantologije, da je sposoben samostojno
oskrbeti večino bolnikov z akutnimi in kroničnimi
boleznimi obzobnih tkiv. Z oskrbo je mišljena
diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in preventiva
bolezni obzobnih tkiv.

3. PROGRAM SPECIALIZACIJE
3.1. Vsebina programa
3.1. 1. Teoretična znanja:
1. Funkcionalna anatomija glave in vratu
2. Biologija obzobnih tkiv in oralna fiziologija
3. Oralna mikrobiologija in mikrobiologija zobnih
oblog
4. Klinične oblike in razpoznava parodontalne
bolezni
5. Zdravljenje parodontalne bolezni – začetna faza
6. Oralna radiologija
7. Farmakologija bolezni obzobnih tkiv in ustne
sluznice
8. Patogeneza parodontalnih bolezni
9. Epidemiologija parodontalnih bolezni
10. Znaki ustnih bolezni in sistemskih bolezni –
vloga imunskega odgovora
11. Spremembe v ustni votlini pri medicinsko zelo
prizadetih in neozdravljivih pacientih
12. Antimikrobno zdravljenje parodontalne bolezni
13. Okluzijska travma
14.
Zdravljenje
parodontalnih
bolezni
–
parodontalna kirurgija
15. Zdravljenje prizadetih koreninskih razcepišč
16. Odnosi med parodontalno boleznijo in
zdravljenjem z drugimi vejami stomatologije
17. Vzorci obnašanja in razvade pacienta s
parodontalno boleznijo
18. Razvoj in osnove osteointegracijskih dentalnih
implantatov
19. Indikacije, kontraindikacije, prednosti in
slabosti implantoloških sistemov

1.2. Trajanje in struktura specializacije
Skupna dolžina specializacije iz parodontologije je
3 leta (36 mesecev) z naslednjimi predmetnimi
področji:
• ustne bolezni in parodontologija in
stomatološka implantologija
26 mesecev
• endodontija
2 meseca
• oralna in maksilofacialna kirurgija 2 meseca
• stomatološka protetika z gnatologijo 2 meseca
• zobna in čeljustna ortopedija
1 mesec
• specialna radiologija
1 mesec
• interna medicina – diabetologija
1 mesec
• dermatologija
1 mesec
1.3. Zaključek specializacije
Glavni mentor ugotovi, da je specializacija
opravljena, ko preveri ustreznost trajanja
specializacije, izpolnjevanje predpisanih pogojev
glede pridobljenega znanja, števila in kakovosti
opravljenih posegov in ali so predpisani kolokviji
uspešno opravljeni. Specializacija se konča s
specialističnim izpitom.
2. PREVERJANJE ZNANJA
Vsak specializant ima svoj list specializanta
(knjižico) ter ločeno tudi dnevnik, v katerega
vpisuje vse opravljene posege in prve asistence ter
svoje strokovne, pedagoške in raziskovalne
prispevke.
2.1.Sprotno preverjanje znanja
Za zagotavljanje ustrezne kakovosti specializacije
se pridobljeno znanje in sposobnosti specializanta
preverjajo s trajnim nadzorom in občasnimi
preverjanji – kolokviji.
Nenehen neposredni ali posredni nadzor nad
pridobivanjem znanja in sposobnosti izvajajo
mentorji. Ta poteka sproti in vsakodnevno.
Preverjanje specializantovega znanja poteka v
obliki kolokvijev po končanem usposabljanju na
posamezni učni enoti. Kolokviji so lahko pisni ali
ustni. Znanje se preverja s predstavitvijo bolnikov,
pripravami seminarjev, pregledom literature,
pisanjem člankov in sodelovanjem pri raziskavah.

Teoretična znanja so obravnavana na seminarjih,
vodenih razpravah o posameznih poglavjih in
kritični oceni pomembnih člankov v vodilnih
strokovnih revijah.
3.1.2. Praktična znanja
1. Diagnostika bolezni ustne sluznice in obzobnih
tkiv in načrt zdravljenja
2. Predklinična spoznavanja inštrumentov in študij
kirurških tehnik na modelu
3. Začetno zdravljenje parodontalne bolezni
4. Okluzijska in ortodontska terapija
5. Parodontalno kirurško zdravljenje
6. Kirurška tehnika vstavitve osteointegracijskih
dentalnih implantatov
7. Vzdrževalna faza zdravljenja

Specializant mora vsaj enkrat letno javno prikazati
pridobljeno znanje na način, ki ga vsakokrat sproti
določi neposredni ali glavni mentor:
•
predstavitev analize skupine bolnikov ali
posameznega zanimivega kliničnega primera na
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3.2. Potek programa specializacije
3.2.1. Začetni program
V začetnem programu, ki traja 13 mesecev (od tega
1 mesec dopusta), mora kandidat obvladati
teoretična znanja, navedena v točkah od 1 do
vključno 11, in praktična znanja, navedena v točkah
od 1 do 3 iz Vsebine program specializacije iz
parodontologije (2.1.).
3.2.2. Nadaljevalni program
V nadaljevalnem programu, ki traja 13 mesecev (od
tega 1 mesec dopusta), mora kandidat obvladati
teoretična znanja, navedena v točkah 12 do 19, in
praktična znanja, navedena v točkah 4 do 7 iz
Vsebine programa specializacije iz parodontologije
(2.1.).
V tretjem letu specializacije specializant povsem
samostojno diagnosticira, načrtuje in zdravi
bolezenska stanja obzobnih tkiv ter sodeluje na
vajah iz ustnih bolezni in parodontologije za
študente stomatologije.
3.3. Obvezni posegi in obravnave
Specializant parodontologije mora opraviti minimalno
število naslednjih kliničnih posegov:
1. pregled in diagnostika napotenih pacientov
40
2. anamneza, pregled in zapis stanja pri pacientih
s parodontalno boleznijo
30
3. parodontalno-kirurški posegi
50
4. vstavitev dentalnih implantatov
3–5
Specializant mora vsako fazo zdravljenja vsakega
pacienta natančno dokumentirati z zapisom stanja,
modeli in diapozitivi.
4. Priznavanje predhodnega usposabljanja kot
del programa specializacije
Če je specializant končal enosemesterski študij iz
parodontologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani,
se mu le-ta upošteva, kot da je opravil 4 mesece
specializacije
iz
področja
parodontologije.
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