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 v okviru
posamezne učne enote. Kolokviji so lahko pisni ali
ustni. Znanje se preverja s predstavitvijo bolnikov,
pripravami
seminarjev,
pregledom
literature,
pisanjem člankov in sodelovanjem pri raziskavah.

OTROŠKO IN
PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO
1. SPLOŠNI VIDIKI SPECIALIZACIJE
1.1. Namen specializacije
Otroško
in
preventivno
zobozdravstvo
je
stomatološka specialnost. Specializacija je učni in
vzgojni proces, v katerem specializant (-ka) pridobi
taka teoretična in praktična znanja s področja
otroškega in preventivnega zobozdravstva, da obvlada
strokovni pristop, potreben za ohranitev zobnega
zdravja otrok in mladine. Zna uporabiti raziskovalne
metode za oceno rezultatov preventivnega in
zobozdravstveno vzgojnega dela ter voditi
in
usmerjati razvoj otrokovega zobovja. Zna oskrbeti
večino bolnikov z akutnimi in kroničnimi boleznimi
zobnih in delno tudi obzobnih tkiv. Z oskrbo je
mišljena zobozdravstvena vzgoja otrok, staršev,
vzgojiteljev in učiteljev ali skrbnikov otrok,
preventiva ter diagnostika in zdravljenje akutnih in
kroničnih bolezni zob in mehkih tkiv v predelu glave.
Vključeni so tudi posegi, ki vodijo in usmerjajo
razvoj orofacialnega predela glave in rehabilitacija
zobovja otrok in mladine.

3. PROGRAM SPECIALIZACIJE
3.1. Vsebina programa
3.1.1. Začetni program traja 13 mesecev (od tega 1
mesec dopusta) in obsega teoretična in praktična
znanja naslednjih področij:
• Temeljna področja
• Vodenje, administracija in etika
• Diagnostika in načrtovanje zdravljenja
• Anesteziologija
• Preventiva in zobozdravstvene vzgoja

1.2. Trajanje in struktura specializacije
Skupna dolžina specializacije iz otroškega in
preventivnega zobozdravstva je 3 leta (36 mesecev)
in poteka na naslednjih strokovnih področjih:
• otroško in preventivno zobozdravstvo
• zobna in čeljustna ortopedija
• pediatrija
• mladinska psihologija in psihiatrija
• oralna kirurgija
• infekcijske bolezni
• ustne bolezni, parodontologija in
stomatološka implantologija
• fiksna in snemna protetika

3.1.2. Nadaljevalni program traja 13 mesecev (od
tega 1 mesec dopusta) in obsega teoretična in
praktična znanja naslednjih področij:
• Klinična pedontologija
• Ortodontija (interceptivna)
• Poškodbe zobovja
• Oralna kirurgija
• Otroci s posebnimi zahtevami - moteni otroci

20 mesecev
5 mesecev
3 mesece
1 mesec
4 mesece
1 mesec

V tretjem letu specializacije specializant samostojno
izvaja preventivo, diagnostiko in zdravljenja na
področju otroškega in mladinskega zobozdravstva.
Sodeluje na vajah iz otroškega in preventivnega
zobozdravstva za študente stomatologije.
Teoretična znanja so obravnavana na seminarjih,
vodenih razpravah o posameznih področjih in kritični
oceni pomembnih člankov v vodilnih strokovnih
revijah.

1 mesec
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.

3.2. Obvezni posegi in obravnave
Specializant
otroškega
in
preventivnega
zobozdravstva mora opraviti minimalno število
naslednjih kliničnih posegov ter del s področja
zobozdravstvene vzgoje in preventive:
• sprejem, pregled in diagnostika
napotenih pacientov
50 primerov
od 0 do 3 leta starosti
od 4 do 6 let starosti
od 7 do 12 let starosti
od 13 do 19 let starosti

2. PREVERJANJE ZNANJA
Vsak specializant ima svoj list specializanta (knjižico)
ter ločeno tudi dnevnik, v katerega vpisuje vse
opravljene posege ter svoje strokovne, pedagoške in
raziskovalne prispevke. Specializant mora vsako fazo
zdravljenja vsakega pacienta natančno dokumentirati
z zapisom stanja in diapozitivi ter lahko tudi z
modeli.

•
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rehabilitacija (karies)
40 primerov
zdravljenja in funkcionalno-estetska
rehabilitacija (poškodbe)
10-15 primerov
sanacija zob v splošni anesteziji
20 primerov
preventivni in zobozdravstveno
vzgojni program (predavanja skupinam
otrok ali staršev
15-20 predavanj

4. Upoštevanje predhodnega usposabljanja kot del
programa specializacije
Če je specializant končal podiplomski študij iz
otroškega in preventivnega zobozdravstva na
Medicinski fakulteti v Ljubljani, se mu ½ časa
trajanja podiplomskega študija upošteva pri času
specializacije iz otroškega in preventivnega
zobozdravstva.
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