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ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA 
 
1. SPLOŠNI VIDIKI SPECIALIZACIJE  
 
1.1. Namen specializacije  
Zobne bolezni in endodontija je stomatološka 
specialnost. Specializacija je učni in vzgojni 
proces, v katerem pridobi specializant(-ka) taka 
teoretična in praktična znanja s področja zobnih 
bolezni in endodontije, da je sposoben samostojno 
oskrbeti večino bolnikov z akutnimi in kroničnimi 
boleznimi zob in zobne pulpe. Z oskrbo je mišljena 
diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija in preventiva 
bolezni zob in zobne pulpe. 
 
1.2. Trajanje  in struktura specializacije 
Specializacija iz zobnih bolezni in endodontije traja 
36 (šestintrideset) mesecev in poteka na naslednjih 
strokovnih področjih: 
• zobne bolezni in endodontija           26 

mesecev 
• ustne bolezni, parodontologija in stomatološka 

implantologija             2 meseca 
• oralna in maksilofacialna kirurgija      3 mesece 
• stomatološka protetika z gnatologijo   2 meseca 
• 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 uspešno opravljeni 
predpisani kolokviji. 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 preverja pridobljeno znanje in sposobnosti 
specializanta s trajnim nadzorom in občasnimi 
preverjanji. Preverjanje specializantovih znanj 
poteka v obliki kolokvijev, pisnih preverjanj znanj 
po končanem izobraževanju v okviru posamezne 
učne enote, predstavitvah bolnikov, priprave 
seminarjev, pregledov literature, pisanja člankov in 
sodelovanja pri raziskavah. 
Pogoj za nadaljevanje specializacije so uspešno 
opravljeni kolokviji in ugodna vsakoletna ocena 
glavnega mentorja. Poleg izpolnjevanja splošnih 
pogojev mora specializant pred pristopom k 
specialističnemu izpitu  napisati in oddati 
specialistično nalogo. 
 
 
 

2.2. Specialistični izpit 
Sestavljen je iz preverjanja praktičnega in 
teoretičnega znanja, izvede pa se v enem ali dveh 
med seboj  časovno ločenih delih. O tem odloča 
predsednik komisije v dogovoru s kandidatom. 
 
3. PROGRAM SPECIALIZACIJE 
3.1. Vsebina programa 
3.1.1. Teoretična znanja zajemajo poglobljena 
teoretična znanja iz osnovnih predmetov: 
• normalne morfologije zobnega organa, v 

okviru katere se kandidat podrobno teoretično 
seznani z embriologijo, anatomijo in histologijo 
zobnega organa, 

• patologije zobnih tkiv, kandidat se podrobno 
seznani s patologijo sklenine, dentina, cementa 
in pulpe, kakor tudi obzobnih tkiv, 

• endodontije, v okviru katere se kandidat 
podrobno seznani z etiologijo, patofiziologijo, 
patohistologijo, simptomatiko, diagnostiko, 
prognozo in terapijo bolezni zob in pulpe, 
pulpogenih parodontopatij in problematiko 
žariščnega infekta, kakor tudi s problematiko 
zobne in obrazne bolečine. 

 
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: 
• sodelovanje pri predkliničnih vajah na zobnem 

fantomu, 
• sodelovanje pri kliničnih vajah študentov, 
• praktično delo vseh standardnih posegov stroke, 
• praktično delo nestandardnih- specialističnih 

storitev stroke, 
• praktično delo interdisciplinarno zahtevnih 

posegov, 
• praktično delo v urgentnih slučajih (osnove 

reanimacije). 
 
3.2. Potek programa specializacije  
V začetnem programu, ki traja 13 mesecev (od 
tega 1 mesec dopusta), mora kandidat obvladati 
teoretična znanja, navedena v točki 3.1.1., ter 
praktična znanja, navedena v prvih treh alinejah 
točke 3.1.2. 
V nadaljevalnem programu, ki traja 13 (trinajst) 
mesecev (od tega 1 mesec dopusta), mora kandidat 
obvladati celotno vsebino teoretičnih in praktičnih 
znanj, navedenih pod točko 3.1. 
V tretjem letu specializacije mora kandidat 
povsem samostojno opravljati vse zahtevne in 
zahtevane storitve iz programa specializacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Obvezni posegi in obravnave 
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Specializant iz zobnih bolezni in endodontije mora 
opraviti minimalno število naslednjih kliničnih 
storitev: 
specialistični pregled in endodontska obravnava   
      50 enokoreninskih zob 
                                              10 dvokoreninskih zob 
                                              20 molarjev zg. 
                                              20 molarjev sp. 
s pomočjo »Rubberdam«-a                                    
80  
plombe v adhezijski tehniki                                 
100  
konzervativni zatički (konfekcijski ali individualni)    

       10 
posnetki v RVG tehniki                                         
50  
odstranitev zlomljenega koreninskega instrumenta   
                                                                   2 
hemisekcija                                                             5 
konziliarni pregledi s pisnimi mnenji (fokaloze)    
                                                                 40 
delo na rizičnem pacientu                                        
5 
asistenca pri biomagnetni resonanci                        
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


