Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL PSS4
Názov predmetu: Ortopedické zubné lekárstvo ‐ štátna
skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: obhájenie štátnej skúšky
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.,12. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety: ZL 021F Zubná protetika (6), ZL 099D Čeľustná ortopédia (4)
zodpovedanie troch teoretických otázok pred skúšobnou komisiou
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška pred skúšobnou komisiou: Celkové hodnotenie A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti: E.
Záťaž študenta je 75 hod.
Výsledky vzdelávania:
Princípom predmetu je : osvojenie si pracovných postupov v zubnej technike pri vyhotovovaní fixných náhrad.
Rozvoj zručnosti v odtlačkovej technike v zhotovovaní modelov, v rekonštrukcii medzičeľustných vzťahov,
osvojenie si významnosti jednotlivých postupov a príčiny možných chýb. Oboznámenie sa s RTG. Funkčné
vyšetrenie pacienta. Vyhotovenie fixných náhrad. Ochrana preparovaných pilierov. Zhotovenie náhryzovej
dlahy.
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný určiť komplexnú protetickú čeľustnoortopedickú diagnózu
a stanoviť komplexný liečebný plán pacienta.
Stručná osnova predmetu:
Zubná protetika – v celom rozsahu časti 1‐6
Čeľustná ortopédia ‐ v rozsahu 1‐3.
Štátna skúška ‐ pozostáva z praktickej skúšky (zdravotná dokumentácia a vyšetrenie pacienta) a teoretickej
skúšky
Praktická časť pozostáva z kompletného vyšetrenia pacienta a spracovania zdravotnej dokumentácie (
anamnéza, objektívne vyšetrenie, diferenciálnu diagnostiku, návrh vyšetrení, návrh liečby).
Teoretická časť štátnej skúšky:
sa vykonáva na príslušnej odbornej klinike pred komisiami pre štátne záverečné skúšky. Študent si z okruhov
Zubnej protetiky a čeľustnej ortopédie vylosuje 3 otázky. Po zodpovedaní všetkých otázok a zohľadnení
výsledku praktickej skúšky, komisia odporučí predsedovi komisie celkové hodnotenie.
Odporúčaná literatúra:
Dostálová, T.: Fixní a snímatelná protetika
Tvrdoň, M. a kol.: Protetická stomatológia, liečba a prevencia
Andrik,P. a kol.: Stomatologická protetika. Osveta, 1983, 222 s.
Vaško,J. a kol.: Stomatológia. Osveta, 1994, 139 s.
Tvrdoň, M.: Protetická stomatológia a prevencia straty zubov. Ister Science Press, Bratislava,1993,165s.
A.Bachratý, Ľ.Bachratá, B.Suchancová: Čeľustná ortopédia. Skriptá UK 2006
P.Andrik,A.Bachratý, F.Dibelka, M .Kamínek: Čeľustná ortopédia. Osveta Martin, 1981
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci:
Zloženie skúšobnej komisie schvaľuje vedecká rada SZU na návrh dekana LF SZU pre každý akademický rok.
Dátum poslednej zmeny: 02. 06. 2016
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

