Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL PSS3
Názov predmetu: Terapeutické 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 044F Konzervačné zubné lekárstvo (6) ,ZL 059C Parodontológia a orálna medicína
(3), ZL 068 Detské zubné lekárstvo
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 je : ucelený a sofistikovaný plán ošetrenia pacientov z problematiky ošetrenia zubného kazu
a nekariéznych lézií tvrdých tkanív zubných tkanív, ochorení zubnej drene a periapikálnych tkanív.
Etiopatogenéza, vyšetrenie, diagnostika a liečba ochorení parodontu. Vyšetrenie, diagnostika a liečba ochorení
slizníc ústnej dutiny. Vzťah ústneho zdravia a celkového zdravia. Ošetrenie detského pacienta – diagnostika
jednotlivých ochorení ústnej dutiny, s rešpektovaní zvláštností vývoja a veku.
Problematika fokálnej infekcie dentogénneho pôvodu. Ošetrovanie motoricky a mentálne postihnutých
pacientov. Orofaciálna bolesť – jej pôvod, diagnostika, spolupráca s odobrníkmi všeob.medicíny.
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška ‐
Komplexný pohľad na pacienta a prostredníctvom preventívneho, konzervačného a parodontologického
posúdenia detského a dospelého pacienta. Vzájomné väzby uvedených typov ošetrenia s ohľadom na záverečný
liečebný efekt. Psychologické princípy a postupy pri ošetrovaní bezproblémových, dentofobických, mentálne
a motoricky retardovaných pacientov.
Diferenciálna diagnostika rôznych typov bolesti vychádzajúca z orofaciálnej oblasti.
Teoretická časť štátnej skúšky:
sa vykonáva na príslušnej odbornej klinike pred komisiami pre štátne záverečné skúšky. Študent si z okruhov
Konzervačné zubné lekárstvo, detské zubné lekárstvo a parodontológia a ochorenia ústnych slizníc vylosuje 3
otázky. Po zodpovedaní všetkých otázok a zohľadnení výsledku praktickej skúšky, komisia odporučí predsedovi
komisie celkové hodnotenie.
Odporúčaná literatúra:
Minčík J,: Karilógia, Agentúra JES, Košice 2014. Novák L. a kol.: Základy záchovní stomatologie, Avicenum Praha,
1981
Duránik V., Javorka, V. a kol.: Praktické cvičenia z predklinickej stomatológie, Bratislava UK, vyd I. 1993, vyd. II.
1999
Stejskalová J. a kol.: Konzervační zubní lékařství. Grada Praha 2003.
Peřinka L. a kol.: Základy klinické endodoncie. Quintessenz Praha 2003.
Hellwig E. a kol: Záchovní stomatologie a parodontologie, Grada Praha 2003. Slovenské periodiká: Stomatológ,
Zubný lekár, Zahraničné periodiká : Journál of Cariology, Journal of Esthetic Dentistry, ČR: LKS, StomaTeam,
Progresdent.
Parodontologie. In Farbatlanten der Zahmedizin, Thieme Verlag 1989.
Škach, M. a kol. Onemocnění parodontu, Avicenum Praha, 1973.
Škach,M. a kol. : Onemocnění ústní sliznice. Avicenum Praha 1973.
Slezák, R., Dřízhal, I.:Atlas chorob ústní sliznice. Quintessenz, 2004.
Hellwig E. a kol.: Záchovní stomatologie a parodontologie, Grada Praha 2003.
Mutschelknaus,R.,E.: Praktická parodontologie. Praha, Quintessenz 2002.
Parodontologie. In Farbatlanten der Zahmedizin, Thieme Verlag 1989.
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.

