Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 068
Názov predmetu: Detské zubné lekárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/týždenne 1 hod.
Cvičenia: 28/týždenne 2 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na cvičeniach, skúška. Hodnotenie študentov
prebieha formou praktického a ústneho preskúšania – Skúška: A, B, C, D, E, Fx, Minimálna hranica úspešnosti E.
Záťaž študenta je 33 hod.
Výsledky vzdelávania:
Komunikácia a psychoprofylaxia pri práci s dieťaťom v rôznych vekových skupinách, zásady primárnej prevencie
zubného kazu. Indikácie, praktická realizácia liečby zubného kazu v oboch dentíciách. Komplexné vyšetrenie,
diagnostika a navrhnutie liečebného plánu u detského pacienta. Ambulantné chirurgické výkony u detí, úrazy
zubov u detí, zápaly v oblasti tváre u detí. Infekčné ochorenia u detí s prejavmi v dutine ústnej. Prejavy krvných
a genetických ochorení v kraniofaciálnej oblasti u detí.
Rast a vývoj ako určujúci faktor prevencie a terapie u detí.
Diagnostika, liečba, ochorenia zubnej drene v mliečnej a trvalej dentícii.
Stručná osnova predmetu:
Nácvik zručností pri komunikácii a psychoprofylaxii pri práci s dieťaťom v rôznych vekových skupinách, zásady
primárnej prevencie zubného kazu, jeho indikácie, praktická realizácia liečby zubného kazu v oboch dentíciách.
Komplexné vyšetrenie detského pacienta, diagnostika a navrhnutie liečebného plánu u detského pacienta.
Diagnostika, liečba, ochorenia zubnej drene v mliečnej a trvalej dentícii, indikácie ambulantných chirurgických
výkonov u detí, úrazy zubov u detí, prvá pomoc pri úrazoch zubov u detí, zápaly v oblasti tváre u detí. Choroby
slinných žliaz. Infekčné ochorenia u detí s prejavmi v dutine ústnej. Prejavy krvných ochorení. Rast a vývoj ako
určujúci faktor prevencie a terapie u detí. Genetika v detskom zubnom lekárstve.
Odporúčaná literatúra:
Komínek, j. akol. Detská stomatologie, Avicenum Praha 1980.
Ležovič, j. a kol: Detské zubné lekárstvo, Banská Bystrica 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:‐
Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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