Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 024
Názov predmetu: Gerontostomatológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/týždenne 1 hod.
Cvičenia: 14/týždenne 1 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je úspešné zvládnutie písomného testu: minimálna hranica
úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %, Fx:
60% a menej. Skúška: A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti E.
Záťaž študenta je 22 hod.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent štúdia pozná základy problematiky fyziologického starnutia a patologických stavov v ústnej dutine
u starých ľudí. Má schopnosti aplikovania poznatkov zubného lekárstva u pacientov vo vyššom veku: hygiena
ústnej dutiny u gerontov, prejavy celkových ochorení a celkovo podávaných liekov na tkanivách v ústnej dutine,
prejavy medikementóznej liečby v ústnej dutine u gerontov.
Stručná osnova predmetu:
Etiológia, patológia, klinika a terapia chorôb ústnej dutiny so zameraním na osoby vyššieho veku. Orofaciálna
diagnostika dentálnej bolesti a jej odlíšenie od iných bolestivých stavov v ústnej dutine. Terapia parodontopatií
u gerontov. Komplikácie ošetrenia patologických stavov u starších ľudí. Vplyv celkového zdravia
a medikamentóznej liečby na stav tkanív ústnej dutiny. Posúdenie a stav ústnej sliznice pre prax
v gerontostomatológii.
Odporúčaná literatúra:
Hegyi, L., Krajčík, Š.:Geriatria, Herba Bratislava, 2010.
Rateitschak, K.H. 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.
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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0%
Vyučujúci:
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 02. 06. 2016
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc

