Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 059A
Názov predmetu: Parodontológia a orálna medicína (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/ týždenne 1 hod.
Cvičenie: 28/ týždenne 2 hod.
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety: ZL 044D Konzervačné zubné lekárstvo (4)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktickej výučbe. Ústny pohovor a praktické
parodontologické vyšetrenie a ošetrenie pacienta.
Záťaž študenta je 8 hodín.
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná diagnostické rozlíšenie znakov zdravého a chorého parodontu použitím diagnostických indexov.
Musí poznať význam etiopatogenézy plaku, pri vzniku gingivitíd a parodontitíd, význam motivácie a inštruktáže
o ústnej hygiene v liečbe zápalu tkanív parodontu. Vie určiť liečebný plán. Zvládnutie výkonov profesionálnej
hygieny. Motivácia a inštruktáž pacienta v domácej dentálnej hygiene.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia ochorení parodontu. Etiopatogenéza parodontopátií – determinanty, lokálne a celkové rizikové
faktory. Klinický obraz akútnych a chronických gingivitíd. Klinický a rtg obraz parodontitíd a rozdiely medzi
jednotlivými druhmi parodontitis. Liečebný plán ochorení parodontu: konzervačná fáza liečby, udržiavacia fáza
liečby.
Odporúčaná literatúra:
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.
Straka, M., Etiopatogenéza parodontitíd a ich vzťah k systémoým ochoreniam., S‐Graf, 2015.
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:‐
Poznámky:Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Vyučujúci:
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Michal Straka, CSc.,
Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. mim prof.
Dátum poslednej zmeny: 02. 06. 2016
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 059B
Názov predmetu: Parodontológia a orálna medicína (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/ týždenne 1 hod.
Cvičenie: 28/ týždenne 2 hod.
Počet kreditov: 4 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia:10. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety: ZL 059A Parodontológia a orálna medicína (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktickej výučbe. záverečný test: A: 95 % ‐
100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %, Fx: 60% a menej. Ústna skúška: A, B, C, D, E,
Fx.Minimálna hranica úspešnosti E.
Záťaž študenta je 58 hodín.
Výsledky vzdelávania:
Študent samostatne diagnostikuje a stanovuje liečebný plán, ovláda lokálne a celkové rizikové faktory ochorení
parodontu. Samostatne realizuje základnú parodontologickú liečbu vrátane antimikrobiálnej liečby. Pozná
indikácie chirurgickej liečby na tkanivách parodontu.
Stručná osnova predmetu:
Liečebný plán parodontitídy. Chirurgická liečba : indikácie a kontraindikácie. Rozdelenie chirurgických metodík –
primárne, sekundárne a terciárne metódy liečenia. Manažment starostlivosti o pacientov po chirurgickej liečbe.
Lokálna a celková medikamentózna liečba ochorení parodontu. Mechanoterapia. Traumatická oklúzia –
diagnostika, zásady úpravy artikulácie. Zásady a indikácie protetickej liečby u pacientov s chorým parodontom.
Význam recall‐u.
Odporúčaná literatúra:
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:‐
Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Vyučujúci:
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Michal Straka, CSc.,
Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. mim prof.
Dátum poslednej zmeny: 15. 03. 2015
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 059C
Názov predmetu: Parodontológia a orálna medicína (3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 0 týždenne 0 hod.
Cvičenie: 70/ týždenne 5 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 5 kreditov
Odporúčaný semester/trimester štúdia:11. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety: ZL 059B Parodontológia a orálna medicína (2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktickej výučbe, záverečný test: A: 95 % ‐
100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %, Fx: 60% a menej. Príprava na štátnu skúšku.
Záťaž študenta je 50 hodín.
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe anamnézy, etiopatogenézy a klinického obrazu dokáže rozoznať slizničné prejavy
systémových a infekčných ochorení, vývojových anomálií v orofaciálnej oblasti. Vie indikovať ich lokálnu liečbu.
Ovláda liečbu a prevenciu u rizikového pacienta. Vie zhodnotiť stavy fokálnej infekcie. Zvládnutie diagnostiky,
diferenciálnej diagnostiky a terapie chorôb ústnej sliznice.
Stručná osnova predmetu:
Etiológia stomatitíd a rozdelenie. Bakteriálne a vírusové stomatitídy. Keratotické a nekeratotické biele plochy,
prekancerózy ústnej dutiny. Zásady ošetrovania rizikových pacientov a pacientov vyžadujúcich si špeciálnu
starostlivosť : etiopatogenéza, klinický obraz, spôsoby liečby a význam recall‐u ( diabetes mellitus,
kardiovaskulárne ochorenia, pacienti liečení imunosupresívami, pacienti po transplantácii orgánov, onkologickí
pacienti ). Zmeny na tkanivách ústnej dutiny počas tehotenstva, nevyhnutnosť kvality ústneho zdravia pred
a počas tehotenstva, riziko fokálnej infekcie počas tehotenstva pre plod, riziká ošetrenia v ústnej dutine počas
tehotenstva. Prejavy HIV infekcie v orofaciálnej oblasti, diagnostika, diferenciálna diagnostika. Hlavné zásady
a princípy ošetrovania pacientov v orofaciálnej oblasti, význam ústnej hygieny, ošetrenia zubného kazu, ochorení
parodontu, starostlivosť o ústne sliznice a saliváciu. Špecifické zápaly a ich prejavy v ústnej dutine, liečba
a zásady ošetrovania. Profesionálna etika a etické štandardy vo vzťahu k pacientom, personálu a kolegom.
Odporúčaná literatúra:
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:‐
Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Vyučujúci:
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
MUDr. Michal Straka, CSc.,
Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. mim prof.
Dátum poslednej zmeny: 15. 03. 2015
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

