Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 000A
Názov predmetu: Povinná prax v zubnej ambulancii (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Povinná odborná prax v zubnej ambulancii 160 hodín
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna účasť na odbornej praxi.
(Záznamník o vykonaných praktických výkonoch potvrdený zodpovedným zubným lekárom príslušnej zubnej
ambulancie ‐ študent diagnostikuje a lieči zubný kaz, indikácia fixnej zubnej náhrady.
Výsledky vzdelávania:
Základy prevádzky zubolekárskej ambulancie. Vykonanie jednoduchých ošetrení z konzervačného
zubného lekárstva, zubnej protetiky a dentoalveolárnej chirurgie.
Stručná osnova predmetu:
Vyšetrenie ústnej dutiny a chrupu. Dokumentácia. Administratívne výkony.
Pod vedením odborníka (zubného lekára ) práca pri kresle. Jednoduché ošetrenia z konzervačného zubného
lekárstva, protetické práce a zubné chirurgické zákroky. Sledovanie náročnejších výkonov a pracovných
postupov. OBP v ambulancii, hygienický režim zariadenia.
Rtg snímkovanie, ochrana, popis rtg snímok.
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. Doc. MUDr. Tvrdoň M.: zubná
protetika, MUDr. Kováč J.: Endodoncia
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%
0%
0%
0%
0%
0%
Vyučujúci – garant:
MUDr. Michal Straka, CSc.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
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: ZL000B
Názov predmetu: Povinná prax v zubnej ambulancii (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Povinná odborná prax v zubnej ambulancii 160 hodín
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia:10. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety: ZL090A Povinná prax v zubnej ambulancii 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna účasť na odbornej praxi.
Záznamník o vykonaných praktických výkonoch potvrdený zodpovedným stomatológom príslušnej ambulancie.
Výsledky vzdelávania:
Študent komplexne diagnostikuje a lieči ochorenia tvrdých zubných tkanív, indikuje základnú liečbu zápalu
gingívy, vie realizovať preventívnu prehliadku dospelého pacienta, pozná prevádzku zubnej ambulancie, ovláda
záky práce na úrovni výkonov pre zdravotné poisťovne.
Stručná osnova predmetu:
Komplexné vyšetrenie a komplexný pohľad na pacienta. Stanovenie kompletného plánu stomatologického
ošetrenia.
Pod vedením odborníka samostatná práca pri kresle. Ošetrenie z konzervačnej stomatológie, protetické práce a
stomatochirurgické zákroky. Zhodnotenie indikácií jednotlivých liečebných postupov. Vyšetrenie stavu
parodontu,
odstraňovanie zubného kameňa a mäkkých povlakov. Inštruktáž správnej hygieny a výživy. Vedenie zdravotnej
dokumentácie, informovaný súhlas.
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. Doc. MUDr. Tvrdoň M.: zubná
protetika, MUDr. Kováč J.: Endodoncia
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:‐
Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
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E
FX
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Vyučujúci:
MUDr. Michal Straka, CSc.,
Dátum poslednej zmeny: 15. 03. 2015
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

