ŠTUDIJNÝ ODBOR ZUBNÉ LEKÁRSTVO
Študijný odbor – 7.2.1. zubné lekárstvo
Získaná spôsobilosť na výkon povolania – zubný lekár
Stupeň vysokoškolského štúdia
2. stupeň – doktorské štúdium MDDr.
Garanti odboru:
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Profil absolventa
Absolvent študijného odboru Zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti,
praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne
vykonávať základné úkony v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti.
V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov
a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte
s integritou celého organizmu. Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí
základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný
samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto
mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a v samostatnej praxi.
Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny
medicínsky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti
medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny
a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov.
Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta
a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu
predmetov zubného lekárstva a organizácie práce zubného lekára.
Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí je v zhode so Smernicou Európskeho
parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
Uplatnenie absolventov študijného programu zubné lekárstvo:
1. oblasť liečebno-preventívna:
Primárna, sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť.
2. oblasť vedecko-výskumná:
Výskum zameraný na exogénne a endogénne determinanty zdravia, na prevenciu,
etiológiu, výskyt a liečbu chorôb v spolupráci s rezortnými a mimorezortnými
výskumnými inštitúciami.
3. oblasť poisťovníctva:
Posudková a revízna činnosť v rámci činností sociálnej poisťovne a zdravotných
poisťovní.
4. oblasť verejného zdravotníctva:
Riadenie verejného zdravotníctva a oblasť preventívnej medicíny.
5. oblasť lekárenstva:

Zásady účelnej farmakoterapie a preskripcie súvisiace s liečebnopreventívnou
starostlivosťou v stomatologickej praxi. Vývoj liekov, klinické skúšanie liekov, ich
prezentácia a pod.
6. oblasť riadiaca:
Orgány štátnej správy a samosprávy v oblastiach riadenia poskytovania zdravotnej
starostlivosti, zdravotnej legislatívy, kontroly a riadiaceho manažmentu zubnej
ambulancie.

