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Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: J-S-ZL-075
Názov predmetu:  Detské zubné lekárstvo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  Prednáška/Cvičenie
                                                                                Rozsah (v hodinách) - týždenný: 1/2
                                                                                Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 

Podmieňujúce predmety: J-S-ZL-018 Dentálne materiály a technológie 1,  J-S-ZL-042 Propedeutika zubného lekárstva 4, J-S-ZL-035 Preventívne zubné lekárstvo 1,  J-S-ZL-062 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia  3, J-S-ZL-063 Zubná protetika 1, 2, 3, J-S-ZL-061 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia 2


Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie formou testu: minimálna hranica úspešnosti 65 %. 
Hodnotenie: A: 93–100 %, B: 86–92 %, C: 79–85 %, D: 72–78 %, E: 65–71 %, FX: 64 % a menej. Podiel na hodnotení 80 %.
Praktická skúška (samostatná práca): Realizácia predpísaných výkonov v ústach pacienta. Podiel na hodnotení 20 %.

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získava základné  informácie o starostlivosti o ústne zdravie mladej generácie. Nadobúda schopnosti komunikovať s detským pacientom. Pochopí úlohu a funkcie mliečneho i zmiešaného chrupu. Zvládne problematiku psychoprofylaxie a medikamentóznej prípravy dieťaťa pred ošetrením. Vie analyzovať ochorenia tvrdých zubných tkanív a  ich komplikácie v mliečnom a mladom trvalom chrupe. Nadobúda praktické zručnosti pri ošetrení mliečnych zubov a zubov s nedokončeným vývinom. 
Absolvent predmetu získava ucelené poznatky o problematike anestézie a extrakcie zubov u detského pacienta. Získané teoretické poznatky vie využiť pri práci v ústach pacienta v ambulancii.  



Stručná osnova predmetu: 
Starostlivosť o ústne zdravie mladej generácie.
Rast a vývin mliečnych zubov, určenie zubného veku v mliečnej dentícii.
Úloha a funkcie mliečneho chrupu, fluoridová a nefluoridová prevencia zubného kazu u detí.
Úloha zmiešaného chrupu.
Zuby s nedokončeným vývinom, charakteristika zubov s nedokončeným vývinom, ich ošetrenie.
Rozdiely medzi mliečnym a trvalým chrupom.
Psychoprofylaxia a psychoterapia v detskom veku.
Medikamentózna príprava dieťaťa pred ošetrením.
Kariológia mliečneho chrupu, diagnostika, začiatočné štádiá zubného kazu a ich ošetrenie.
Rtg diagnostika zubného kazu.
Anestézia u detí, komplikácie a resuscitácia.
Extrakcie zubov u detí, indikácia, komplikácie, následky predčasných strát zubov.

 
Odporúčaná literatúra: 
Kilian, J.: Úrazy u dětí. Praha: Avicenum, 1985. 299 s. 
Komínek, J. a kol.: Dětská stomatologie. Praha: Avicenum, 1980. 542 s. 
Ležovič, J. a kol.: Detské zubné lekárstvo. 2., dopl.vyd. Banská Bystrica: DALI – BB, 2012. 377 s. 
Ležovič, J. a kol.: Detské zubné lekárstvo. Banská Bystrica: DALI – BB, 2005. 400 s. ISBN 978-80-89090-41-9. 
Tsukiboshi, M.: Plán ošetření při poranění zubů: klinické postupy. Praha: Quintessenz, 2001. 119 s. ISBN 80-902118-7-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: --- 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A: 0 %, B:  0 %, C: 0 %, D: 0  %, E: 0  %, FX:  0 %, ABS0: 0 %  
Vyučujúci: MUDr. Adriána Petrášová, PhD., MDDr. Anna Pozorčiaková

Dátum poslednej zmeny: 20. 01. 2017
Schválil: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.



Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: J-S-ZL-086
Názov predmetu:  Detské zubné lekárstvo 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách) - týždenný: 1/3
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 
Podmieňujúce predmety: J-S-ZL-018 Dentálne materiály a technológie 1,  J-S-ZL-042 Propedeutika zubného lekárstva  4,  J-S-ZL-035 Preventívne zubné lekárstvo 1, J-S-ZL-073 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 4, J-S-ZL-0072 Zubná proptetika 4, J-S-ZL-074 Parodontológia 1, J-S-ZL-075 Detské zubné lekárstvo 1, J-S-ZL-071Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia 3, J-S-ZL-076 Čeľustná ortopédia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Záverečné hodnotenie študentov prebieha formou teoretickej ústnej skúšky. Podiel teoretickej ústnej skúšky na celkovom hodnotení je 80 %. 

Priebežné hodnotenie formou testu: minimálna hranica úspešnosti 65 %. 
Hodnotenie: A: 93–100 %, B: 86–92 %, C: 79–85 %, D: 72–78 %, E: 65–71 %, FX: 64 % a menej.

Praktická skúška (samostatná práca): Realizácia predpísaných výkonov v ústach pacienta. Podiel na hodnotení 20 %.

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získava ucelené informácie o prevencii zubného kazu, možnostiach liečby zubného kazu a jeho komplikáciách v mliečnom a zmiešanom chrupe. Oboznámi sa s problematikou okoločeľustných zápalov u detí. Vie identifikovať a analyzovať chorobné zmeny parodontálnych tkanív a slizníc ústnej dutiny u detí. Nadobúda skúsenosti pri diagnostike a liečbe ochorení lymfatických uzlín a slinných žliaz u detí. Pochopí problematiku úrazov zubov a závesného systému u detí.  Získava komplexný pohľad na manažment detského pacienta s traumou tvárového skeletu. Teoreticky aj prakticky zvládne problematiku fixných a snímateľných protetických rekonštrukcií v detskom veku.   

Stručná osnova predmetu: 
Epidemiológia zubného kazu. Úlohy SZO pre mladú generáciu.
Primárna prevencia zubného kazu v pedostomatológii. 
Endogénna fluoridácia. 
Exogénna fluoridácia. 
Zásady hygieny ústnej dutiny u detí. 
Výživové poradenstvo v prevencii kazu u detí.
Zásady práce s nespolupracujúcimi deťmi, vyšetrenie a ošetrenie handikepovaných detí. 
Ošetrovanie detí v celkovej anestézii, komplikácie a resuscitácia. 
Poruchy vývinu zubov, diagnostika a liečba. 
Poruchy tvorby tvrdých zubných tkanív, diagnostika a terapia. 
Zápaly zubnej drene, príčiny, patologickoanatomický obraz, terapia a prevencia. 
Nekróza a gangréna zubnej drene, apikálna parodontitída v mliečnej dentícii, rtg obraz, dentálna fokálna infekcia, terapia a prevencia.
Endodontické ošetrenie mliečnych zubov a trvalých zubov s nedokončeným vývinom.
Apexogenéza, apexifikácia.
Ochorenia parodontu u  detí, etiológia, diagnostika liečba, komplikácie.  
Zápaly sliznice ústnej dutiny u detí etiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.  
Okoločeľustné zápaly v detskom veku, etiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.  
Zápaly lymfatických uzlín  u detí, etiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika liečba, komplikácie.  
Úrazy zubov u detí, etiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.  
Fraktúry tvrdých zubných tkanív (korunky a koreňa). 
Úrazy závesného systému zubov.
Zlomeniny tvárových kostí u detí, etiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.  
Osteomyelitídy u detí, etiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.  
Ochorenia slinných žliaz detí, etiológia, diagnostika, liečba, komplikácie.  
Fixné protetické náhrady v detskom veku. 
Snímateľné protetické náhrady v detskom veku.
Odporúčaná literatúra: 
Kilian, J.: Úrazy u dětí. Praha: Avicenum, 1985. 299 s. 
Komínek, J. a kol.: Dětská stomatologie. Praha: Avicenum, 1980. 542 s. 
Ležovič, J. a kol.: Detské zubné lekárstvo. 2., dopl.vyd. Banská Bystrica: DALI – BB, 2012. 377 s. 
Ležovič, J. a kol.: Detské zubné lekárstvo. Banská Bystrica: DALI – BB, 2005. 400 s. ISBN 978-80-89090-41-9. 
Tsukiboshi, M.: Plán ošetření při poranění zubů: klinické postupy. Praha: Quintessenz, 2001. 119 s. ISBN 80-902118-7-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: --- 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A: 0 %, B:  0 %, C: 0 %, D: 0  %, E: 0  %, FX:  0 %, ABS0: 0 %  
Vyučujúci: MUDr. Adriána Petrášová, PhD., MDDr. Anna Pozorčiaková
Dátum poslednej zmeny: 20. 01. 2017
Schválil: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.


