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Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu: J-S-ZL-024
Názov predmetu:  Prax v zubnej technike a zubnej ambulancii 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách): 80 h. 
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 
Podmieňujúce predmety: J-S-ZL-018 Dentálne materiály a technológie 1, J-S-ZL-033 Propedeutika zubného lekárstva 1, 2, 3 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomné hodnotenie vedúceho pracoviska, kde sa prax realizovala.
Priebežné hodnotenie formou testu, vyhodnotenie vedeného pracovného denníka garantom predmetu. 
Samostatná práca: Realizácia všetkých predpísaných výkonov. 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získava ucelený pohľad na prácu v zubnej ambulancii z pohľadu sestry.  Osvojí si zásady hygienického režimu zubnej ambulancie, prakticky sa zúčastňuje na dezinfekcii a sterilizácii inštrumentária. Nadobúda zručnosti pri realizácii všetkých sesterských výkonov v zubnej ambulancii. Pochopí zásady vedenia zdravotnej dokumentácie. Zvládne všetky postupy súvisiace so spracúvaním všetkých dentálnych materiálov.  
Absolvent predmetu získa komplexný pohľad na nadväznosť pracovných  postupov v zubnej ambulancii a zubnej technike. 
Stručná osnova predmetu: 
Práca v ambulancii: Príprava zubnej ambulancie na dennú prevádzku, príprava inštrumentária a materiálov. Hygienický a dezinfekčný režim v zubnej ambulancii. Dezinfekcia a sterilizácia inštrumentária. Ochranné prostriedky pri práci. Uchovávanie a príprava dentálnych výplňových a ostatných materiálov. Zubnolekárske inštrumentárium. Príprava odtlačkových materiálov a manipulácia s odtlačkovými  materiálmi. Praktická realizácia všetkých výkonov sestry v zubnolekárskej ambulancii. Základy vedenia zdravotnej dokumentácie.
Práca v laboratóriu: Práca v zubnej technike, vybavenie, ochranné bezpečnostné prostriedky. 
Zhotovenie odtlačkov, odlievanie, zhotovenie všetkých druhov modelov. Oprava protetických náhrad.
Oboznámenie sa s laboratórnymi technologickými postupmi s dôrazom na ich nadväznosť medzi ambulanciou a zubnou technikou.
Odporúčaná literatúra: 
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: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., MUDr. Mária Janíčková, PhD., MDDr. Michaela Smatanová – MD, PhDr. Libuša Kovalská, MUDr. Juraj Strecha, PhD., Mgr. Dana Šefránková, dipl. z. t. Janka Vozafová, externé pracoviská zubných lekárov a zubných technikov
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-045
Názov predmetu:  Prax v zubnej technike a zubnej ambulancii 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách): 80 h.
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.) 
Podmieňujúce predmety: J-S-ZL-018 Dentálne materiály a technológie 1, J-S-ZL-01042 Propedeutika zubného lekárstva 4,  J-S-ZL-035 Preventívne zubné lekárstvo 1, J-S-ZL-043 Konzervačné zubné lekárstvo a endodoncia 1, J-S-ZL-044 Zubná protetika 1 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomné hodnotenie vedúceho pracoviska, kde sa prax realizovala.
Priebežné hodnotenie formou testu, vyhodnotenie vedeného pracovného denníka garantom predmetu. 
Samostatná práca: Realizácia všetkých predpísaných výkonov. 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získava ucelený pohľad na prácu v zubnej ambulancii.  Osvojí si zásady hygienického režimu zubnej ambulancie. Je schopný určiť plán ošetrenia a vykonávať základné terapeutické postupy v rámci preventívneho zubného lekárstva a konzervačnej stomatológie v ústach pacienta. Nadobúda zručnosti pri realizácii postupov v rámci fixných protetických náhrad a celkových snímateľných náhrad v zubnej technike.    
Absolvent predmetu získa komplexný pohľad na nadväznosť pracovných  postupov v zubnej ambulancii a zubnej technike.

Stručná osnova predmetu: 
Práca v zubnej technike:
Princípy a funkcia jednotlivých prístrojov.
Odlievanie odtlačkov, opracúvanie sadrových modelov.
Modelácie jednotlivých druhov koruniek a mostíkov.
Zatmelenie na jadro. 
Opracúvanie kovových konštrukcií, mostíkov.
Pracovné postupy pri zhotovovaní celkových snímateľných náhrad.
Význam práce s jednotlivými druhmi artikulátorov pre kvalitné vyhotovenie zubnej náhrady.
Definitívne opracovanie celkových snímateľných náhrad. 
Práca v zubnej ambulancii: 
Pod vedením školiteľa samostatná práca v ústach pacienta. 
Určenie komplexného plánu ošetrenia.
Zhodnotenie indikácií jednotlivých liečebných postupov. 
Ošetrenie v rámci preventívneho zubného lekárstva, konzervačného zubného lekárstva a  zubnej protetiky. 
Vyšetrenie stavu parodontu, odstraňovanie zubného kameňa a mäkkých povlakov. 
Inštruktáž správnej hygieny a výživy.

Odporúčaná literatúra: 

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: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., MUDr. Mária Janíčková, PhD., MDDr. Michaela Smatanová – MD, PhDr. Libuša Kovalská, MUDr. Juraj Strecha, PhD., Mgr. Dana Šefránková, dipl. z. t. Janka Vozafová, externé pracoviská zubných lekárov a zubných technikov
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-064
Názov predmetu:  Prax v zubnej ambulancii 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách): 160 h.
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 6 kreditov
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8. 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 a endodoncia 13, J-S-ZL-063 Zubná protetika 3,  J-S-ZL-061 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia  2
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomné hodnotenie vedúceho pracoviska, kde sa prax realizovala.
Priebežné hodnotenie formou testu, vyhodnotenie vedeného pracovného denníka garantom predmetu. 
Samostatná práca: Realizácia všetkých predpísaných výkonov. 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu nadobúda zručnosti pri realizácii výkonov v rámci konzervačnej stomatológie, endodoncie, zubnej protetiky v zubnej ambulancii. Je schopný realizovať metódy primárnej prevencie zubného kazu a ochorenia parodontu v ústach pacienta. Pochopí techniky aplikácie lokálnej anestézie v oromaxilofaciálnej oblasti. Vie analyzovať a riešiť  komplikácie vyplývajúce z aplikácie lokálnej anestézie v oromaxilofaciálnej oblasti. Absolvovaním predmetu získa komplexný pohľad na problematiku indikácií a komplikácií extrakcie zubov. Osvojí si základné postupy pri jednoduchej extrakcii zuba v ústach pacienta. 


Stručná osnova predmetu: 
Realizácia základných výkonov v rámci konzervačnej stomatológie, endodoncie, zubnej protetiky,  a dentoalveolárnej chirurgie v zubnej ambulancii. 
Aplikácia metód primárnej prevencie zubného kazu a ochorenia parodontu. 
Ošetrenie zubného kazu a zubnej drene u dospelého pacienta – indikácia a určenie diagnózy. 
Protetické ošetrenie chrupu fixnými mostíkmi, čiastočnými a celkovými snímateľnými náhradami. 
Aplikácia povrchovej, infiltračnej a zvodovej lokálnej anestézie. 
Indikácie extrakcie zubov. 
Jednoduché extrakcie zubov. 
Diagnostika a terapia komplikácií počas extrakcie a po extrakcii zuba. 
Konzervačné ošetrenie dentitio difficilis. 
Rozšírenie praktických skúseností a základných výkonov v praxi praktického zubného lekára vrátane vedenia praxe, výkazníctva a zdravotných poisťovní.


Odporúčaná literatúra: 

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: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., MUDr. Mária Janíčková, PhD., MDDr. Michaela Smatanová – MD, PhDr. Libuša Kovalská, MUDr. Juraj Strecha, PhD., Mgr. Dana Šefránková, dipl. z. t. Janka Vozafová, externé pracoviská zubných lekárov a zubných technikov
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-088
Názov predmetu:  Prax v zubnej ambulancii 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie
                                                                               Rozsah (v hodinách): 160 h.
                                                                               Metóda prezenčná                                                                                    
Počet kreditov: 4 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-087 Preventívne zubné lekárstvo 2,  J-S-ZL-082 Konzervačné zubné lekárstvo a endodoncia  5,  J-S-ZL-081 Zubná protetika 5,  J-S-ZL-083 Parodontológia 2, J-S-ZL-080 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia 4, J-S-ZL-086 Detské zubné lekárstvo 2,  J-S-ZL-084 Čeľustná ortopédia 2, J-S-ZL-085 Vedenie zubnolekárskej praxe
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Písomné hodnotenie vedúceho pracoviska, kde sa prax realizovala.
Priebežné hodnotenie formou testu, vyhodnotenie vedeného pracovného denníka garantom predmetu. 
Samostatná práca: Realizácia všetkých predpísaných výkonov. 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu nadobúda zručnosti pri realizácii výkonov v rámci konzervačnej stomatológie, endodoncie, zubnej protetiky a parodontológie v zubnej ambulancii. Je schopný realizovať metódy primárnej prevencie zubného kazu a ochorenia parodontu v ústach pacienta. Pochopí techniky ošetrenia mliečnych zubov a mladých trvalých zubov. Vie analyzovať a navrhnúť liečbu základný čeľustnoortopedických anomálií.  Absolvovaním predmetu získa komplexný pohľad na postupy v rámci dentoalveolárnej chirurgie. Osvojí si základné postupy pri jednoduchej extrakcii zuba v ústach pacienta. Pochopí systém výkazníctva a poisťovníctva. 


Stručná osnova predmetu: 
Komplexné vyšetrenie a komplexný pohľad na pacienta.
Určenie kompletného liečebného plánu. 
Realizácia základných výkonov v rámci konzervačnej stomatológie, endodoncie, zubnej protetiky,  parodontológie a dentoalveolárnej chirurgie v zubnej ambulancii. 
Určovanie indexov v zubnom lekárstve. 
Ošetrenie zubného kazu a zubnej drene u dospelého pacienta a dieťaťa – indikácia a určenie diagnózy. 
Konzervatívne ošetrenie mliečnych a mladých trvalých zubov.
Diagnostika čeľustnoortopedických anomálií a plán liečby. 
Základné parodontologické výkony v ústach pacienta. 
Protetické ošetrenie chrupu fixnými mostíkmi, čiastočnými a celkovými snímateľnými náhradami. 
Realizácia dentoalveolárnych chirurgických výkonov v lokálnej anestézii na tvrdých a mäkkých tkanivách. 
Rozšírenie praktických skúseností a základných výkonov v praxi praktického zubného lekára vrátane vedenia praxe, výkazníctva a zdravotných poisťovní.

Odporúčaná literatúra: 

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: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., MUDr. Mária Janíčková, PhD., MDDr. Michaela Smatanová – MD, PhDr. Libuša Kovalská, MUDr. Juraj Strecha, PhD., Mgr. Dana Šefránková, dipl. z. t. Janka Vozafová, externé pracoviská zubných lekárov a zubných technikov
Dátum poslednej zmeny: 20. 01. 2017
Schválil: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.



