Studijní program

:

Zubní lékařství

Název předmětu

:

Mikroskopická endodoncie

Rozvrhová zkratka :

ST1/ZUB13

Rozvrh výuky

4 hodin seminářů

:

6 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky

:

3. ročník, 6. semestr

Počet kreditů

:

1

Forma výuky

:

Semináře, praktická cvičení

Semináře:
Garant:
Vedoucí
vyučující:

Doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
MDDr. Pavel Holík, Ph.D.

Vyučující:

MDDr. Alexandr Jusku

Výuka:

Průběžná
Úterní seminář - TU Dostavba 13.00 – 14.30 hod. (TD2.521)
Středeční seminář -TU Dostavba 13.00 – 14.30 hod (TD2.521)

Termín
1 16.5.–
17.5.2023
2 23.5.–
24.5.2023

Téma
Úvod do mikroskopické endodoncie.
Popis zvětšovacích technik.
Ergonomie práce. Práce v nepřímém
operačním poli za použití zvětšovacích
technik. Čtyřruční práce.

Vyučující

Počet
hodin
2

Nováková/Jusku

2

Nováková/Jusku

Praktická cvičení:
Vedoucí vyučující:

MDDr. Pavel Holík, Ph.D.

Výuka:

Průběžná: Po–Pá 13.00–15.15 hod

Výukový týden
od-do
1 15.5.–19.5.2023
2 22.5.–26.5.2023

Téma

Poč. hod.

Popis operačního mikroskopu. Základy ergonomie
práce s operačním mikroskopem.
Nácvik vyšetření pacienta pod operačním
mikroskopem. Ruční a rotační opracování
kořenového systému zubu za pomocí zvětšovací
techniky- demonstrace.

3
3

Zápočet
Způsob ukončení:
Podmínky uznané účasti na praktických cvičeních:
1. Student je povinen se na praktická cvičení dostavit alespoň 10
minut před začátkem praktického cvičení z důvodu přípravy
na praktické cvičení!
2. Student je povinen se na praktická cvičení dostavit v čistém,
bílém pracovním oděvu a obuvi. Pokud tak neučiní, bude
vyloučen z praktického cvičení s nutností náhrady.
3. V praktických cvičeních je zakázáno používání mobilních a
jiných podobných zařízení. Pokud student zákaz poruší, bude
vyloučen z praktického cvičení s nutností náhrady.
4. Pokud student poruší výuková či etická pravidla, bude z
praktického cvičení vyloučen s nutností náhrady.
5. Student může zameškat pouze 1/3 povinné výuky – s nutností
omluvy a náhrady. 10% povolené absence bez nutnosti
náhrady se vztahuje pouze na předměty, kde praktická výuka
obsahuje 10 a více praktických cvičení/seminářů. Přesto je
doporučeno se omluvit vyučujícímu osobně/emailem.
6. Pokud student neprojeví v praktickém cvičení dostatečné
znalosti, bude z praktického cvičení vyloučen s nutností
náhrady.

Podmínky ukončení (získání zápočtu):
100% účast na praktických cvičeních
Průběžné prověřování znalostí (ústní zkoušení, test)
Průběžné zkoušení z manuálních dovedností (je podmínkou
pro získání zápočtu)
Práce v nepřímém pracovním poli s použitím operačního
mikroskopu na modelech.
Podle směrnice děkana LF – B-18/14 ke studijnímu a
zkušebnímu řádu UP v Olomouci může student v semestru
nahradit maximálně 1/3 povinné výuky za předpokladu
řádné omluvy zameškaných hodin.

Doporučená literatura:

Stejskalová, J. a kol.: Konzervační zubní lékařství, Galén,
2008
Peřinka, L.: Základy klinické endodoncie, Quintessenz,
2003

Pazdera, J.: Základy ústní a čelistní chirurgie, Univerzita
Palackého v Olomouci, 2013

