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CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI
CHOROBY SLIZNÍC ÚSTNEJ DUTINY A PARODONTU
a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej
prípravy
1. Choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa
zaoberá etiológiou, diagnostikou a chirurgickými aspektmi liečby ochorení mäkkých
tkanív ústnej dutiny a tkanív parodontu v spojitosti so stavom celého organizmu
u pacientov po konzervatívnej terapii.
2. Certifikačné príprava trvá najmenej deväť mesiacov.
3. Certifikačná príprava nadväzuje na
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe
v študijnom odbore zubné lekárstvo vrátane pracovného pomeru v ambulancii
zubného lekárstva alebo na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v
študijnom odbore stomatológia vrátane špecializácie v špecializačnom odbore
stomatológia alebo vykonávania odborných pracovných činností spojených so
starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace najmenej
tri po sebe nasledujúce roky v priebehu posledných piatich rokov pod vedením
lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností
a pracovný pomer v ambulancii zubného lekárstva alebo na klinike stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie.
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na
výkon certifikovaných pracovných činností
Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí
1. anatómia orofaciálneho systému a fyziológia ústnej dutiny, sliny a slinných žliaz,
2. anatómia sliznice ústnej dutiny a histológia sliznice ústnej dutiny,
3. detailná anatómia parodontu, histológia parodontu a fyziológia parodontu,
4. objektívne a mikroskopické vyhodnotenie eflorescencií na koži a sliznici,
5. vyšetrenie parodontu, parodontologická dokumentácia,
6. klasifikácia ochorení slizníc ústnej dutiny,
7. klasifikácia ochorení parodontu,
8. etiológia ochorení parodontu a mäkkých tkanív ústnej dutiny so zameraním na
mikrobiológiu ústnej dutiny, bakteriálny biofilm,
9. prejavy kožných ochorení na slizniciach ústnej dutiny,
10. prekancerózne stavy sliznice ústnej dutiny, diferenciálna diagnostika bielych plôch,
11. ochorenia slinných žliaz, xerostomia, vyšetrenie salivácie,
12. prejavy vírusových ochorení, vrátane HIV, AIDS,
13. mykotické infekcie,
14. bakteriálne infekcie,
15. ochorenia na podklade alergickej reakcie,
16. prejavy porúch imunity,
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17. prejavy celkových ochorení a systémových ochorení,
18. metódy diagnostiky slizničných ochorení, odber materiálu,
19. medziodborová spolupráca, starostlivosť o rizikového pacienta,
20. princípy terapie slizničných ochorení,
21. liečebný plán v parodontológii, indikácie a kontraindikácie chirurgickej liečby,
22. konzervačná parodontologická liečba, zásady lokálnej a celkovej antimikrobiálnej
liečby,
23. ústna hygiena, jej význam, jednotlivé časti, pravidelná starostlivosť,
24. chirurgická terapia parodontopatií (gingivektómia, frenulektómia, plastika dolného
frontálneho úseku vestibulum oris, osteoplastika marginálneho parodontu, metódy
apikálne posunutého laloka, riadenej tkanivovej regenerácie, princípy kostnej
regenerácie, materiály používané na náhradu alveolárnej kosti),
25. úprava artikulácie zábrusom,
26. prognóza ošetrenia a aplikácia parodontologických aspektov v zubnolekárskej praxi,
27. excízia tkaniva na histologické vyšetrenie,
28. zásady práce s mäkkými tkanivami a šitie rán,
29. zásady indikácie jednotlivých spôsobov injekčnej lokálnej anestézie a jej komplikácie,
30. zásady a právne predpisy pre uskutočnenie chirurgických výkonov v ústnej dutine
v rozsahu malej orálnej ambulantnej chirurgie, zásady hygienického režimu,
31. resuscitácia a riešenie náhlych príhod v ambulancii zubného lekára,
prístrojové, nástrojové a materiálové vybavenie a prevádzka ambulancie zubného
lekárstva,
32. farmakológia lokálnych anestetík, analgetík, protizápalových medikamentov
a antimikrobiálnych látok.
Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
Oddiel
A. Minimálny počet zdravotných výkonov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

kompletný záznam o vyšetrení pacienta
liečebný plán chorôb ústnej sliznice
odber histologického materiálu
odber mikrobiologického materiálu
analýza parodontálnych indexov
čistenie a zahladenie koreňa
hlboké čistenie
frenulektómia labiálneho a linguálneho frenula
vestibuloplastika v ozubenom dolnom frontálnom úseku
chrupu
gingivektómia a plastika gingívy
úprava artikulácie
augmentácia a riadená tkanivová regenerácia
úpravy mäkkých tkanív (bukálne riasy)
aplikácia väzivového štepu a epiteliálneho štepu

50
50
5
30
50
50
20
20
10
40
10
20
10
20
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B. Praktické zručnosti a skúsenosti po ukončení certifikačnej prípravy
1. ovládať objektívne vyhodnotenie a mikroskopické vyhodnotenie eflorescencií na koži
a sliznici,
2. identifikovať klasifikáciu ochorení slizníc ústnej dutiny,
3. uskutočňovať dispenzarizáciu pacientov s chorobami dutiny ústnej a parodontu,
4. vykonávať prevenciu, diagnostiku a liečbu celkových ochorení a ochorení ústnej dutiny
a parodontu,
5. vykonávať ošetrovanie pacientov po chemoterapii a rádioterapii, sekundárnej
a terciárnej prevencii ústneho zdravia u týchto pacientov,
6. vykonávať diagnostiku a diferenciálnu klasifikáciu a liečbu ochorení parodontu,
7. vykonávať metódy chirurgickej terapie parodontopatií (gingivektómia, frenulektómia,
plastika dolného frontálneho úseku vestibulum oris, osteoplastika marginálneho
parodontu, metódy apikálne posunutého laloka, riadenej tkanivovej regenerácie,
princípy kostnej regenerácie, materiály používané na náhradu alveolárnej kosti,
parodontálny obväz),
8. uskutočňovať konzervačnú parodontologickú liečbu: čistenie koreňa ručnými scalermi,
ultrazvukom, indikácie roztokov na výplach parodontálnych vačkov, zásady lokálnej
a celkovej antimikrobiálnej liečby, indikácia terapie ozónom u ochorení parodontu,
9. indikovať a prakticky uskutočňovať excíziu tkaniva na histologické vyšetrenie,
10. ovládať zásady práce s mäkkými tkanivami a šitie rán,
11. ovládať indikáciu preskripcie celkovej antimikrobiálnej liečby.

