Náplň obdorníka - návrh
TEORIE
Sterilizace, dezinfekce
Sedace, analgosedace, celková anestézie
druhy,medikamenty, působení, rizika, komplikace
indikace, kontraindikace
Anestezie
druhy, anestetika, působení, rizika, komplikace
indikace, kontraindikace
Extrakce
indikace, kontraindikace
rozdělení, provedení, operační postupy
komplikace a jejich řešení
Rizikový pacient
zásady ošetření vs onemocnění
náhlé příhody v ordinaci
rizika, komplikace
Traumatologie
úrazy zubů a orofaciálního skeletu
principy ošetření
traumatologie měkkých tkání obličeje a dutiny ústní

Čelistní dutina
anatomie, fyziologie, patologie VDN
OA komunikace, strategie léčby sinusitid, rad. in antro
záněty, tumory, cysty
Periapikální chirurgie
indikace, kontraindikace
princip ošetření, operační postup
materiály na retrográdní výplň
Dentitio diff.
příčiny, komplikace
možnosti léčby

PRAXE
aplikace sedace a analgosedace
aplikace
jednoduché, komplikované, chirurgické ex.
retinovaných, semiretinovaných, přespoč. zubů a
radixů, hemiextrakce, praktické řešení komplikací
ošetření rizikového pacienta
KPR
ošetření úrazů zubů a závěsného apatátu
včetně replantace
ošetření dentoalveol. traumat, nedislok.
fr. DČ drátěnou vazbou vč. mezičel. fixace
provizorní ošetření traumat orofac. skeletu
ošetření traumat měkkých tkání
ošetření OA komunikace, radix in antro
řešení odontogenní příčiny patolog. stavu
praktické provedení

chirurgické ošetření, řešení komplikací

Kolemčelistní záněty
příčiny, vývoj, cesty šíření, komplikace
anatomie kolemčelistních prostorů
subj. a klinické projevy, vyšetření
stanovení dg.
princip ošetření, medikace
Záněty čelistních kostí
ostitis, osteomyelitis, osteonekróza (ORN, BON)
příčiny, subj. a klinické projevy, komplikace
principy ošetření
Specifické záněty
aktinomykóza, TBC, sarkoidóza, lues
Čelistní kontraktura
příčiny
diferenciální dg.
Onemocnění lymfatických uzlin
anatomie
příčiny - záněty, tumory, diferenciální dg.
Onemocnění slinných žláz
anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody
záněty, tumory, lithiáza, slinné píštěle
subj. a klinické projevy, dg., léčba
Cysty
teroie vzniku, rozdělení
subj. a klinické projevy, vyšetření
léčba
Onkologie
prekancerózy
onkogeneze, vyšetřovací metody
subj. a klinické projevy
stanovení dg., diferenciální dg.
principy léčby, pravidla dispenzarizace
prevence
rámcové dělení nádorů, klasifikace
Projevy systémových onemocnění v dutině ústní

stanovení dg., léčebný plán
ošetření příčiny
i.o. / e.o. incise
medikamentózní léčba v praxi
konzervativní léčba,sekvestrotomie
dispenzarizace

konzervativní léčba, rehabilitace

sondáž a výplach vývodu slinné žlázy,sialografie
odstranění sialolitu
marsupializace, exstirpace

diagnostická excise
resekční výkony do velikosti T1N0M0
dispenzarizace

kostní, hematologické, infekční…
Onemocnění TMK
typy onemocnění, příčiny
subj. a klinické projevy, vyšetření, dg.
léčba
Preprotetická chirurgie
vyšetření, dg.
principy ošetření
Implantologie
principy ošetření
indikace, kontraindikace, komplikace
vyšetření, plánování
augmentace (+materiály), sinus lift
Bolest obličeje
příčiny, diferenciální dg.
Zobrazovací vyšetření
principy, druhy vyšetření
indikace, kontraindikace
odečítání snímků, diferenc. dg. změn na RTG obraze
Chirurgie parodontu
principy ošetření
indikace, kontraindikace, komplikace

konzervativní léčba poruch TMK
repozice luxace, léčebné dlahy
frenulektomie, fenestrace, prohloubení
vestibula, uvolnění slizničních řas, přenos
štěpu, vlající hřeben, granuloma fiss.,
exostózy, egalizace, augmentace
zavedení implantátu
augmentační techniky
sinus lift

praktické odečítání RTG snímků (i.o., OPG)
event. CT, MR, CBCT, prosté RTG lbi,
snímky TMK
řízená tkáňová regenerace, augmentace,
přenos štěpu, prodloužení korunky
mukogingivální chirurgie

Stomatochirurgické výkony v rámci orto léčby
principry ošetření, vyhodnocení RTG
patefakce, tunelizace, fenestrace
vyšetření, plánování výkonu, ošetření
kortikotomie, implantologie
Slizniční onemocnění
diferenciální dg.
dg. excise
ošetření
Orální fokální infekce
principy
stanovení léčebného plánu k vyloučení OFI
stanovení léčebného plánu k vyloučení OFI
ošetření
ošetření
Diferenciální dg. zduření orofaciální oblasti a krku

možné příčiny, vyšetření
diferenciální dg.
ošetření
První pomoc v ordinaci
Příčiny a řešení náhlých příhod
Léky
anestetika, analgetika
ATB
pohotovostní lékárnička

KPR
praktické použití léků

