FOG-K647
KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT IV.
GYAKORLAT
2013/2014. tanév, II. félév, V. évfolyam
2014. február 10 – május 17.
Gyakorlat ideje és helye:
6 óra/hét
1. csoport: Hétfő
2. csoport: Szerda
Vizsgaforma:
Gyakorlati jegy (5)
Kredit:
3
Gyakorlatvezetők: 1. csoport:

2. csoport:

8:00-13:00
8:00-13:00

FOK 9 székes rendelő
FOK 15 székes rendelő

Dr. Antal Márk adjunktus
Dr. Zalai Zsolt tanársegéd
Dr. Vereb István rezidens
Dr. Battancs Emese tanársegéd
Dr. Nagy Eszter fogszakorvos
Dr. Fodor Lilla rezidens
Dr. Vereb István rezidens

Gyakorlatok tematikája:
Az „A konzerváló fogászati gyakorlatok értékelése, követelmények” részben leírtak alapján
Ajánlott irodalom:
Bánóczy J., Esztári I., Fazekas Á., Herczeg B., Szabó J.: Cariológia és endodontia (átdolg.
kiad.) Medicina, Bp., 2003.
Fazekas Á.: Megtartó fogászat és endodoncia. Semmelweis, Bp., 2006.
Bartha T.: Compendium endodontiae. SZTE, Szeged, 2002.
Bartha T.: Curriculum cariologiae. SZTE, Szeged, 2006.
A félév elismerésének feltételei:
1.) A gyakorlati órákon való aktív részvétel a SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában és
a FOK Tanulmányi Ügyrendjében meghatározott módon.
2.) Késés, hiányzás: 15 percet meghaladó késés hiányzásnak minősül. Amennyiben a
hiányzások száma meghaladja a gyakorlatok számának 25 %-át, a hallgató félévi
teljesítménye nem értékelhető. Három késés egy hiányzással egyenértékű.
3.) Mulasztott gyakorlatok pótlása az SZTE FOK Tanulmányi Ügyrendjében leírtak szerint.
4.) A rendelői gyakorlatokra előírt feladatok teljesítése.
5.) A félévi jegyek megállapítása a gyakorlati teljesítmény alapján történik
6.) A félév során 2 beszámoló megírása kötelező március és április hónapban. Ezek átlaga
legalább 2-es kell legyen és külön-külön is el kell érjék az elégséges (2) szintet.

A konzerváló fogászati gyakorlatok értékelése, követelmények

Páciensek biztosítása:
Az első gyakorlatra fejenként 2 új pácienst kap a hallgató. A státuszuk felvétele és
ellenőrzése után az alkalmasabb pácienst azonnal visszahívja kezelésre, míg a
másik páciensét a hallgatók erre a célra vezetett füzetébe a státusz és az adatok
fénymásolatával csatolja, majd tájékoztatja a pácienst, hogy keresni fogják.
Az V. évfolyamos hallgató az első gyakorlatra az előző évben vagy a nyári gyakorlat
során kezelt és nem befejezett páciensét hívja be, amennyiben nincs ilyen páciens,
akkor a berendelő füzetből a soron következő páciens kerül behívásra. Amennyiben
van olyan beteg, akit a hallgató kezelni szeretne, jelezze a gyakorlat időpontja előtt
minimum két héttel.
A hallgatók plusz pácienst a hallgatói páciens füzetből, vagy annak kiürülése esetén
a felvételi ambulancián való egyénileg leegyeztetett betegvizsgálati gyakorlat során
tudnak találni. A páciensek berendelése, időpontok egyeztetése és esetleges
módosítása a hallgató feladata.
Pontszámok:
Státusz 1pont (ha 3-nál több hiba akkor 0)
Kofferdám 1 pont (ha az oktató helyezi fel, vagy a tömés nem elfogadható :0)
I.o.: 4 pont
II.o.: 6 pont
III.o.: 4 pont
IV.o.: 6 pont
V.o.: 4 pont
VI.o.: 4 pont
Konvencionális betét: 8 pont
Adhezív betét: 10 pont
Kerámia héj: 10 pont
A tömés páciens miatti be nem fejezése esetén a pontszám fele járhat.
Trepanálás: 2 pont
Gyökércsatorna megmunkálása : 2 pont
Ideiglenes gyökércsatorna zárás: 1 pont
Gyökértömés: 2 pont
Csonkfelépítés: 2 pont
Csap: 2 pont
A kezelésekhez
részletezve:

szükséges

előteljesítmények,

szintek

az

alábbiakban

4 db Black I./II. osztályú tömés teljesítése után készíthető konvencionális betét, majd
adhezív betét
4 db Black III./IV./V. osztályú tömés teljesítése után készíthető héj
2 db 1-2 csatornás gyökérkezelés – 2db 3-4 csatornás gyökérkezelés - revízió
Az értékelés szempontjai:

A vastag betűvel szedett kezelések értékét a gyakorlatvezetők súlyozhatják (+- 3
pont) az alábbi tényezők függvényében:
lépések elkészítésének minősége (üreg, alap, tömés)
a feladat elkészítésének önállósága/az elméleti felkészültség mértéke
a kezelt eset nehézsége
Az aláhúzással jelölt kezelések értékét a gyakorlatvezetők súlyozhatják (+- 1 pont) az
alábbi tényezők függvényében:
a kezelés során elkövetett, korrigálható hibák
a feladat elkészítésének önállósága/az elméleti felkészültség mértéke
a kezelt eset nehézsége
A kezelések során kofferdam izolálás használata kötelező, különleges esetben a
gyakorlatvezető engedélyezheti a mellőzését.
Elfogadhatatlan minőségű munka esetén a hallgatónak a következő gyakorlaton
kötelező kijavítani/kicserélni a restaurációt. Pontot csak akkor kap amikor
elfogadható minőségben elékszült a munkával, de akkor is csak a súlyozott minimális
pontszámot az adott beavatkozásra. Amennyiben a javításra nincs lehetőség (pl.
fogelvesztés) a kezelésre pont nem jár.

A félév végi értékelés pontszámai:

IV. év 1. Félév:
2: 30 pont
3: 40 pont
4: 50 pont
5: 60 pont
IV. év 2. Félév:
2: 40 pont
3: 50 pont
4: 60 pont
5: 70 pont
V. év:
2: 50 pont
3: 60 pont
4: 70 pont
5: 80 pont
Az egyetlen, amit a félév végén értékelünk, a pontok száma. A félév elején előre
meghatározott pontszámok alapján kapják a gyakorlati jegyet a hallgatók.

A félév elfogadásának automatikus megtagadását vonja maga után az alábbi feltétel
nem teljesítése:
IV. évfolyam végére a hallgatónak kötelező legalább 1 db-ot elvégezni az összes
Black cavitásból, a VI. osztályt leszámítva.
V. évfolyam végére a hallgatónak lehetőség szerint teljesítenie kell az összes listán
szereplő beavatkozásból legalább 1 db-ot. Kivételt képezhet ez alól: csonkfelépítés,
üvegszálas csap, VI. osztály, héj. Ezek teljesítésének hiánya a minimális pontszám
teljesítése esetén elnézhető. Ennek eldöntésére kizárólag a vezető gyakorlatvezető
jogosult, a gyakorlatvezetőkkel való konzultáció után.

