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KATEDRA I ZAKŁAD STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 

Kierownik Katedry: Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni 

www.stomzach.umlub.pl 

 

REGULAMIN 

 

PRZEDMIOTY:  

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ 

GEROSTOMATOLOGIA  

 
 

STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

 

1. Zapoznania się i przestrzegania aktualnego regulaminu studiów obowiązującego w bieżącym roku akademickim. 

2. Obecności na ćwiczeniach zgodnie z & 25 ustęp 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 

2021/2022 oraz noszenia identyfikatora podczas zajęć klinicznych. 

3. Odrobienia usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które zostaną zrealizowane w terminie i sposobie wskazanym przez 

asystenta po uprzednim porozumieniu z asystentem prowadzącym i uzyskaniu pisemnej zgody o treści:  

„Wyrażam zgodę na odrobienie nieobecności  na ćwiczeniach studenta (imię, nazwisko), rok studiów, GS” opatrzonych datą i 

podpisem asystenta. 

Trzy spóźnienia w semestrze traktowane są jak jedna nieobecność. 

4. Dbania z należytą starannością o sprzęt znajdujący się w salach w trakcie klinicznych zajęć dydaktycznych. 

5. W wyniku naruszenia zasad użytkowania sprzętu/ urządzeń wykorzystywanych w procesie dydaktycznym student zobowiązany 

jest do ponoszenia kosztów przywrócenia sprzętu do stanu pierwotnego. 

6. Zdeponowania sprzętu elektronicznego w wyznaczonym miejscu. 

STUDENT MA PRAWO DO: 

1. Rozwijania swoich zainteresowań naukowych w Studenckim Kole Naukowym działającym w Katedrze i Zakładzie Stomatologii 

Zachowawczej z Endodoncją. 

2. Oceny form nauczania i pracy dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. 

3. Przystąpienia do testu poprawkowego w pierwszym terminie poprawkowym oraz testu w drugim terminie poprawkowym w 

przypadku uzyskania na końcowym teście zaliczeniowym oceny niedostatecznej. 

4. Wnoszenia uwag do Kierownika Katedry za pośrednictwem Starosty i Opiekuna Roku. 

5. Konsultacji uzupełniających wiedzę i umiejętności. 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODBYWA SIĘ W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I  

KOMPETENCJI 

 
PODSTAWĄ DOPUSZCZENIA DO ZALICZENIA SEMESTRALNEGO JEST:  

1. Obecność na ćwiczeniach. 

2. Uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie wiedzy (części teoretycznej) - test, odpowiedź ustna, esej z tematów ćwiczeń, test - z 

treści wykładów (na zakończenie semestru). 

3. Uzyskania pozytywnej oceny w zakresie umiejętności realizacji zadań zleconych przez asystenta. 

Liczba wypełnień na roku: 

III - 20  

IV - 25  

 V - 30 

Liczba zakończonych zabiegów endodontycznych na roku:   

IV, V – 10 

 

4. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest uzyskanie średniej oceny 3,0  

5. Nieuzyskanie średniej minimum 3,0 ze sprawdzianu wiedzy oraz minimum 3,0 z umiejętności realizacji zadań zleconych przez 

asystenta skutkuje wpisaniem oceny 2,0 w pierwszym terminie zaliczenia semestralnego. 

6. Na ocenę kompetencji składają się: 

1. kultura osobista: 

- okazywanie należytego szacunku pacjentowi, kadrze dydaktycznej, personelowi medycznemu i kolegom poprzez używanie    

   zwyczajowych zwrotów i zachowań grzecznościowych. 

- bezwzględny zakaz żucia gumy podczas zajęć klinicznych 

- bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć klinicznych 

2. schludny wygląd: 
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- ubiór obowiązujący na zajęciach: odzież medyczna tj. strój dwuczęściowy, czyste obuwie ochronne, rękawiczki ochronne,  

  okulary ochronne, maska, przyłbica 

- nie noszenie biżuterii, wiązanie długich włosów, posiadanie krótkich i czystych paznokci 

- pozostawienie rzeczy osobistych tj. odzieży własnej, torby, plecaki itp. w szatni 

3. higiena osobista 

7. Na ocenę semestralną składa się ocena z zakresu wiedzy (60%) + z zakresu umiejętności (30%) + z zakresu kompetencji 

(10%). 

FORMA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

1. EGZAMIN PRAKTYCZNY 

Termin: 15.06 – 22.06.2022r. 

Kryteria oceny: 

1. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. 

2. Diagram. 

3. Ocena higieny jamy ustnej. 

4. Plan profilaktyczno-leczniczy narządu żucia. 

5. Postępowanie lecznicze: 

a. Opracowanie ubytku. 

b. Wybór właściwych leków i materiałów. 

c. Założenie podkładu właściwe dla istniejącej sytuacji klinicznej. 

d. Założenie wypełnienia właściwe dla istniejącej sytuacji klinicznej. 

e. Opracowanie ostateczne wypełnienia. 

 

Student: Ndst (2) Dost (3) Db (4) Bdb (5) 

1. Prawidłowo przeprowadza wywiad, nawiązuje dobry kontakt z pacjentem.     

2. Dokładnie, precyzyjnie przekazuje informacje pacjentowi oraz wydaje 

prawidłowe polecenia i zalecenia. 

    

3. Udziela dokładnych odpowiedzi na pytania zadawane przez pacjenta.     

4. Umie ocenić prawidłowo stan narządu żucia     

5. Potrafi zaplanować leczenie narządu żucia.     

6. Potrafi postawić właściwą diagnozę i samodzielnie przeprowadzić leczenie.     

7. Czytelnie i przejrzyście sporządza dokumentację.     

8. Zachowuje prawidłową pozycję w czasie pracy zgodną z wymogami 

ergonomii.  

    

9. Przestrzega procedur dotyczących bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego , stosuje odpowiednie środki ochrony osobistej i 

zachowuje porządek na stanowisku pracy. 

    

10. Wykazuje właściwą postawę w stosunku do personelu średniego 

(pielęgniarki i asystentki) oraz lekarzy. 

    

 

2. EGZAMIN TEORETYCZNY 

 

Termin: 

Studenci polskojęzyczni: 30.05-03.06.2022r. I termin poprawkowy – 13.06-17.06.2022r.; II termin poprawkowy 27.06-

01.07.2022r. 

Studenci ATS: 05.04-07.04.2022r.; I termin poprawkowy 12.04-13.04.2022r.; termin poprawkowy 21.04-22.04.2022r. 

Studenci ATS BIS: 13.12-22.12.2021r.; I termin poprawkowy 20.12-22.12.2021r.; II termin poprawkowy 03.01-05.01.2022r. 

Forma: egzamin testowy  

Liczba pytań: 100 

Ocena Wartość cyfrowa 
Procent wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych 

do uzyskania danej oceny 

bardzo dobry 5,0 powyżej 90 

dobry plus 4,5 powyżej 83-90 

dobry 4,0 powyżej 75-83 

dostateczny plus 3,5 powyżej 67-75 

dostateczny 3,0 60-67 

niedostateczny 2,0 poniżej 60 
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ZAKRES WYMAGAŃ WRAZ Z WYKAZEM ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH: 

 
1. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. 

2. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. Wywiad. 

3. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. Badanie przedmiotowe. 

4. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. Rozpoznanie. 

5. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. Plan profilaktyczno-leczniczy. 

6. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. Dokumentacja medyczna. 

7. Zasady ergonomii pracy w stomatologii zachowawczej. 

8. Zespół stomatologiczny. 

9. Metody pracy w gabinecie stomatologicznym w świetle ergonomii. 

10. Sprzęt, narzędzia i materiały stomatologiczne a wymogi ergonomii. 

11. Komputer i internet – nowe elementy ergonomii stomatologicznej. 

12. Materiały stosowane w leczeniu zachowawczym zębów. 

13. Materiały stosowane w obrębie korony zęba. 

14. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dotyczące liczby zębów. 

15. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dotyczące budowy anatomicznej zębów. 

16. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dotyczące kształtu zębów. 

17. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dotyczące położenia zębów. 

18. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dotyczące struktury tkanek zęba. 

19. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dotyczące barwy zębów, przebarwienia zębów. 

20. Choroby twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia. 

21. Rozwojowe wady szkliwa. 

22.  Niecałkowity rozwój zębiny. 

23. Pourazowe uszkodzenia zębów. 

24. Procesy zużywania się (starcie) zębów. 

25. Nadwrażliwość zębiny. Częstość występowania. 

26. Nadwrażliwość zębiny. Diagnoza. 

27. Nadwrażliwość zębiny. Morfologia zębiny. 

28. Nadwrażliwość zębiny. Unerwienie miazgi i zębiny. 

29. Nadwrażliwość zębiny. Etiopatomechanizm i czynniki predysponujące. 

30. Nadwrażliwość zębiny. Teorie powstawania. 

31. Nadwrażliwość zębiny. Mechanizmy wrażliwości zębiny. 

32. Nadwrażliwość zębiny. Podstawy leczenia. 

33. Nadwrażliwość zębiny. Metody leczenia. 

34. Epidemiologia próchnicy zębów. 

35. Zapobieganie próchnicy zębów. Higiena jamy ustnej. 

36. Zapobieganie próchnicy zębów. Dieta w zapobieganiu próchnicy. 

37. Zapobieganie próchnicy zębów. Profilaktyka fluorkowa. 

38. Zapobieganie próchnicy zębów. Lakownie zębów. 

39. Zapobieganie próchnicy zębów. Profilaktyka domowa i profesjonalna w zapobieganiu próchnicy zębów, z uwzględnieniem grup ryzyka. 

40. Etiologia próchnicy. Rola bakterii. 

41. Etiologia próchnicy. Ekologia jamy ustnej i próchnica. 

42. Etiologia próchnicy. Płytka nazębna, płytka bakteryjna. 

43. Etiologia próchnicy. Rola węglowodanów pochodzących z diety. 

44. Etiologia próchnicy. Podatność powierzchni zęba. 

45. Etiologia próchnicy. Środowisko zęba- ślina i fluorki. 

46. Etiologia próchnicy. Czas. 

47. Patologia próchnicy. 

48. Próchnica w szkliwie. 

49. Próchnica w zębinie i jej wpływ na miazgę. 

50. Próchnica cementu, próchnica korzenia. 

51. Rodzaje zębiny. 

52. Przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów. 

53. Kliniczne postacie próchnicy. 

54. Podział próchnicy ze względu na zaawansowanie zmian. 

55. Diagnostyka próchnicy. 

56. Warunki diagnozowania zmian próchnicowych. 

57. Metody diagnozowania wczesnych zmian próchnicowych. 

58. Diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korony. 

59. Diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korzenia. 

60. Określenie ryzyka próchnicy. 

61. Związek informacji diagnostycznych z wyborem postępowania terapeutycznego. 

62. Leczenie próchnicy. Klasyfikacja ubytków próchnicowych według Blacka. 

63. Fazy opracowania ubytków próchnicowych według Blacka. 

64. Współczesne podejście do faz opracowania ubytków próchnicowych według Blacka. 

65. Etapy opracowania  ubytków z uwzględnieniem metodyki Blacka. 

66. Kliniczne aspekty opracowania i wypełniania ubytków próchnicowych. 

67. Kliniczne aspekty odbudowy ubytków. 

68. Estetyczna odbudowa zębów przednich. 
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69. Metody odbudowy warstwowej ubytków w zębach bocznych. 

70. Metody polimeryzacji. 

71. Pośrednie wypełnienia ubytków w zębach bocznych. 

72. Nieinwazyjne leczenie zmian próchnicowych. 

73. Opcje minimalnie inwazyjnego leczenia ubytków próchnicowych. 

74. Inne klasyfikacje ubytków próchnicowych i adhezyjne ich opracowanie. 

75. Odbudowa utraty twardych tkanek zęba niepróchnicowego pochodzenia. 

76. Podejmowanie decyzji o naprawie lub wymianie wypełnienia. 

77. Choroby miazgi zęba. Morfologia. 

78. Funkcje endodontium. 

79. Etiologia chorób miazgi. 

80. Patogeneza chorób miazgi. 

81. Symptomatologia chorób miazgi. 

82. Diagnostyka kliniczna chorób miazgi. 

83. Obrazy kliniczne i zmiany histopatologiczne występujące w pulpopatiach. 

84. Specyfika gojenia się miazgi. 

85. Morfologia i funkcja tkanek okołowierzchołkowych. 

86. Etiologia chorób tkanek okołowierzchołkowych. 

87. Patogeneza chorób tkanek okołowierzchołkowych. 

88. Podział chorób tkanek okołowierzchołkowych. 

89. Choroby tkanek okołowierzchołkowych zęba. Diagnostyka różnicowa. 

90. Wprowadzenie do współczesnej terapii endodontycznej. 

91. Leczenie endodontyczne. Metody leczenia chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. 

92. Leczenie endodontyczne. Techniki endodontyczne. 

93. Przyczyny i zapobieganie chorobom miazgi i tkanek okołowierzchołkowych (wpływ leków na stan miazgi – problem toksyczności 

materiałów, rola materiałów podkładowych, zjawisko perkolacji). 

94. Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi wg prof. Barańskiej-Gachowskiej. 

95. Klasyfikacja kliniczna chorób tkanek okołowierzchołkowych wg prof. Barańskiej-Gachowskiej 

96. Narzędzia do maszynowego opracowania kanału. 

97. Powiększenie obrazu opla zabiegowego. 

98. Leczenie endododntyczne wspomagane światłem laserów. 

99. Leczenie pulpopatii odwracalnych – metody biologiczne – terminologia i definicje zatwierdzone przez Europejskie Towarzystwo 

Endodontyczne dotycząca choroby próchnicowej i leczenia biologicznego; - zalecenia ETE. 

100. Leczenie pulpopatii nieodwracalnych oraz zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów stałych. Rekomendacje PTS i NPOA dotyczące 

profilaktyki antybiotykowej zakażeń. 

101. Odbudowa zębów leczonych endodontycznie: kwalifikacja rekonstrukcji zębów wg Żarowa i wsp.; klasyfikacja wg Dietschi. 

102. Klasyfikacja kliniczna pourazowych uszkodzeń zębów wg prof. Barańskiej-Gachowskiej. 

103. Resorpcja przyszyjkowa – klasyfikacja wg Patela. 

104. Algorytm postępowania w przypadku aspiracji narzędzia endodontycznego. 

105. Izolacja pola operacyjnego. Materiały wchłaniające wilgoć. 

106. Urządzenia ssące. 

107. Koferdam. 

108. Inne materiały używane do izolacji pola operacyjnego. 

109. Powikłania w leczeniu endodontycznym związane z dostępem do jamy ustnej. 

110. Problemy związane z chemomechanicznym opracowaniem kanałów. 

111. Powikłania związane z wypełnianiem kanałów korzeniowych. 

112. Powikłania różne w leczeniu endodontycznym. 

113. Resorpcja wewnętrzna zębów. 

114. Resorpcja zewnętrzna zębów. 

115. Zęby u osób w starszym wieku. 

116. Patologiczne zmiany w zębach osób w starszym wieku. 

117. Zakażenie ogniskowe. 

118. Przyczyny przebarwień zębów. 

119. Wybielanie zębów żywych. 

120. Wybielanie zębów martwych (bezmiazgowych). 

121. Powikłania po wybielaniu zębów. 

122. Leczenie nadwrażliwości zębów. 

 

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW PRZEZ STUDENTÓW W PORADNI STOMATOLOGII 

ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WIRUSEM SARS-

COV-2 

 

1. Wstępna kwalifikacja – przed wejściem do gabinetu: 

- Pacjent, wchodząc do budynku, ma zabezpieczone maseczką usta i nos 

- Pacjent odkaża ręce 

- Pacjent ma zmierzoną temperaturę 

- W punkcie kontrolnym pacjent wypełnia ankietę epidemiologiczną (na podstawie dokumentu tożsamości zebrane są dane 

osobowe pacjenta: imię, nazwisko oraz- dodatkowo- adres zamieszkania i telefon kontaktowy)                                                                     

a) Pacjent wypełnia ankietę oceniającą ryzyko narażenia na zakażenie SARS-CoV2  
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b) Pacjent składa oświadczenie o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak: gorączka, kaszel, katar, duszności, 

trudności w oddychaniu, ból gardła, utrata węchu i smaku  

c) Pacjent składa oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z 

osobą/ osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV2     

- W przypadku wątpliwego wywiadu i podwyższonej temperatury decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz (asystent 

prowadzący zajęcia kliniczne) 

- Pacjent zostaje skierowany do rejestracji 

- Pacjent kierowany jest do gabinetu docelowego 

- Pacjent ma obowiązek zdezynfekować ręce przed wejściem do gabinetu docelowego 

- Do wydzielonej przestrzeni z unitem może wejść jeden pacjent na godzinę, bez osób towarzyszących               

2. Postępowanie przed zabiegiem: 

- Student, mający bezpośredni kontakt z pacjentem, bezwzględnie musi być ubrany w strój ochronny (odzież osobista zostaje 

w szatni). Ze względu na wysokie ryzyko transmisji koronawirusa podczas zabiegów stomatologicznych, student i 

asystujący mu zespół muszą być zabezpieczeni środkami ochrony osobistej tj.:                                                                                  

- fartuch jednorazowy z długim rękawem                                                                                    

- czepek                                                                                                                                                  

- maska chirurgiczna (student może we własnym zakresie zaopatrzyć się w maski FFP2 lub FFP3)                                                                                                                                                           

- gogle/ okulary oraz przyłbica                                                                                                        

- rękawiczki jednorazowe (powinny pokrywać mankiet fartucha) 

- Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

- Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania Sali klinicznej w stroju ochronnym 

- Pacjent do chwili rozpoczęcia zabiegu ma założoną maseczkę, którą zdejmuje WYŁĄCZNIE na czas wykonywania 

zabiegu i zakłada przed zejściem z fotela 

- Przed zabiegiem pacjent płucze jamę ustną preparatem odkażającym 

3. Postępowanie w czasie zabiegu: 

- Zalecana jest praca z użyciem koferdamu 

- Procedurę zabiegową należy wykonać z dużą ostrożnością, ograniczając do minimum rozprzestrzenianie się bioaerozolu 

(należy zwracać uwagę, aby nadmiernie nie rozpryskiwać wody przy płukaniu oraz śliny przy osuszaniu dmuchawką pola 

zabiegowego) 

- Pacjenci powinni mieć założone okulary ochronne 

- W przypadku świadczeń periodontologicznych istnieje możliwość wykonania maszynowego skalingu nadddziąsłowego . 

Zabieg może być przeprowadzony przy odpowiednim zabezpieczeniu studenta goglami/okularami, przyłbicą oraz, nabytą 

we własnym zakresie przez studenta, maską FFP2 lub FFP3 i z koniecznym użyciem ssaka. Nie ma możliwości wykonania 

piaskowania, ze względu na generowanie dużej ilości drobnocząsteczkowego aerozolu podczas tego zabiegu 

4. Postępowanie po zabiegu: 

- Wiertła oraz końcówki stomatologiczne umieścić na tacce 

- Tackę z użytymi podczas zabiegu narzędziami (przeznaczonymi do sterylizacji) należy przenieść do oznakowanego 

plastikowego pojemnika, służącego do transportu do Centralnej Sterylizatorni. 

Student zdejmuje środki ochrony osobistej w boksie, w którym przyjmowany był pacjent. Należy zachować dużą ostrożność i 

zwrócić uwagę na to, aby zewnętrzna powierzchnia środków ochronnych nie kontaktowała z ciałem. Po zdjęciu wszystkich 

elementów ubrania ochronnego należy wrzucić je do worka z materiałem zakaźnym (czerwony worek) oraz umyć i zdezynfekować 

ręce. 

Środki ochrony osobistej 

W trakcie zajęć klinicznych w poradni wymagane jest: 

1. Pozostawienie w szatni odzieży własnej 

2. Noszenie odzieży ochronnej (dwuczęściowego kompletu)  

3. Na czas pracy przy pacjencie zakładany jest dodatkowo jednorazowy fartuch ochronny. 

Po założeniu kompletu odzieży ochronnej należy zdezynfekować ręce. 

Kolejność zakładania środków ochrony osobistej: 

1. Jednorazowy fartuch chirurgiczny 

2. Maska chirurgiczna lub filtrująca 

3. Czepek jednorazowy 

4. Gogle lub przyłbica 

5. Rękawiczki ochronne 

Kolejność zdejmowania środków ochrony osobistej: 

1. Gogle lub przyłbica 

2. Czepek jednorazowy 

3. Jednorazowy fartuch chirurgiczny 

4. Maska chirurgiczna 

5. Rękawice ochronne 

Na każdym etapie zdejmowania odzieży ochronnej: w przypadku zabrudzenia rąk należy wykonać ich dezynfekcję. 
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Uwaga: wszystkie środki ochrony osobistej należy zdejmować tak, aby nie dotykać części zewnętrznych! Po zdjęciu wszystkich 

elementów ubrania ochronnego należy wyrzucić je do worka  z materiałem zakaźnym oraz zdezynfekować i umyć ręce. Elementy 

stroju ochronnego wielorazowego użytku (gogle, przyłbice) zdezynfekować środkiem p/wirusowym, umyć wodą z detergentem. 

Zużyty strój ochronny umieścić w worku na odpady, który po wypełnieniu do 2/3 objętości musi być szczelnie związany. 


