
Názov predmetu:  Maxilofaciálna chirurgia 2 
 
Ročník:  5. 
 
Semester:  letný  
 

 
PREDNÁŠKY:  14 hodín 

1. Príznaky čeľustných zlomenín (hlavné, vedľajšie) 

2. Všeobecné komplikácie čeľustných zlomenín, prvá  pomoc pri poraneniach tváre a 

čeľustí. Liečba a prevencia traumatického šoku, polytraumy 

3. Zásady liečenia maxilofaciálnych zlomenín. Hojenie zlomenín tvárovej kostry a jeho     

komplikácie. Zub v lomnej čiare 

doc. MUDr. Mračna J., PhD. 

4. Dislokácia čeľustných úlomkov, repozícia krvavá a nekrvavá  

5. Provizórna fixácia zlomenín tvárovej kostry. Intraorálne drôtené väzby (medzizubné a   

medzičeľustné, indikácie). Dentálne dlahy (typy, zhotovenie) 

6. Osteosyntéza (rozdelenie) 

doc. MUDr. Mračna J., PhD. 

7. Zlomeniny sánky. Zlomeniny kĺbnych výbežkov sánky, luxácia sánky 

8. Klasifikácia zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry. Zlomeniny centrálnej časti STTK 

9. Zlomeniny laterálnych častí STTK 

doc. MUDr. Mračna J., PhD. 

10. Ošetrenie poranení tvárových kostí spojených s poranením mäkkých tkanív 

11. Výživa ranených s úrazmi  tváre  a  čeľustí, starostlivosť o ranených, rehabilitácia 

12. Zlomeniny maxilofaciálnej kostry u detí. Zlomeniny u gerontologických pacientov a   

bezzubých čeľustí  



doc. MUDr. Mračna J., PhD. 

13. Patologické zlomeniny. Fyzikálne a chemické poranenia tváre, vojnové poranenia 

14. Posudková činnosť v traumatológii (PN, regres, bolestné, sťažené společenské 

uplatnenie) 

doc. MUDr. Mračna J., PhD. 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA:  48 hodín = 8 stáží 

1. Príznaky čeľustných zlomenín (hlavné, vedľajšie). Všeobecné komplikácie čeľustných 

zlomenín, prvá  pomoc pri poraneniach tváre a čeľustí. Liečba a prevencia traumatického 

šoku, polytraumy 

2. Zásady liečenia maxilofaciálnych zlomenín. Hojenie zlomenín tvárovej kostry a jeho     

komplikácie. Zub v lomnej čiare. Dislokácia čeľustných úlomkov, repozícia krvavá a 

nekrvavá. Provizórna fixácia zlomenín tvárovej kostry. Intraorálne drôtené väzby 

(medzizubné a   medzičeľustné, indikácie). Dentálne dlahy (typy, zhotovenie) 

3. Osteosyntéza (rozdelenie) 

4. Zlomeniny sánky. Zlomeniny kĺbnych výbežkov sánky, luxácia sánky 

5. Klasifikácia zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry. Zlomeniny centrálnej časti STTK. 

Zlomeniny laterálnych častí STTK 

6. Ošetrenie poranení tvárových kostí spojených s poranením mäkkých tkanív 

7. Výživa ranených s úrazmi  tváre  a  čeľustí, starostlivosť o ranených, rehabilitácia 

8. Zlomeniny maxilofaciálnej kostry u detí. Zlomeniny u gerontologických pacientov a   

bezzubých čeľustí . Patologické zlomeniny. Fyzikálne a chemické poranenia tváre, 

vojnové poranenia. 

 

 


