
 

Tematyka wykładów dla IV roku 

Rok akademicki 2020/2021   (poniedziałki  1130 – 1300, Teams) 

 

 

 

7. semestr – 20 godz.  (10 x 2 godz.) 
 

1. 05.10.2020  Funkcja i rola miazgi zębowej. Przyczyny chorób i ich następstwa.  

Klasyfikacja chorób miazgi  

         dr n. med. A. Lehmann 

 

• budowa miazgi komorowej i korzeniowej 

• definicja kompleksu miazgowo-ozębnowego, jego budowa i rola 

• funkcje endodontium 

• etiologia chorób miazgi 

- czynniki zakaźne 

- czynniki niezakaźne 

• patogeneza chorób miazgi 

• symptomatologia chorób miazgi 

• diagnostyka kliniczna chorób miazgi 

• specyfika gojenia miazgi 

 

 

2. 12.10.2020 Diagnostyka i leczenia odwracalnych zapaleń miazgi. Metody leczenia       

                       i środki do biologicznego leczenia miazgi zębowej           

                                                   dr n. med. A. Wędrychowicz-Szyszko 

 

  - rola wywiadu (badanie podmiotowe) w zapaleniach odwracalnych miazgi: 

- rodzaj bólu 

- czas trwania bólu 

• metody badania pobudliwości miazgi zębowej 

• metody pokrycia pośredniego, bezpośredniego i amputacji przyżyciowej 

• mechanizm działania preparatów do biologicznego leczenia  

 

3. 19.10.2020  Diagnostyka i leczenie nieodwracalnych zapaleń miazgi.   

       dr n. med. A. Wędrychowicz-Szyszko 

 

• rola badania podmiotowego (wywiad) w nieodwracalnych zapaleniach 

miazgi 

• badanie przedmiotowe w nieodwracalnych zapaleniach miazgi: 

- badanie wzrokiem i dotykiem 

- badanie pobudliwości miazgi, badanie tkanek okołowierzchołkowych 

- badanie radiologiczne 

- badanie histopatologiczne 

• metoda ekstirpacji przyżyciowej i mortalnej  

• określenie długości roboczej kanału korzeniowego 

• mechaniczne i chemiczne metody odkażania kanału korzeniowego 

 

 



4. 26.10.2020    Przyczyny, symptomatologia, diagnostyka i leczenie zapaleń tkanek  

               okołowierzchołkowych  

     prof. A. Surdacka 

 

5. 02.11.2020        Biomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych z uwzględnieniem  

          różnych, metod. Instrumentarium, środki płuczące i odkażające      

  

                                                            dr n. med. W. Łojewski 

 

  6. 09.11.2020  Adhezja do szkliwa i zębiny 

      dr n. med. A. Prymas  

 

 

 7. 16.11.2020   Rozwiązywanie endodontycznych problemów klinicznych w praktyce 

   (diagnoza różnicowa, sposoby leczenia, umiejętność dokonania wyboru 

   metody leczenia, rokowanie)  

      lek. dent. M. Ronij 

 

 8. 23.11.2020           Wybielanie zębów – bezmiazgowych i z żywą miazgą. Wybielanie 

   zębów w gabinecie stomatologicznym i w warunkach domowych  

      dr n. med. W. Łojewski  

 

 

 9. 30.11.2020  Współczesna koncepcja zapobiegania próchnicy – ocena   

   i prognozowanie ryzyka rozwoju ubytków. Wykorzystanie programu 

   Cariogram. 

     dr n.med. K. Linkowska-Świdzińska 

 

 

 10. 07.12.2020 Estetyczna rekonstrukcja twardych tkanek (licówki kompozytowe, 

   bezpośrednie  licowanie, zamykanie diastemy, korekta molformacji 

   korony zęba, umocowanie odłamanego fragmentu korony zęba,  

   łączenie amalgamatu z kompozytem). 

      

            lek. dent. M. Ronij 


