Pan
MDDr. Jan Folke
Třebechovická 832/24
500 03 Hradec Králové
V Praze dne 13. 3. 2018
Vážený pane doktore,
na základě Vaší žádosti Vám zasílám pozvánku k účasti na profesní zkoušce.
Termín konání:
Místo konání:

13. 11. 2018 v 9.45 hod.
Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2 - učebna ve 4. patře

Profesní zkouška probíhá dle § 7 odst. 1 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních
lékařů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.
K profesní zkoušce je povinností uchazeče předložit soubor originálů nebo kompletních kopií zdravotnické
dokumentace pacientů své ordinace obsahující:
3 x vstupní komplexní vyšetření pacienta s kariesním nebo špatně ošetřeným chrupem zahrnující RTG dokumentaci
(bite-wing, OPG eventuálně status), plán ošetření a kontrola výsledku ošetření RTG po 1 roce.
3 x endodoncie – kompletně dokumentovaná – zahrnující RTG před, v průběhu a po ošetření.
3 x postendodontické ošetření – dokumentovaná RTG před a po ošetření.
3 x kompletní dokumentace pacienta s parodontopatií zahrnující mimo jiné vyšetření parodontu pomocí indexů, RTG,
úroveň hygieny a stanovení diagnózy. Stanovení terapeutického plánu a kontrola po 1 roce dokumentovaná RTG.
3 x fixní protetika – dokumentace zahrnující vyšetření dokumentované RTG, návrh protetické terapie, sádrový model
preparovaných pilířů včetně protiskusu bez zásahu laboranta, kontrolní RTG po nasazené protetické práci.
(sádrový model původní situace a po broušení pilířů)
3 x snímatelná protetika – částečná snímatelná náhrada – dokumentace zahrnující preprotetické vyšetření dokumentované
RTG, studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně mezičelistních vztahů.
(okluzní registrát, spojené skusové šablony, skusová šablona)
3 x dokumentace ošetření dítěte se smíšeným chrupem zahrnující vyšetření dokumentované RTG a plán léčby.
Kompletní zdravotnickou dokumentací se rozumí nejen psaný nebo tištěný záznam průběhu ošetřování pacienta,
ale i všechny používané formuláře pro parodontologické vyšetření, informované souhlasy, vstupní dotazníky,
laboratorní příkazy, souhlasy s protetickým ošetřením, s ambulantním ošetřením apod.
K profesní zkoušce vezměte dále s sebou:
Seznam výkonů a výrobků potvrzený konzultantem (nebo čestné prohlášení potvrzující, že uchazeč splnil požadavky
dle seznamu výkonů a výrobků)
Doklad o celoživotním vzdělávání zubního lékaře („Index“) s potvrzením o absolvované teoretické části odborné
přípravy
Poučení:
BEZ DOLOŽENÍ POŽADOVANÉ DOKUMENTACE NEMŮŽE UCHAZEČ PROFESNÍ ZKOUŠKU ABSOLVOVAT
S VÝSLEDKEM PROSPĚL !
Po ukončení profesní zkoušky zkušební komise posoudí, zda uchazeč prokázal potřebné znalosti a rozhodne o výsledku
„prospěl“ nebo „neprospěl“.
Potvrzení o výsledku profesní zkoušky obdrží uchazeč ihned po jejím ukončení.
Profesní zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6 měsíců.
S pozdravem

Radka Šteflíková
Vzdělávací středisko ČSK

