PROGRAM WYKŁADÓW i ĆWICZEŃ
WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
UKŁAD STOMATOGNATYCZNY
WYKŁADY
20.02.2020
Rozwój zębów, zaburzenia ząbkowania. Okresy wyrzynania. System oznaczania FDI. Przyzębie. Budowa
szczegółowa zębów stałych: zęby sieczne, kły, zęby przedtrzonowe. Budowa szczegółowa zębów stałych: zęby
trzonowe. Budowa zębów mlecznych. Miejsca znieczuleń.

27.02.2020
Podstawowe punkty orientacyjne, linie i płaszczyzny opisujące struktury układu stomatognatycznego. Zgryz i zwarcie.
Cechy prawidłowej okluzji według trzech płaszczyzn. Staw skroniowo-żuchwowy. Mięśnie żucia.

ĆWICZENIA
18.02.2020 Budowa szczegółowa zębów stałych: zęby sieczne, kły, zęby przedtrzonowe i trzonowe.
Budowa zębów mlecznych.

20.02.2020 Zgryz i zwarcie. Cechy prawidłowej okluzji według trzech płaszczyzn. Unaczynienie i unerwienie zębów i
przyzębia. Powtórzenie anatomii nerwu trójdzielnego. Miejsca znieczulenia gałęzi nerwu trójdzielnego.
Budowa i mechanika stawu skroniowo- żuchwowego. Mięśnie żucia. Unaczynienie i unerwienie stawu skroniowożuchwowego i mięśni żucia.

25.02.2020 Staw skroniowo-żuchwowy budowa szczegółowa, unaczynienie, unerwienie i mechanika. Mięśnie żucia budowa
szczegółowa, unaczynienie, unerwienie i czynność.

27.02.2020

Jama ustna jako całość. Struktury anatomiczne w badaniu pantomograficznym i w obrazach RTG, CT,CBCT,
MRI, USG.

03.03.2020 Uksztaltowanie bony śluzowej jamy ustnej w zależności od wieku. Anatomia układu stomatognatycznego w
badaniu wewnątrz- i zewnątrzustnym na osobniku żywym.

05.03.2020 POWTÓRZENIE MATERIAŁU i ZALICZENIE

KLATKA PIERSIOWA
WYKŁADY
12.03.2020
Klatka piersiowa i jej podział. Mięśnie i powięzie klatki piersiowej. Dół pachowy, jama pachowa, splot ramienny.
Sutek. Drogi odpływu chłonki z sutka. Śródpiersie – podział, zawartość

19.03.2020
Opłucna, płuca. Serce – rozwój, wady rozwojowe, budowa, naczynienie i unerwienie

ĆWICZENIA
10.03.2020

Powtórzenie wiadomości z układu kostno-stawowego klatki piersiowej. Linie orientacyjne ciała. Okolice
klatki piersiowej. Sutek – budowa, unaczynienie, unerwienie. Mięśnie i powięzi klatki piersiowej.

12.03.2020

Dół pachowy. Jama pachowa i jej zawartość. Splot ramienny. Tętnica i żyła pachowa. Tętnica piersiowa
wewnętrzna. Naczynia i nerwy międzyżebrowe.

17.03.2020

Śródpiersie – podział i zawartość. Przepona. Nerw przeponowy. Grasica. Opłucna. Tchawica i oskrzela.
Płuca. Mechanika i fizjologia oddychania.

19.03.2020

Osierdzie. Serce - budowa ogólna i szczegółowa. Unaczynienie i unerwienie serca. Naczynia wieńcowe.
Aorta, pień płucny, żyła główna górna i dolna.

24.03.2020

Przełyk. Pnie błędne. Śródpiersie tylne. Żyły nieparzyste. Naczynia i węzły chłonne klp. Pień współczulny.
Narządy klatki piersiowej w obrazach rtg, NMR i CT.

26.03.2020

POWTÓRZENIE MATERIAŁU i ZALICZENIE

