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1. IME PREDMETA  
 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE-VZROKI, PREPREČEVANJE IN 
ZDRAVLJENJE BOLEZNI TELESA 

2. SPLOŠNI CILJI  
 
Splošni cilji so:  

• socializirati študenta v delovnem okolju 
• razviti identiteto študenta s poklicem ustni higienik/ustna higeničarka 
• razviti sposobnosti uporabe teoretičnega znanja v praksi 
• razviti zmožnosti študenta etičnega ravnanja in etičnega komuniciranja s 

pacienti, njihovimi svojci  in s sodelavci na delovnem mestu 
• razviti zmožnosti za spremljanje razvoja stroke 
• razviti zmožnosti varovanja okolja, zdravja, sebe in drugih 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
Študent poleg generičnih pridobi še naslednje kompetence: 
 

• usposabljanje se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje 
dokumentacije in spremljanje strokovne literature 

• uporabljanje strokovne terminologije, komunikacije v enem tujem jeziku 
• vzdrževanje zobozdravstvenih pripomočkov, delovnih orodij, inštrumentov, 

aparatov in okolja 
• izvajanje ustne higiene posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih 
• nudenje pomoči pacientu pri izvajanju ustne higiene 
• nudenje prve medicinske pomoči 
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4. OPERATIVNI CILJI  
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
  
• seznani se z izvajanjem ustne 

higiene posameznika v različnih 
življenjskih obdobjih 

• osvešča posameznike ali skupine o ustni 
higieni in vzgaja z individualnim 
svetovanjem 

• poučuje posameznike ali skupine o 
vzdrževanju zdravja ustne votline 

• svetuje o ustni higieni in vzdrževanju 
ustne votline glede na pacientove 
potrebe 

• izvaja ustno higieno pri pacientih s 
telesno ali umsko prizadetostjo 

 
• usvoji nudenje prve medicinske 

pomoči 
• izvaja temeljne postopke oživljanja 

Študent spozna: 
• načine vzdrževanja 

zobozdravstvenih pripomočkov, 
delovnih orodij, inštrumentov, 
aparatov 

• vzdržuje  zobozdravniške pripomočke 
delovna orodja, inštrumente, aparate in 
okolje: 
- čisti 
- dezinficira 
- sterilizira 

 
 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 

Skupaj 160 ur dela študenta v podjetju (5KT) 
 


	1. IME PREDMETA
	2. SPLOŠNI CILJI
	3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
	4.  OPERATIVNI CILJI
	5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI

