Višješolski študijski program: USTNI HIGIENIK 2015
Predmet D4: PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA

1.

IME PREDMETA

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN
PREVENTIVA
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 odgovornost
• razviti zmožnosti varovanja okolja, zdravja, sebe in drugih
3.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Študent poleg generičnih pridobi še naslednje kompetence:
komuniciranje s pacienti, svojci in s sodelavci v zobozdravstvenem timu ter
drugimi strokovnjaki
• usposabljanje se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje
dokumentacije in spremljanje strokovne literature
• uporabljanje strokovne terminologije, komunikacije v enem tujem jeziku
• uporabljanje sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
• sodelovanje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene
• izpolnjevanje zobozdravstvene in druge dokumentacije
• izvajanje ustne higiene posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih
• nudenje pomoči pacientu pri izvajanju ustne higiene
• izvajanje preventivne, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne
higiene
• evidentiranje, vodenje, spremljanje in evalviranje podatkov o stanju zob in
dlesni pacientov
•
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4.
OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
• seznani se z izpolnjevanjem
zobozdravstvene dokumentacije

•

seznani se z načinom in oblikami
nudenja pomoči pacientu pri
izvajanju ustne higiene

•

pozna pomen varovanja zdravja in
okolja

5.

FORMATIVNI CILJI
• izpolnjuje zdravstveno in drugo
dokumentacijo
• vodi evidence obiskov pacientov
• arhivira dokumentacijo
• evidentira lastno delo
• računalniško vodi storitve
• uporablja sodobno informacijskokomunikacijsko tehnologijo
• svetuje in demonstrira čiščenje zob z
različnimi sredstvi
• usposablja paciente za interdentalno
čiščenje zob
• usposablja paciente za kemično
kontrolo zobnih oblog
• usposablja za izvajanje ustno higieno
paciente, ki nosijo fiksne in
snemnoprotetične izdelke
• svetuje pri uporabi fluoridov
• izvaja dietetično svetovanje za kontrolo
zobne gnilobe
• upošteva vse varnostne ukrepe
• uporablja zaščitna sredstva
• opravlja delo z uporabo varovalnih
sredstev
• deluje v skladu s standardi
preprečevanja in obvladovanja prenosa
infekcij
• uporablja snovi in opremo v skladu s
predpisi o varovanju okolja
• ločuje in shranjuje nevarne odpadke v
skladu s predpisi
• dela v skladu s predpisi o varnosti in
zdravju pri delu in predpisi o varovanju
okolja

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI

Skupaj 150 ur dela študenta v podjetju (5KT)
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