Višješolski študijski program: USTNI HIGIENIK 2015
Predmet D5: PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE –VZROKI, PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE
BOLEZNI ZOB IN USTNE SLUZNICE

1.

IME PREDMETA

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE-VZROKI IN PREPREČEVANJE ZOB IN
USTNE SLUZNICE
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
sodelovanjev 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 delovnim prostorom in
pripomočki

FORMATIVNI CILJI
Študent:
•
•
•
•
•
•

•

seznani se z izvajanjem preventivnih, •
diagnostičnih in kurativnih
•
terapevtskih postopkov ustne higiene •
•
•
•
•
•
•

•

5.

seznani se z načinom evidentiranja,
vodenja in spremljanja in evalviranja
podatkov o stanju zob in dlesni
pacientov

•

preobleče se v delovno obleko
umije in/ali razkuži si roke pred, med in
po opravljeni negovalni intervenciji
prezrači delovni prostor, razkuži
površine
pripravi pripomočke za izvajanje
postopkov in posegov
preveri delovanje aparatur
izpolni zobozdravstveno in negovalno
dokumentacijo
izvaja topikalno fluorizacijo
izdeluje intraoralne rentgenske posnetke
izvaja luščenje zobnih oblog nad in pod
dlesnijo
gladi zobne korenine
polira zobe
jemlje odtise
zaliva fisure
namešča začasne plombe in prevleke, ki
so odpadle med delom higienične
obravnave
izvaja beljenje zob
evidentira, vodi, spremlja in evalvira
podatke o:
- medicinski anamnezi
- stomatološki anamnezi
- indeksu plaka
- KEP indeksu
- parodontalnih indeksih

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI

Skupaj 250 ur dela študenta v podjetju (8KT)
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