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KATALOG ZNANJA ZDRAVSTVENA NEGA V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula:  ZDRAVSTVENA NEGA V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 
 

 
 

2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja: 

• razvija poklicno identiteto zobne asistentke, 
• razvije čut odgovornosti in etičnega ravnanja v odnosu do pacientov, sodelavcev in 

pomembnih drugih, 
• razvije zmožnosti  samostojnega izvajanja higienskih ukrepov in postopkov za 

preprečevanja infekcij, 
• razvije zmožnosti za izvajanje zdravstvene nege pri različnih bolezenskih stanjih,  
• razvije osebno in poklicno odgovornost izvajanja  prve pomoči  in nujne medicinske 

pomoči, 
• razvije socialne in komunikacijske spretnosti, 

 

3. Poklicne kompetence 
 

1. Izvajanje zdravstvene nege pred, med in po različnih diagnostično terapevtskih 
posegih v zobozdravstveni dejavnosti. 

4. Operativni cilji 
 
 

Izvajanje zdravstvene nege pred, med in po različnih diagnostično terapevtskih posegih v 
zobozdravstveni dejavnosti. 

Informativni cilji Formativni cilji 
Splošno zobozdravstvo 
 
Dijak/dijakinja: 
 
• razlikuje osnovne zobozdravstvene 

inštrumente, 
• razlikuje zobozdravstvene materiale glede na 

namen uporabe in glede na način priprave, 
• pozna zobozdravstvene aparate in uporabo, 
• našteje zdravila za uporabo v zobozdravstvu, 

pozna  njihovo uporabo in delovanje, 
• navede diagnostično terapevtske 

zobozdravstvene posege in opiše posamezne 
faze dela,  

 
 
Dijak/dijakinja: 
 
• pripravi higienske pripomočke in razkužila, 
• pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in 

paciente, 
• pripravi predpisano zobozdravstveno 

dokumentacijo za pacienta, 
• namesti delovanje zobozdravniškega stola 

skladno  s higienskimi, tehnološkimi in 
ergonomskimi zahtevami, 

• zna smiselno pripraviti  zobozdravstvene 
inštrumente, pripomočke in materiale glede 
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• pozna postopke, pravila, vrstni red asistiranja 
in posledice nepravilnega asistiranja,  

• razloži psihofizične posebnosti ljudi s 
posebnimi potrebami, 

• opiše preventivne ukrepe za preprečevanje 
nastanka zobne gnilobe in ortodontskih 
anomalij pri dojenčkih in malih otrocih, 

• opiše  postopke in pripomočke za pravilno 
čiščenje zob in svetuje njihovo uporabo v 
preventivni in kurativni dejavnosti, 

• razloži načela higienskih postopkov  za 
preprečevanje prenosa infekcij, 

• pozna zobozdravstveno zakonodajo, 
medicinsko dokumentacijo in evidentiranje 
zobozdravstvenih storitev.  

 

na predviden diagnostično terapevtski poseg 
pri odraslih in otrocih, 

• sodeluje pri diagnostično terapevtskih 
posegih in pri tem smiselno uporabi 
strokovna teoretična znanja,  

• uporablja zobozdravstvene aparate,  
• pripravi material po navodilih proizvajalca 

glede na zobozdravstveni poseg,  
• spremlja spremembe zdravstvene zakonodaje 

in pravil zdravstvenega zavarovanja, 
• beleži in obračunava zobozdravstvene 

storitve. 

Specialno zobozdravstvo 
 
• pozna  specialistične  zobozdravstvene 

inštrumente, materiale in zobozdravstvene 
aparate,  ki se uporabljajo v otroškem in 
preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih 
boleznih in endodontiji, pri parodontalnih 
obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, 
pri stomatološki protetiki, oralni in 
maksilofacialni kirurgiji, 

• pozna obolenja in diagnostično terapevtske 
specialistične zobozdravstvene posege ter 
posamezne faze dela, 

• navede obolenja in  diagnostično terapevtske 
specialistične zobozdravstvene posege in 
opiše posamezne faze dela, 

• pozna preventivne ukrepe za preprečevanje 
nastanka obolenj v ustni votlini in na zobeh. 

 

 

• pripravi predpisano specialistično 
zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta, 

• pripravi zobozdravstvene inštrumente, 
pripomočke in materiale glede na predviden 
specialističen diagnostično terapevtski 
poseg, 

• sodeluje pri specialističnih  diagnostično 
terapevtskih posegih in pri tem smiselno 
uporabi strokovna teoretična znanja,  

• uporablja zobozdravstvene aparate, 
• pripravi material po navodilih proizvajalca 

glede na zobozdravstveni poseg. 

 
Zdravstvena nega v zobozdravstveni 
dejavnosti 
 

• razlikuje zobozdravstvene inštrumente, 
materiale in zobozdravstvene aparate,  ki se 
uporabljajo v otroškem in preventivnem 
zobozdravstvu, pri zobnih boleznih in 
endodontiji, pri parodontalnih obolenjih, pri 
zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki 
protetiki, oralni in maksilofacialni kirurgiji,  

• opiše obolenja in diagnostično terapevtske 
zobozdravstvene posege ter posamezne faze 
dela, 

 
 
• pripravi higienske pripomočke in razkužila, 
• pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in 

paciente, 
• pripravi predpisano zobozdravstveno 

dokumentacijo za pacienta, 
• namesti delovanje zobozdravniškega stola 

skladno  s higienskimi, tehnološkimi in 
ergonomskimi zahtevami, 

• pripravi zobozdravstvene inštrumente, 
pripomočke in materiale glede na predviden 
diagnostično terapevtski poseg pri odraslih 
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• našteje preventivne ukrepe za preprečevanje 
nastanka obolenj v usti votlini in na zobeh 

 

in otrocih ( plombiranje, endodontsko 
zdravljenje, poškodbe, zdravljenje ustnih 
bolezni in parodontopatij, fiksna in snemna 
protetična oskrba, ortodontsko zdravljenje, 
oralna kirurgija, pacienti s sistemskimi 
obolenji, pacienti s posebnimi potrebami), 

• uporablja zobozdravstvene aparate, 
• pripravi material po navodilih proizvajalca 

glede na zobozdravstveni poseg. 
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