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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula:  ASISTENCA V ZOBOZDRAVSTVENI ORDINACIJI 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/inja: 

• pridobi znanja in veščine za izvajanje asistence v zobozdravstveni ordinaciji, 

• razvije zmožnost sodelovanja pri diagnostično terapevtskih posegih v zobozdravstveni 

ordinaciji, 

• pridobi zmožnosti  samostojnega izvajanja higienskih ukrepov in postopkov za 

preprečevanja infekcij, 

• razvije čut odgovornosti in etičnega ravnanja v odnosu do pacientov in sodelavcev, 

• razvija poklicno identiteto zobne asistentke, 

• razvije osebno in poklicno odgovornost izvajanja prve pomoči, 

• razvije socialne, komunikacijske spretnosti in sposobnosti delovanja v timu, 

• uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje podatkov. 

 

 

3. Poklicne kompetence: 

 

1. Izvajanje asistence pred, med in po terapevtskih posegih z zobozdravstveni ordinaciji. 

2. Poznavanje in uporaba higienskih ukrepov, postopkov za preprečevanje infekcij,  

instrumentov, materialov in zdravil, ki se uporabljajo v zobozdravstveni ordinaciji. 

3. Poznavanje bolezenskih sprememb v ustni votlini.  

4. Nudenje prve pomoči, prepoznavanje stanj, ki ogrožajo življenje in pomoč pri nudenju 

nujne medicinske pomoči. 

5. Poznavanje zobozdravstvene zakonodaje, medicinske dokumentacije in vodenje 

evidenc. 

 

4. Operativni cilji 

 

Izvajanje asistence pred, med in po terapevtskih posegih z zobozdravstveni ordinaciji. 

Informativni cilji Formativni cilji 

 

Dijak/inja: 

• utemelji pomen osebne urejenosti in 

ustreznega odnosa do pacienta; 

• razloži psihofizične posebnosti ljudi s 

posebnimi potrebami; 

• opredeli osebnostne lastnosti 

zdravstvenega delavca; 

• povzame higiensko-epidemiološke 

standarde; 

 

Dijak/inja: 

• pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in 

pacienta; 

• pripravi higienske pripomočke in razkužila; 

• pripravi zobozdravniški stol in inštrumente  

skladno s higienskimi, tehnološkimi in 

ergonomskimi zahtevami; 
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• razlikuje zobozdravstvene inštrumente, 

materiale in aparate, ki se uporabljajo v 

zobozdravstvu. 

• navede diagnostične in terapevtske 

zobozdravstvene posege; 

• opiše posamezne faze dela pri protetiki, 

zobnih boleznih, oralni kirurgiji; 

• ortodontiji, otroškem zobozdravstvu; 

• navede postopke, pravila in vrstni red 

asistence ter posledice nepravilne 

asistence; 

• razloži ergonomijo pri delu: 

• razloži načela higienskih postopkov za 

preprečevanje prenosa infekcij; 

• asistira pri diagnostično terapevtskih 

posegih; 

• opiše preventivne ukrepe za 

preprečevanje zobne gnilobe, 

parodontalnih bolezni  in ortodontskih 

anomalij; 

• opiše  postopke in pripomočke za 

pravilno čiščenje zob. 

• svetuje uporabo izdelkov za optimalno 

ustno higieno v preventivi in kurativi. 

 

Poznavanje in uporaba higienskih ukrepov, postopkov za preprečevanje infekcij,  

instrumentov, materialov in zdravil, ki se uporabljajo v zobozdravstveni ordinaciji. 

Informativni cilji Formativni cilji 

 

Dijak/inja: 

• razloži izraze asepsa, antisepsa, 

sterilizacija, dezinfekcija; 

• opiše postopke, vrste sterilizacije in 

dezinfekcije; 

• opiše pripomočke in naprave za 

sterilizacijo; 

• našteje dezinfekcija sredstva in opiše 

njihove lastnosti; 

• utemelji pomembnost dezinfekcije in 

sterilizacije; 

• opiše nadzor nad sterilizacijo in 

vzdrževanje sterilnosti; 

• razloži načela higienskih postopkov  za 

preprečevanje prenosa infekcij; 

 

Dijak/inja: 

• rokuje z dezinfekcijskimi sredstvi; 

• pripravi materiale za sterilizacijo; 

• izvaja dezinfekcijo in sterilizacijo;  

• nadzira sterilizacijo; 

• vzdržuje sterilnost in rokuje s sterilnim 

materialom; 

 

• razlikuje osnovne zobozdravstvene 

inštrumente; 

• našteje zobozdravstvene aparate in piše 

njihovo uporabo; 

 

• pripravi zobozdravstvene inštrumente 

glede na terapevtski poseg; 
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• navede lastnosti zobozdravstvenih 

materialov; 

• razlikuje zobozdravstvene materiale 

glede na namen uporabe in glede na 

način priprave; 

• pripravi material v skladu z navodili 

proizvajalca glede na zobozdravstveni 

poseg; 

 

• razlikuje farmacevtske oblike zdravil in 

zdravilnih pripravkov; 

• pozna načine aplikacije različnih 

tehnoloških oblik zdravil; 

• našteje zdravila, pozna njihove 

farmakološke učinke in terapevtsko  

uporabo v zobozdravstvu. 

• shranjuje zdravila v skladu s pravili; 

• izvede in sodeluje pri pripravi zdravil za 

aplikacijo – injiciranje; 

• prepozna neželene učinke. 

 

Poznavanje bolezenskih sprememb v ustni votlini.  

Informativni cilji Formativni cilji 

 

Dijak/inja: 

• povzame histološko zgradbo zob in 

spremembe ustne sluznice ter jezika; 

• našteje in opiše vzbrsti, ki se pojavljajo 

v ustni votlini; 

• našteje in opiše znake vnetja; 

• razlikuje med nespecifičnim in 

specifičnim vnetjem; 

• našteje in opiše (reaktivne) alergijske 

bolezni v ustih; 

• opredeli mehanske in termične 

poškodbe v ustni votlini; 

• našteje in opiše pogoste okužbe v ustni 

votlini: bakterijska, virusna in glivična 

obolenja;  

• našteje in opiše tumorje: benigne, ciste, 

prekanceroze in maligne; 

• našteje in opiše bolezni zob in obzobnih 

tkiv; 

• našteje vzroke in opiše potek bolezni 

zob in obzobnih tkiv. 

 

Dijak/inja: 

• skicira in opiše vzbrsti, ki se pojavljajo na 

ustnicah, ustni sluznici, jeziku in dlesnih; 

• na sliki prepozna obolenje, ga poimenuje s 

slovenskim in strokovni imenom ter navede 

značilne vzbrsti. 

 

 

 

Nudenje prve pomoči, prepoznavanje stanj, ki ogrožajo življenje in pomoč pri nudenju 

nujne medicinske pomoči. 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak/dijakinja: 

• razlikuje pomen prve pomoči in nujne 

medicinske pomoči; 

• razume zaporedje ukrepov prve pomoči 

in nujne medicinske pomoči; 

• razlikuje vrste in pomen triaže; 

• opiše pristop k pacientu po DRABC 

(Danger, Response, Airway, Breathing and 

Circulation); 

• pojasni načine zaustavljanja zunanje 

krvavitve; 

• loči vrste šoka, pozna znake šoke in 

pravilno ukrepanje; 

• pojasni kardiopulmološko oživljanje 

odrasle osebe in otroka; 

• razloži uporabo avtomatskega 

eksternega defibrilatorja (AED); 

• loči vrste poškodbenih ran in pravilno 

oskrbo ran; 

• razlikuje vrste opeklin, znake, zaplete in 

pojasni pravilno ukrepanje; 

• opiše poškodbe z električnim tokom, 

zaplete in pravilno ukrepanje;  

• opiše vzroke, znake, zaplete in pravilno 

ukrepanje pri vazovagalni sinkopi,  

akutnem koronarnem sindromu, 

možganski kapi, epileptičnem napadu, 

hipoglikemiji, alergijski reakciji in 

anafilaksiji. 

 

Dijak/dijakinja: 

• izvede intervencije prve pomoči in nujne 

medicinske pomoči; 

• izbere in uporablja osebno varovalno opremo 

pri izvajanju prve pomoči in nujne medicinske 

pomoči; 

• izvede pristop k pacientu po DRABC; 

• prepozna vzroke, znake in zaplete pri nezavesti 

in ustrezno ukrepa; 

• obvlada različne načine zaustavljanja 

krvavitev; 

• prepozna različne vrste šoka, vzroke, znake in 

pravilno ukrepa; 

• prepozna delno in popolno zaporo dihalne poti 

zaradi tujka pri odrasli osebi in otroku, znake, 

zaplete in ustrezno ukrepa; 

•  uporabi avtomatski eksterni defibrilator 

(AED); 

• izbere ustrezen obvezilni material glede na 

vrsto rane in obvlada različne načine obveze 

rane; 

• poškodbah z električnim tokom, zaplete in 

ustrezno ukrepa; 

• prepozna vzroke, znake in pravilno ukrepa pri 

vazovagalni sinkopi akutnem koronarnem 

sindromu, možganski kapi, epileptičnem 

napadu, hipoglikemiji, alergijski reakciji in 

anafilaksiji. 

 

Poznavanje zobozdravstvene zakonodaje, medicinske dokumentacije in vodenje evidenc. 

Informativni cilji Formativni cilji 

 

Dijak/inja: 

• pozna zobozdravstveno zakonodajo, 

medicinsko dokumentacijo in 

evidentiranje zobozdravstvenih storitev; 

• razlikuje javno in zasebno 

zobozdravniško prakso. 

 

 

Dijak/inja: 

• dela v okviru predpisov; 

• vodi medicinsko dokumentacijo; 

• vodi evidence. 

 


