Příloha č. 1

Podrobnosti k obsahu a organizaci kurzu
Délka vzdělávacího programu kurzu je dána:
a) předepsanou hodinovou dotací (dle ustanovení § 38 odst. 2 a odst. 4 vyhl. č. 39/2005 Sb.,
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání),
b) formou uspořádání výuky, která je v kompetenci vzdělávacího nebo zdravotnického
zařízení při 10 hodinách výuky 2x týdně, 2 dny v týdnu (= 20 hodin týdně), kurz bude
realizovaný za necelých 27 týdnů, tj. za necelých 7 měsíců – příprava nepřesáhne délku
jednoho roku,
c) odbornou praxí, která bude zajištěna smluvně dohodou s pracovišti, která souhlasí
se zajištěním odborné praxe pro účastníky kurzu, a to vždy na dobu určitou.
Rozsah a náplň přípravy jsou stanoveny:
a) profilem absolventa,
b) cílem kurzu,
c) učebním plánem a učební osnovou.













Účastník akreditovaného kvalifikačního kurzu je v rámci tohoto vzdělávání povinen absolvovat
praktickou výuku na pracovišti akreditovaného zařízení v rozsahu určeném příslušným
vzdělávacím programem. Akreditované zařízení může započíst i část odborné praxe určenou
vzdělávacím programem, kterou účastník vykonal v jiném akreditovaném zařízení.
Do hodin praktického a teoretického vyučování se započte nejvýše 15 % omluvené absence
z hodin praktického vyučování a omluvená absence z hodin teoretického vyučování.
Do vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu může být započtena část dříve
absolvovaného studia, pokud odpovídá některé části akreditovaného kvalifikačního kurzu.
K ověřování získaných znalostí a dovedností v průběhu kurzu se užívají diagnostické a klasifikační
metody, přičemž je kladen důraz na praktickou část výuky i samostatnou práci účastníka.
Kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která obsahuje závěrečné ověřování praktických
a teoretických znalostí. U praktické zkoušky má účastník prokázat samostatné zvládnutí
praktického úkolu. Teoretická část zkoušky se koná z učiva v jeho komplexu a souvislostech.
Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí a dovedností účastníků a jejich
schopnost samostatně a kreativně řešit stanovené úkoly.
Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické zkoušky a ověřením teoretických znalostí
před zkušební komisí obdrží účastník kurzu osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost
k výkonu povolání zubní instrumentářky.
Závěrečné ověřování znalostí je organizováno v souladu s platnými předpisy (zákon č. 96/2004
Sb., vyhláška č. 189/2009 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky,
zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád
pro tyto zkoušky).
Přehled výkonů a jejich četnosti je rozpracován ve spolupráci s garantem kvalifikačního kurzu.
Splnění požadavků je pro účastníky kurzu závazné. Přehled výkonů bude zaznamenáván v deníku
praxe, hodnocení provádí lékaři smluvních zařízení ve spolupráci s odbornými vyučujícími.
Podrobný přehled je uveden v textu níže.

Příloha č. 1

Přehledu výkonů, které musí účastník kurzu splnit, popřípadě vidět
Název výkonu
Příjem a objednání pacienta
Vedení dokumentace
 záznam vyšetření do karty pacienta
 záznam ošetření do karty pacienta
 vedení pokladní knihy
 vedení knihy protetiky
 vedení provozního deníku
 vedení sterilizačního deníku
 vedení protokolu o zkouškách provozní stálosti RTG
Měsíční vyúčtování pro zdravotní pojišťovny
Dezinfekce a sterilizace nástrojů a přístrojů
Příprava ordinace k dennímu provozu
Dezinfekce přístrojů
Dezinfekce stomatologické soupravy a povrchu
Dezinfekce nástrojů a použitých pomůcek
Sterilizace nástrojů
Ředění dezinfekčních roztoků
Třídění a likvidace nebezpečného odpadu
Příprava nástrojů a pomůcek k ošetření pacienta
Asistence u dospělého člověka
 preventivní prohlídka
 asistence při ošetření zubního kazu (příprava anestezie, podložky výplně,
výplňového materiálu - amalgám, kompozit, skloionomer)
 asistence při ošetření kořenového kanálu (anestezie, devitalizace, dezinfekce,
plnění kořenového kanálu)
 asistence při extrakci zubu (příprava anestezie, potřebného instrumentária)
 asistence při zhotovení fixní protetické práce (příprava otiskovací hmoty –
alginátové, silikonové)
 asistence při zhotovení a opravě snímatelné protetické práce (příprava
otiskovací hmoty – zinkoxideugenolová, alginátová)
 asistence u RTG vyšetření
Asistence u dětského pacienta
 preventivní prohlídka
 aplikace fluoridových přípravků
 asistence při ošetření zubního kazu
 asistence při extrakci zubu
Edukace pacienta
 hygiena dutiny ústní, nabídka vhodných pomůcek
 péče o zubní náhrady fixní a snímatelné
 informace o alternativách ošetření nehrazených ze zdravotního pojištění
Spolupráce se zubní laboratoří
 odeslání otisků
 převzetí protetické práce
Asistence při chirurgickém ošetření
 komplikovaná extrakce
 incize, excize
 výměna drénů
Asistence při parodontologickém vyšetření
Příjem a kontrola léčivých a zdravotnických prostředků

Četnost
70
70
25
45
2
3
35
35
7
1
35
35
10
70
70
35
35
35
70
60
20
10
5
3
3
4
20
10
6
6
1
1
30
30
7
4
7
4
3
5
1
1
3
2
2

