Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova,
příspěvková organizace

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 2016
Termín podání přihlášek

18. 1. – 11. 3. 2016

Termín zahájení kurzu

březen 2016

(předpokládaný termín zahájení 17. 3. 2016)
Termín ukončení kurzu

prosinec 2016

Způsob ukončení

závěrečná zkouška, která je složena z praktické části
a ústní teoretické části

Maximální počet účastníků kurzu

20

Cena kurzu

17 500 Kč

Výuka bude probíhat

2x měsíčně - čtvrtek, pátek, sobota
Odborná praxe – pondělí-pátek na pracovišti dle domluvy

Rozvrh bude účastníkům zaslán

10. 3. 2016

na e-mail adresu
Počet hodin kurzu

528 teorie a 272 odborné praxe

Požadavky pro přijetí do kurzu


zaslání přihlášky do akreditovaného kurzu



zaplacení kurzu



minimálně ukončené střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky dle zákona
č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání – doložit kopii o dosaženém vzdělání



dovršení věku 18 let



zdravotní způsobilost doložená potvrzením od lékaře a potvrzení o očkování proti
hepatitidě B (přiložit k přihlášce)

Přihlášky zasílejte na vyplněném formuláři poštou na adresu školy:
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, 613 00.
Potvrzení o přijetí do akreditovaného kurzu bude zasláno na Vaší e-mail adresu po obdržení
přihlášky a splnění požadavků pro přijetí. O pořadí zařazení do kurzu rozhoduje datum odevzdání
přihlášky s povinnými přílohami a provedení platby.
Platba za kurz:


číslo účtu 54733621/0100



variabilní symbol 50

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova,
příspěvková organizace


specifický symbol rodné číslo



do poznámky uvést jméno účastníka kurzu

Platba musí být provedena nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu.
Cílové znalosti a dovednosti absolventa kurzu:


asistování při výkonech v dutině ústní



zpracování dentálních materiálů ve stomatologické ordinaci



péče o pacienta v průběhu ošetření zubním lékařem



vyvolávání RTG snímků



přejímání, kontrola, manipulace a uložení léčivých přípravků



přejímání, kontrola a uložení zdravotnických prostředků a prádla



dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků a prádla, zajištění jejich dostatečné
zásoby



poskytování zdravotní péče v souladu s platnými právními předpisy a standardy



práce se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem zdravotnického zařízení,
předávání informací v rámci zdravotnického týmu



péče o pořádek a čistotu na pracovišti



zásady ochrany zdraví a bezpečnosti klienta i své při poskytování služeb



orientace na trhu práce



komunikace s pacienty/klienty

Povinné moduly
Úvod do stomatologie, Právní minimum, Základy psychologie a komunikace, Anatomie a
fyziologie, Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, Farmakologie, Zdravotnické prostředky,
Vybrané kapitoly z jednotlivých stomatologických oborů, Technologické postupy, Patologie, První
pomoc, BOZP – radiační ochrana, Praktická výuka.
Uchazeči, kteří mají ukončené střední odborné vzdělání zdravotnického zaměření a pracují v zubní
ordinaci, mohou písemně požádat o uznání části vzdělání ředitelku školy (nutno doložit žádost
na formuláři školy a ověřené maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo
potvrzení zaměstnavatele o délce praxe a pracovní náplni a to nejpozději do 2 měsíců po zahájení
kurzu). Podmínky pro započtení části vzdělání budou uchazečům sděleny při zahájení kurzu.
Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

pod odborným dohledem.
Absolvent kvalifikačního kurzu je připraven k výkonu povolání zubní instrumentářky v oboru
stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo
dentální hygienistky.

