
Vzdělávací program:  53-41-N/31  Diplomovaná dentální hygienistka 

 

Obor vzdělání: 53-41-N/3.  Diplomovaná dentální hygienistka 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu 

 

     Vzdělávání navazuje na vědomosti a dovednosti získané vzděláním ve střední škole. Obsah 

vzdělávání odpovídá požadavkům kladeným na vzdělávací programy vyšších zdravotnických 

škol vyhláškou MZ č. 39/2005 Sb. vydanou v dohodě s MŠMT, kterou se stanoví minimální 

požadavky na vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 

zdravotnického povolání. Umožňuje získat požadované vědomosti v etice zdravotnického 

povolání, v administrativních činnostech ve zdravotnictví, v organizaci a řízení zdravotní 

péče, v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, v první pomoci a v právních 

souvislostech poskytování zdravotní péče. Učivo cizího jazyka zaměřené především na 

osvojení jazykových prostředků a odborný jazyk umožňuje rozvoj komunikativní kompetence 

a rozvíjí základy profesní komunikace a dovednosti získávání odborných poznatků 

prostřednictvím cizího jazyka. Pro dobrou komunikaci ve zdravotnických profesních týmech i 

ke studiu odborné zdravotnické literatury přispívá učivo medicínské terminologie. Potřebný 

základ pro získání vědomostí a dovedností pro poskytování zdravotní péče v oboru dentální 

hygienistka tvoří učivo anatomie, fyziologie a patologie, zaměřené zejména ve vztahu k 

orofaciálnímu systému a dále učivo chemie ve vztahu k používaným materiálům, učivo 

mikrobiologie a epidemiologie, orální histologie, fyziologie výživy, farmakologie a 

zdravotnických prostředků. Těžiště odborné složky vzdělávání tvoří učivo všeobecného 

zubního lékařství, včetně zubní protetiky a zubní instrumentace, preventivního zubního 

lékařství, parodontologie, orální hygieny i zobrazovacích metod a radiační ochrany s důrazem 

na aplikaci teoretického učiva v praktické přípravě. Nezbytnou součást vzdělávání tvoří učivo 

psychologie, komunikace, pedagogiky a rétoriky a dále učivo informační technologie a 

metodologie vědeckého výzkumu.  

 

Odborné vzdělávání 

 

Poskytuje studentům ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových dovedností   

a návyků nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. Zahrnuje jednak učivo obecně-odborného 

a propedeutického charakteru,  jednak učivo specificky odborně zaměřené na dentální 

hygienu. 

Obecně-odborné učivo vytváří vědomosti a dovednosti  týkající se zdraví a prevence 

nemoci, zdravotní politiky a fungování veřejného zdravotnictví, podpory veřejného zdraví, 

profesionální etiky a práv pacientů etiky léčebné a preventivní péče a práv pacientů. 

Pozornost se věnuje vytváření potřebných profesionálních kompetencí ve vztahu ke klientům 

a ostatním pracovníkům i kompetencí významných z hlediska  pracovního výkonu.  
Učivo specificky odborné zahrnuje praktické dovednosti a nezbytné teoretické poznatky 

týkající se dentální hygieny a orálního zdraví. Součástí odborného vzdělávání je osvojení 

zásad a dovedností předlékařské  první pomoci a ochrany člověka za mimořádných situací. 

 Systematicky se věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování 

hygienických a protiepidemiologických požadavků. Důraz se klade také na uplatňování 

ekologických a ekonomických hledisek v práci zdravotnického pracovníka. 

 

 


