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ABCDENT OÜ
Hambaarsti assistendi koolitus
(venekeelne õppegrupp)
ÕPPEKAVA
Õppekava nimetus: 09 Tervise ja heaolu õppevaldkond
Õppekavarühm:
0911 Hambaravi õppekavarühm – hambaarsti assisteerimine
Õpperühma suurus: 10 inimest
Õppe eesmärk:
hambaarsti assistentide töö algteadmiste omandamine.
Õpiväljundid:
• tunneb hambaarsti assistendi töö põhimõisteid ja – võtteid ja -mõtteid;
• tunneb tarvikuid ja kasutatavaid materjale;
• tunneb hügieeni põhitõdesid;
• tunneb tarvikute hooldust.
Õpingute alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:
kesk– või sellega võrdsustatud haridus (välj arvatud meditsiiniline haridus), vene keele oskus.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal (akadeemilistes tundides):
Õppe kogumaht on 46 tundi, sealhulgas loengud – 28 tundi; praktiline töö 14 tundi, iseseisev töö 3
tundi. Test 1 tundi
Õppe sisu ja kestvus (akadeemilist tundi):
Koolituse sisuteemad /lühiversioon/
Ülevaade hammaskonnast. Terminoloogia. Hambaarsti assistendi roll stomatoloogias. Töökohustused. Hügieeni-, anti- ja
aseptika üldnõuded. Instrumendid, tarvikud, nende kasutamine.
Hambaravis kasutatavad materjalid. Effektiivne koostöö
hambaarstiga, töötamine neljal käel. Steriliseerimine.
Isikukaitsevahendid, nende kasutamine jne
Kabineti kord enne patsiendi vastuvõttu. Vajalike töövahendite
olemasolu kontroll. Patsiendi vastuvõtt. Kabineti korrastamine
pärast patsiendi lahkumist. Instrumentide steriliseerimine
Hambaarsti assistendi abistamine patsiendi vastuvõtul
„töövarjuna“
Vältimatu abi vajadusel, erakorralisel juhtumil tegutsemine.
Töötervishoid. Tööga seotud haiguste ning kutsehaiguste ennetamine, varajane diagnostika ning töösobivuse hindamine
Töötervishoiukontroll. Ergonoomika. Tööstress.

Õppemeetodid
Loeng

Maht ja ülesehitus
24 tundi
auditoorne töö

Praktiline töö
koolitaja juhendamisel

4 tundi
hambaravikabinetis,
sterilisatsiooniruumis

Praktilised
harjutused
koolitaja
juhendamisel

10 tundi
hambaravikabinetis

Loeng

3 tundi
auditoorne töö

Töötaja töösuhteid reguleerivad dokumendid kliinikus
Riskianalüüsi vajadus ja olemus
Õpitu kordamine. Vajadusel suhtlemine koolitajaga:
küsimused, täpsustused.
Test

Loeng
Õpitu
kinnistamine
Test

1 tund
auditoorne töö
3 tundi
iseseisev töö
1 tundi
auditoorne

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe viiakse läbi 10-kohalises loenguruumis, lisaks on kasutada ruum
rühmatöödeks, kohvipausiks. Praktikat on võimalik sooritada 5 hambaravikabinetis ja
steriliseerimisruumis.
Õppematerjalid antakse koolitatavale õppetöö käigus teemade kaupa.
Vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemustega koolitajad on koolituse läbiviimiseks olemas.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimuseks on 90% koolitustundides osalemine, õppekavas toodud väljundite saavutamine ja kirjaliku testi sooritamine. Test loetakse läbituks kui 90% vastustest on õiged.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
• Tunnistus: on läbinud hindamise (test ja vestlus) ja täitnud lõpetamise tingimused
• Tõend: ei osalenud hindamisel või ei täitnud lõpetamise tingimusi.
Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitatav ei tätinud hindamise kriteeriume või juhul kui õppija
koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille
käsitlemisel õppija osales.
Tagaside. Koolituse lõppedes hindab õppija õppe kvaliteeti ja tulemuslikkust ning koolituse
läbiviimist kirjaliku tagasiside kaudu.

