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NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
 

naziv PRIPRAVA PACIENTA NA STOMATOLOŠKI PREGLED koda 17.01 

    

 

Ključne besede: Pacient, priprava, stomatološki pregled, zobozdravstvena asistentka  

 

Namen aktivnosti: Priprava pacienta na stomatološki pregled Potrebni pripomočki:  slinček,  

 sesalec,  

 kozarec,  

 zobozdravniško ogledalce,  

 zobozdravniška sonda,  

 zobozdravniška pinceta,  

 parodontalna sonda, 

 rokavice,  

 razkužila,  

 zobozdravstvena kartoteka,  

 ustrezni obrazci. 
 

   

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti): 12 minut 
Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene nege: 

   Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zobozdravstvu 

 

    

     

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti: 1 odgovorna oseba protokola: Marina Čok  

  
omejitve, pripombe 

 

Aktivnost ZBN lahko izvede: bolničar NE   

 tehnik zdravstvene nege DA 
tehnik zdravstvene nege – zobozdravstvena asistentka, 
tehnik zdravstvene nege s specialnimi znanji 

 

 diplomirana medicinska sestra DA   

 diplomirana babica DA   

 študent, pripravnik DA pod nadzorom mentorja  
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Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:   

   opombe: 

1.  Pacienta povabimo, da sede na zobozdravniški stol.  
- Pred izvedbo aktivnosti mora pacient najprej podpisati izjavo o izbiri 

zobozdravnika in izpolniti obrazec o zdravju – FDI vprašalnik. 

2. 1 Razkužimo roke, pacienta prekrijemo, pripravimo kozarec in sesalec za enkratno uporabo.  - Pred izvedbo aktivnosti si razkužimo roke. 

3.  
Pripravimo sterilni set osnovnih zobozdravniških instrumentov: zobozdravniško ogledalce, 
zobozdravniško sondo, zobozdravniško pinceto in parodontalno sondo. 

 
- Za izvedbo stomatološkega pregleda potrebujemo sterilne osnovne 

zobozdravniške instrumente. 

4.  
Razkužimo roke, si nadenemo rokavice, pacientu v usta namestimo sesalec in nastavimo reflektor-
luč, da osvetlimo področje ustne votline. 

 
- Po končani pripravi pacienta snamemo rokavice in si razkužimo 

roke. 

5.  
V zobozdravstveni karton zapišemo zobozdravniški pregled po nareku zobozdravnika. Pregled mora 
vsebovati intraoralni, ekstraoralni, parodontalni status zobovja in rentgensko slikanje zobovja. 

 

- Zobozdravstveni kartoni so različni. Za odrasle je zobozdravstveni 
karton obrazec 8,1. Zobozdravstveni kartoni za otroke se razlikujejo 
po barvi, za dečke so zeleni, za deklice rožnate barve. 

6.  
Storitev vnesemo v računalnik, izpišemo napotnico za rentgensko slikanje, napotnico za preventivni 
kabinet, po potrebi tudi napotnico za specialista. 

 - Obračun storitev za zavarovalnico. 

7.  
Pacienta naročimo na naslednjo obravnavo, vpišemo datum na naročilni kartonček, vpišemo ga v 
elektronsko naročilno knjigo, povemo, kje opravi slikanje zob oziroma ustrezne preiskave. 

 
- Vnesemo datum naslednje obravnave v elektronsko naročilno 

knjigo. 

8.  
Razkužimo roke, si nadenemo rokavice, odstranimo uporabljene osnovne instrumente ter zavržemo 
sesalec, kozarec in slinček, ki so za enkratno uporabo. 

 

- Pred izvedbo aktivnosti ponovimo postopek higiene rok in damo 
instrumente v ustrezno razkužilo, odpadke pa odstranimo v ustrezno 
označene posode glede na vrsto odpadka. 

    

Opombe, omejitve protokola:  Temeljna literatura: 

 Stomatološki pregled in potrebno beleženje podatkov se razlikujeta glede na 
starost pacienta. Tudi pristop in pojasnila je treba prilagoditi razumevanju 
pacienta ali skrbnika, da ostane obisk v prijetnem spominu. 

  Gliha, M., Hegler, I., Lunar, M. &  Skopec, V. 2004. Higienski standardi v zobozdravstvu -- pot h kakovostni zdravstveni negi. 
Zobozdravstveni vestnik, pp. 53-60.  

 Hreščak, L., Gliha, M. 2013. Sodobni higienski pristopi na Stomatološki kliniki v UKC Ljubljana. In: M., Čok, ed. Kakovostna 
zdravstvena nega v zobozdravstvu od otroka do starostnika. Zbornik predavanj, 21. strokovni seminar Bohinj 2013. Ljubljana: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu, pp 23-29. 

 Krivograd, M. 2014.Dezinfekcija in sterilizacija – rizičen pacient v zobozdravstveni ordinaciji. In: M., Čok, ed. Kakovostna 
zdravstvena nega v zobozdravstvu. Zbornik predavanj, 22. strokovni seminar Cerkno 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu, pp. 22-25. 

 Muller Premru, M. 2012. Preprečevanje okužb v zobozdravstvu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta, pp. 31-
42. 

 Skalerič, U. 2006. Stomatološka klinična preiskava. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta, pp. 206-215. 
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 organ, ki izdaja sklep o ustreznosti: številka sklepa: datum: odgovorna oseba: 

Sklep skrbnika nacionalnega protokola 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zobozdravstvu 

72/22 14. 1. 2016 Marina Čok 

I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Delovna skupina za protokole aktivnosti ZBN 15/7/2018  4. 9. 2018 Lojzka Prestor 

II. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Upravni odbor Zbornice – Zveze 435/28 12. 12. 2018 Monika Ažman 

 

 

Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne 13. 5. 2019 Nacionalni protokol se uporablja najmanj do: 12. 5. 2021 
 


