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asistent zubního technika

somatologie, orofaciální 
systém

stavba a funkce orgánových 
soustav a jednotlivých orgánů

fyziologická funkce orgánů 
v orofaciální oblasti

patologie ve vztahu 
k orofaciálnímu systému

zubní lékařství

profylace a prevence v dutině 
ústní

orální zdraví pro celkový 
zdravotní stav organismu 

onemocnění v orofaciální 
oblasti

mikrobiologie, epidemiologie, 
hygiena

patogenní mikroorganismy

mikrobiální osídlení zdravého 
člověka

diagnostika nakažlivých chorob 

antibiotika, chemoterapeutika

infekční a neinfekční 
onemocnění

prevence infekčních 
onemocnění

асистент зубного техніка

сомалогія, орофаціальна 
система

будова і функції систем 
органів і окремих органів

фізіологічна функція органів 
в орофаціальної області

патологія орофаціальної 
системи

стоматологія

профілактика в ротовий 
порожнині

здоров’я порожнини рота 
у загальному здоров’ї 
організму

захворювання орофаціальної 
області

мікробіологія, епідеміологія, 
гігієна

патогенні мікроорганізми

мікробна популяція здорової 
людини

діагностика інфекційних 
захворювань

антибіотики, хіміотерапія

інфекційні та неінфекційні 
захворювання

профілактика інфекційних 
захворювань

Obory pro 
poskytování 

zdravotnické péče 
a výrobu zubních 

náhrad 
 

Спеціальності 
для надання 

медичної 
допомоги та 

виготовлення 
зубніх протезів
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Zhotovování 
a opravy 

zubních náhrad 
a ortodontických 

pomůcek 
 

Виготовлення та 
ремонт зубних 

протезів та 
ортодонтичних 

апаратів

význam očkování

význam hygieny v primární 
prevenci

zdraví, ochrana veřejného 
zdraví

zdravotní výchova, zdraví 
obyvatelstva

важливість вакцинації

значення гігієни в первинній 
профілактиці

здоров'я, охорона здоров'я 
населення

санітарна освіта, здоров’я 
населення

stomatologická péče 

mimořádné události

zásady zdravotnické etiky

standardní a moderní 
modelovací postupy

morfologické znaky 
jednotlivých zubů

topografie zubních oblouků

zubní protetika, biomechanika 
zubních náhrad 

funkce a biomechanika 
žvýkacího ústrojí

zubní náhrady a ortodontické 
pomůcky

protetické ošetření

systémy CAD/CAM v ordinaci 
a zubní laboratoři 

technologie protetických 
materiálů a jejich zpracování

bezpečnostní, hygienické 
a protipožární předpisy v zubní 
laboratoři

pomocné a hlavní materiály  
pro stomatologickou protetiku 

nástroje a přístrojové vybavení 
v zubní laboratoři

стоматологічний догляд за 
зубами

надзвичайні події

принципи медичної етики

стандартні та сучасні техніки 
моделювання

морфологічні особливості 
окремих зубів

топографія зубних дуг

зубопротезування, 
біомеханіка зубних протезів 
(коронок)

функція та біомеханіка 
жувальної системи

зубні протези (коронки)  
та ортодонтичні засоби

протезування

системи CAD/CAM  
в кабінеті стоматолога  
та зубопротезній лабораторії

технологія протезних 
матеріалів та їх обробки

tехніка безпеки, гігієни  
та протипожежні правила  
у зубопротезній лабораторії

допоміжні та основні 
матеріали для протезування 
зубів

інструменти та приладдя 
зубопротезної лабораторії
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zhotovování zubních náhrad  
a ortodontických pomůcek 

úpravy a opravy zubních náhrad 
a ortodontických pomůcek 

fixní a snímatelné zubní 
náhrady

zubní protetika a biomechanika 
zubních náhrad 

první pomoc při úrazu  
na pracovišti

виготовлення та ремонт 
зубних протезів та 
ортодонтичних апаратів

підгонка та ремонт зубних 
протезів та ортодонтичних 
апаратів

постійні (незнімні) та знімні 
протези

зубопротезування, 
біомеханіка зубних протезів 
(коронок)

перша допомога при 
нещасному випадку  
на робочому місці
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