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Назив на СЗ Забен техничар 
Код на СЗ 0610.40.10 
Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА РАБОТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV(четврто) 

   Опис на  
занимањето 

Забниот техничар изработува висококвалитетни и естетски фиксно 
протетички конструкции фасетирани со композитни и порцелански маси,  
Еmpress  безметални порцелански коронки, мостови, вестибуларни 
фасети, инлеи и онлеи, протетички конструкции изработени со CAD-CAM 
технологија, комбинирани протетички конструкции - наменски коронки со 
современи ретенциони елементи и скелетирана парцијална протеза како 
супраструктура, мобилни тотални и класични акрилатни парцијални 
протези.  
Тој ја планира и организира својата работата во заботехничка 
лабораторија и ги координира своите активности со стоматолошкиот 
тим,  ги подготвува соодветните апарати, инструменти, материјали и 
помошни средства за изработка на различни видови забно-протетички 
помагала, води медицинска документација и евиденција и обработува 
податоци. 
Забниот техничар работи ефикасно како дел од тим и во секое време, 
дејствува во рамките на должностите делегирани од страна на 
стоматологот и под негов надзор. Има навремен, совесен и одговорен 
пристап кон пациентите и работи во рамките на насоките за 
доверливост. Секогаш дејствува во рамките на надлежностите, следејќи 
ги релевантните стандарди и важечките протоколи, но истовремено е во 
можност да направи ревизија на својот начин на работа со цел да ги 
подобри своите знаења. Ја заштитуваат животната средина од 
негативните влијанија на искористените здравствени материјални 
средства.  

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира и 
организира работа 
во заботехничка 
лабораторија и 
координира 
активности со 
стоматолошкиот тим 
при подготовката и 
процесот на 
изработка на забно-
протетското 
помагало 

1. Добива јасни целосни напатствија и 
услови за изработка на одредено 
стомато-протетско помагало 

2. Проценува и одредува видови, 
количини и квалитети на материјалите 
и помошните средства за реализација 
на техничката изработка на стомато-
протетско помагало 

3. Одбира и проучува најсоодветна 
техничко-технолошка постапка за 
изработка на бараното стомато-
протетско помагало 

4. Идентификува апаратите и 
инструментите потребни за 
реализација на сите фази во 
лабораториската изработка на 
стомато-протетското помагало 

5. Проценува и дефинира време 
потребно за реализација на 
лабораториската изработка 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Ги усогласува и прилагодува своите 
активности со активностите на 
стоматолошкиот тим и барањата на 
пациентот 

7. Проучува специфични барања на 
стоматологот и пациентот и ги 
вклопува во планирањето и 
реализацијата на  изработката на 
стомато-протетското помагало 

8. Проверува достапноста и квалитет на 
потребните материјали и помошни 
средства и техничката исправност на 
потребната апаратура и 
инструментариум 

9. Подготвува и навремено ажурира 
медицинската документација 

10. Бара согласност и одобрување од 
стоматологот и пациентот за 
отпочнување на активностите за 
техничка изработка на стомато-
протетското помагало 

11. Анализира евентуални ризици по 
здравјето на луѓето и безбедноста на 
животната средина и предвидува 
активности и мерки за нивна заштита 

12. Ја дефинира сопствената 
одговорност во реализација на 
техничката изработка на стомато-
протетско помагало 

13. Го информира стоматолошкиот тим за 
можните проблеми при реализација 
на лабораториските фази и постапки 

14. Планира и предвидува  алтернативни 
начини за решавање на можните 
проблеми при лабораториските фази 
на изработка 

2. Подготовка за 
работа  

Подготвува работно 
место,апарати, 
инструменти и 
материјали  за 
изработка на 
различни видови 
забно-протетички 
помагала 

1. Подготвува работно место според 
стандардите за заштита при работа 

2. Обезбедува хигиена и температура во 
заботехничката лабораторија според 
законските прописи 

3. Подготвува инструменти и опрема за 
работа 

4. Проверува исправност на апаратите 
5. Применува начела за асепса и 

антисепса 
6. Применува стерилизација и 

дезинфекција на инструменти и 
помошен прибор за работа 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 3. Оперативни 
активности 
 
 

Изведува 
претпротетска 
естетска дигитална 
реконструкција  

1. Анализира фотографии од пациент 
пред протетски третман  

2. Изведува компјутерска симулација на 
естетски изглед на пациент 

3. Анализира виртуелен естетски изглед 
на пациент 

4. Усогласува барања на пациент со 
можностите на протетската 
рехабилитација 

Спроведува 
конкретни фази во 
подготовка за 
излевање 
отпечатоци, 
излевање, добивање 
разни видови модели 
и нивна фиксација во 
артикулатор 

1. Детектира разни видови отпечатоци 
според материјалот со кој се земени, 
фундаментот кој е отпечатен и видот 
на протетското помагало кое ќе се 
изработува 

2. Применува елементи за подготовка на 
отпечаток за излевање според видот 
на отпечатокот и отпечаточниот 
материјал 

3. Применува начела на асепса и 
антисепса при работа со отпечатоци 
земени од уста на пациент 

4. Почитува временска рамка 
предвидена за излевање на 
отпечатокот земен со одреден вид 
отпечаточен материјал 

5. Употребува соодветен прибор, 
апаратура и техника за рачно мешање 
на гипс 

6. Ефикасно управува со вакум-
вибрационен апарат за машинско 
мешање гипс 

7. Поврзува видови отпечатоци со 
соодветни техники на излевање 

8. Применува техники на еднофазно и 
двофазно излевање на отпечатоци и 
добивање на димензионално 
стабилни и прецизни работни модели 

9. Самостојно спроведува различни 
методи за добивање на работни 
модели со подвижни забни трупчиња 

10. Употребува хемиски средства 
(катализатори) за промена на 
брзината на стврднување на гипсот и 
намалување на неговата експанзија 

11. Применува разни начини на отворање  
отпечатоци и добивање работни 
модели, според видот на 
отпечаточниот материјал, техниката 
на излевање и конфигурацијата на 
отпечатените структури 

12. Анализира работни модели и 
детектира грешки во подготовката,  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

излевањето и отворањето на 
отпечатоците 

13. Ја подобрува ефикасноста на 
излевањето со рационално користење 
на квалитетно подготвен гипс 

14. Спроведува постапки за дублирање 
работни модели 

15. Применува екстраорален скенер за 
дигитализација на отпечаток земен од 
уста на пациент 

16. Употребува апликативен софтвер за 
обработка на скенираните податоци и 
добивање виртуелен работен модел 

17. Користи 3D режач или 3D принтер за 
добивање на работен модел од 
пластична маса 

18. Фиксира модели во артикулатор со 
средни вредности според 
регистрираниот загриз кај пациентот 

Моделира фиксно-
протетски 
конструкции 
(коронки, мостови, 
леани надградби 
инлеи, онлеи) во 
восок и пластични 
маси 

1. Подготвува забно трупче за 
моделација на вештачка забна 
коронка или леана надградба со 
хоризонтално радирање на 
маргинална гингива, визуелизација на 
демаркациона линија, корекција на 
ситни неправилности и нанесување на 
дистанционен лак 

2. Изработува кошулка на забно трупче 
од восок или со извлекување на 
пластична фолија 

3. Контролира квалитет на изработена 
кошулка во однос на нејзината 
рамномерна дебелина, интимно 
налегнување и должина до 
демаркациона линија 

4. Моделира аксијални површини според 
видот на коронката која се изработува 

5. Моделира коренско продолжение, 
коренова капа или забно трупче кај 
Ричмонд основа или леана надградба 

6. Контролира однос со 
агонисти(контактна точка) и однос со 
антагонисти (оклузален контакт или 
оклузален меѓупростор) според видот 
на коронката 

7. Моделира тело на мост со користење 
восочна фолија, восочна жица, 
восочни или пластични 
полуфабрикати според видот на 
фиксно-протетското помагало 

8. Го контролира спојот на носечкиот 
дел на телото со врските(висина и 
дебелина), односот на ткивниот дел 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

на телото кон алвеоларниот гребен, 
просторот за интерденталната папила 
и односот на олкузалното поле кон 
антагонистите 

9. Полира и мазни измоделирана 
восочна конструкција 

10. Обезбедува механички ретенции на 
металната конструкција со композитна 
фасета преку поставување на 
пластични монистра, восочни жици и 
обезбедување на поткопани 
ретенциони површини 

11. Правилно ракува со приборот за 
моделација и различните видови 
восоци 

12. Сигурно ракува со различни извори на 
топлина, почитувајќи ги 
безбедносните мерки и процедури 

13. Применува препораки за работа со 
различни видови восоци, со што ја 
спречува контракцијата или 
деформацијата на измоделираните 
објекти 

Лее и обработува на 
метални фиксно-
протетски 
конструкции 

1. Користи восочни жици со различна 
дебелина за современо штифтување 
и конструирање на одливки 

2. Правилно избира кивета со големина 
соодветна за централна положба на 
измоделираната восочна конструкција 

3. Анализира и одбира маса за 
вложување според видот на 
употребуваната легура 

4. Применува експанзивно вложување 
5. Комбинира и ползува врзувачка и 

термичка експанзија на масите за 
вложување со цел добивање на 
димензионално точна и прецизна 
метална одливка 

6. Квалитетно рачно или машински 
подготвува маса за вложување 

7. Го обезмастува објектот пред 
вложување со цел да се добие 
одливка со мазни површини 

8. Користи вибрациона подлога при 
исполнување на киветата со маса за 
вложување 

9. Правилно ракува со печка за 
предгреење, жарење на кивети и 
апарати за леење( индукциона печка) 

10. Спроведува постапка за предгреење, 
жарење на кивети и леење 

11. Поврзува одреден прибор за леење 
со вид на дентална легура 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

12. Отвора кивети, чисти одливки по пат 
на песочење, сече ливни канали и 
контролира квалитет на одливка 

13. Применува прибор за груба и фина 
обработка на метални конструкции 

14. Механички полира метални површини 
кои не се фасетираат 

15. Детектира грешки кај метални 
одливки како порозитети или 
пукнатини 

16. Правилно ракува со насадни 
инструменти, разни видови брусни 
тела и полир мотор 

17. Детектира и коригира пропусти и 
грешки при обработка и полирање на 
метални конструкции на фиксно-
протетички помагала 

Изработува фиксно-
протетскки 
конструкции, 
(коронки и мостови) 
фасетирани со 
композитни 
материјали 

1. Ги чисти и кондиционира површините 
на металната конструкција кои ќе се 
фасетираат 

2. Избира и редоследно употребува 
композитни маси (опакер, опак-
дентин, гингивална, дентинска, 
инцизална, транспарентна маса и 
разни пигменти), според одбраната 
боја, индивидуалните карактеристики 
на забите кај пациентот и 
расположливиот простор за 
фасетирање 

3. Употребува апарат за светлосна 
полимеризација и апарат за топла 
полимеризација под притисок  

4. Обработува конструкција по завршена 
полимеризација на композитен 
материјал, усогласувајќи ја со 
агонисти, антагонисти и околни 
лигавично-мускулни структури 

5. Механички полира фасетирана 
фиксно-протетскка конструкција до 
висок сјај 

6. Контролира квалитет на готова 
фасетирана фиксно-протетскка 
конструкција во однос на боја, форма 
и димензии 

7. Коригира и менува одредени делови 
од фасетираната конструкција според 
барањата и потребите 

Изработува метал-
керамички фиксно-
протетички 
конструкции, 
(коронки и мостови)  

1. Подготвува порцелански маси за 
фасетирање на коронки и мостови 

      (опакер, опак-дентин, гингивална,     
      дентинска, инцизална,   
      транспарентна маса и пигменти) 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2. Меша порцелански прав со течност на 
керамичка подлога, со потребна 
конзистенција 

3. Кондиционира метален скелет 
4. Слоевито нанесува порцелански маси 

со четка, водејќи сметка за 
дебелината на нанесениот слој, 
местото на нанесување, начинот на 
моделирање 

5. Подготвува и избира одредени 
програми за печење на порцелан кај 
порцеланска печка 

6. Пече порцелански маси во 
порцеланска печка 

7. Детектира грешки во фасетирање и 
печење на порцелански маси 

8. Применува корективни постапки во 
фасетирањето и печењето на 
порцеланските маси 

9. Обработува порцеланска конструкција 
со различни брусни тела 

10. Усогласува димензии и однос на 
метал-керамичка конструкција со 
агонисти, антагонисти и околни ткива 

11. Контролира квалитет на метал-
керамичка конструкција пред 
глазирање 

12. Глазира метал керамичка 
конструкција 

Изработува 
безметални фиксно-
протетскки 
конструкции 

1. Применува апликативен софтвер за 
дизајнирање забно-протетско 
помагало 

2. Користи 3D-режач и апарат за 
синтерување 

3. Изработува компјутерски дизајнирано 
забно-протетско помагало 

4. Конструира дефинитивна изработка 
со слоевито нанесување порцелански 
маси за фасетирање 

5. Изработува Empress фиксно-
протетски конструкции  

Изработува мобилни 
тотални протези 

1. Одбележува анатомски формации со 
посебно протетско значење на горен и 
долен работен модел 

2. Користи паралелометар, восок и 
изолациони средства при подготовка 
на  анатомски модел за  изработка на 
индивидуална лажица 

3. Изработува акрилатна индивидуална 
лажица за различни видови 
функционални отпечатоци 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

(компресиони, акомпресиони, 
селективно компресиони) 

4. Подготвува дефинитивен работен 
модел за изработка на восочна 
загризна шаблона 

5. Изработува привремена или 
дефинитивна база на загризна 
шаблона 

6. Изработува восочен загризен бедем 
со димензии прилагодени на 
интерканина и трансканина регија 

7. Подготвува загризни шаблони, 
работни модели и артикулатор за 
постава на вештачки заби  

8. Учествува во избор на вештачки заби  
9. Применува класични и современи 

теории за постава на вештачки заби 
10. Усогласува оклузија и артикулација 

при постава на вештачки заби 
11. Моделира тотални протези во восок 

според правилата на естетика, 
фонација и усогласеност со околните 
ткива 

12. Подготвува за киветирање и киветира 
тотални протези 

13. Отвора кивети, испира, изолира, 
исполнува кивета со акрилатно тесто 
и пресува (пробно и дефинитивно) 

14. Применува разни техники на топла 
полимеризација на акрилат, според 
специфичните барања за одреден 
пациент и примената на мерките за 
заштеда на електрична енергија 

15. Отвора кивети, отстранува гипсени 
остатоци, обработува и полира 
тотални протези 

16. Детектира одредени грешки и 
пропусти во изведување на 
завршните фази од изработка на 
тотална протеза 

17. Изведува лабораториски постапки за 
разни видови репаратури на тотални 
протези 

18. Применува специфични 
лабораториски постапки при 
изработка на имедијатна тотална 
протеза 

Изработува класични 
парцијални протези 

1. Избира и планира ретенциони заби 
2. Користи паралелометар при 

исцртување на екватор на заб, 
ретенциони полиња, детектирање и 
елиминирање на поткопаности на 
забите и алвеоларниот гребен 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Црта и скицира делови на жичени 
кукици на ретенционен заб 

4. Користи и правилно ракува со клешти 
за виткање кукици 

5. Витка и контурира жичени кукици од I 
и II група 

6. Изработува восочна загризна 
шаблона за парцијална протеза 

7. Избира и поставува вештачки заби за 
парцијална протеза 

8. Моделира горна и долна парцијална 
протеза во восок 

9. Спроведува завршни лабораториски 
постапки за изработка на класична 
акрилатна парцијална протеза 

10. Изведува разни видови репаратури на 
парцијална протеза 

11. Изработува имедијатна парцијална 
протеза 

Изработува 
комбинирани 
протетички 
конструкции - 
наменски коронки со 
современи 
ретенциони 
елементи и 
скелетирана 
парцијална протеза 
како супраструктура 

1. Подготвува соодветна апаратура и 
материјали за изработка на фиксниот 
и мобилниот дел од комбинирани 
забно-протетички конструкции 

2. Ракува со фрез апарат 
3. Изработува наменска метал-

керамичка коронка со атачмен 
4  Изработува супраструктура - 

скелетирана парцијална протеза 
5 Анализира меѓусебен однос на двата 

дела од комбинираната забно-
протетска конструкција 

6 Открива грешки во изработката на 
комбинирани забно-протетски 
конструкции 

4. Комерцијални 
активности 

Планира, подготвува 
и реализира понуди 
за одредени видови 
забно-протетски 
помагала и 
ортодонтски апарати 

1. Работи според дефинирани пазарни 
услови 

2. Изработува понуди и предвидува 
трошоци 

3. Следи нови трендови и понуди 

5. Административни 
активности 

Администрира, 
евидентира и 
обработува податоци 
(информатичка 
писменост) 

1. Пополнува медицинска документација 
и евиденција  

2. Користи ИТ при евиденција  
3. Води документација за складиран 

потрошен материјал  
4. Архивира фотографии, студио модели 

од пациенти со изработени забно-
протетски помагала  

6. Активности на 
обезбедување на 
квалитет  

Обезбедува 
навремена и 
целисходна 
здравствена услуга 

1. Пристапува навремено, совесно и 
одговорено кон пациентите 

2. Проактивно учествува во сопствениот 
тим  
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 3. Работи во партнерство со други со 
цел да им помогне на пациентите 

4. Применува дополнителните вештини 
што се потребни за компетентно 
изведување на конкретна задача или 
улога 

5. Постапува во интерес на заштита на  
пациентите од секој аспект 

Работи 
професионално и се 
стреми кон личен 
професионален 
развој 

1. Развива сопствени вештини и знаење 
2. Дава придонес кон сопствениот план 

за развој  
3. Покажува способност да работи во 

партнерство со другите со цел да се 
поддржи поединецот  

4. Знае каде може да се обрати за 
поддршка во случај на конфликт со 
други луѓе или организации 

5. Работи во рамките на јасните и 
безбедни професионални граници 

6. Применува дополнителните вештини 
потребни за компетентно изведување 
на специфична работна задача или 
улога 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Тековно ги одржува 
апаратите и 
инструментите и 
врши мали (основни) 
поправки  

1. Води грижа за основната состојба на 
апаратите и инструментариумот во 
заботехничката лабораторија 

2. Користи потребни програми, 
апликации или софтвери за работа  

3. Контролира исправност на 
апаратурата и инструментариумот во 
заботехничка лабораторија 

4. Детектира дефекти на апаратите во 
заботехничката лабораторија 

5. Изведува поправки и отстранување 
мали дефекти во работата на 
апаратурата или компјутери и друга 
електроника 

8. Комуникација Остварува 
комуникација со 
пациент и членови 
на стоматолошкиот 
тим во согласност со 
организациската 
култура и 
професионалната 
етика 
 

1. Соработува со пациентот  
2. Комуницира со стоматолошкиот тим 
3. Применува принципи на деловна 

култура во комуникација со пациент 
4. Зборува јасно и демонстрира 

позитивна невербална комуникација 
со пациентите и колегите  

5. Користи претпочитани методи на 
комуникација со лицата на кои им 
пружа помош, согласно со нивниот 
јазик, култура, сетилни потреби и 
желби  

6. Презема чекори за намалување на 
пречките во комуникацијата кои 
произлегуваат од средината 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Пишува читко и концизно во 
здравствените картони и извештаите  

8. Се грижи за безбедноста и 
доверливоста на информациите 
согласно со договорениот протокол на 
работа  

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Заштитува работна и 
поширока околина од 
негативното влијание 
на материјалите и 
работните средства 
 

1. Соодветно постапува со употребени 
инструменти  

2. Отстранува медицински  и биолошки 
отпад 

3. Одржува хигиена и ред на 
сопственото работно место 

4. Применува заштитна опрема за 
заштита на здравјето и безбедноста 
при работа 

5. Применува мерки за заштита од 
пожар 

6. Применува мерки за заштеда на вода 
и енергенси 

7. Применува мерки за правилна 
диспозиција на отпадните води од 
гипс-сала 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 
• Образложува важност на планирање и организирањето на работа правилно и соодветно 

на работните прописи и стандарди 
• Опишува важност на координирање на доделена работа со колегите од тимот 
• Ја објаснува потребата од детална подготовка на условите за работа и работна опрема 

и инструменти 



12 
 

• Објаснува улога на забен техничар во процесот на создавање квалитетен, естетски 
протетски  производ  

• Опишува процес на изработка на различни видови забно-протетски помагала 
• Набројува апаратура, инструментариум, помошни средства,  различни видови стомато-

протетски материјали и нивни карактеристики 
• Објаснува современи концепции за естетски реконструкција на пациент со протетски 

помагала и објаснува примена на апликативен софтвер за компјутерска симулација  
• Именува отпечаточни материјали и техники 
• Опишува различни постапки на излевање отпечатоци и добивање различни видови 

работни модели 
• Објаснува постапките за правилна употреба на материјали за моделирање на забно-

протетски помагала 
• Објаснува постапката на вложување на измоделирани објекти и замена на восокот како 

помошен материјал со разни видови легури 
• Набројува и познава материјали, средствата и апаратите за обработка и полирање 
• Опишува постапка на фасетирање на фиксно-протетски конструкции со композитни и 

порцелански маси 
• Набројува индикации за изработка на фиксно-протетски помагала од Еmpress  
• Опишува техничка изработка на Еmpress  безметални порцелански коронки, 

вестибуларни фасети, инлеи и анализира квалитет на готова Еmpress  протетичка 
конструкција 

• Набројува индикации за забно-протетски конструкции со CAD-CAM систем, опишува 
фази на изработка и анализира механички и естетски својства на готово фиксно-
протетско помагало изработено со CAD-CAM систем 

• Опишува технички карактеристики, составни делови и начин на вградување различни 
видови атечмени, специфична апаратура за изработка на наменски коронки со атачмени 
и скелетирана парцијална протеза 

• Објаснува карактеристики на составните делови на комбинираните протетички 
конструкции 

• Опишува по редослед фази на изработка на фиксниот и мобилниот дел од 
комбинираните забно-протетички конструкции и анализира меѓусебен однос на двата 
дела од комбинираната забно-протетичка конструкција 

• Објаснува и набројува фази во изработка на мобилни тотални протези и класични 
акрилатни парцијални протези 

• Објаснува современи теории и методи за избор на боја на вештачки заби со примена на 
индивидуални карактеристики 

• Диференцира орално-имплатолошки процедури и објаснува фази на работа при истите  
• Споредува разни видови шини, сплинтови, чувари на простор 
• Опишува фази во изработка и споредува изработени разни видови шини, сплинтови, 

чувари на простор 
• Опишува специфична апаратура и инструментариум за изработка на мобилни 

ортодонтски апарати и објаснува фази во изработка на различни видови ортодонтски 
апарати 

• Познава и детектира дефекти на апаратите во заботехничката лабораторија 
• Образложува стандарди и начини за заштита на животна средина и одржување на здрава 

и безбедна работна средина 
• Објаснува мерки за лична заштита од физички, хемиски и биолошки агенси во 

заботехничката лабораторија 
 

Вештини за занимањето: 
 
• Организира и планира и подготвува услови за работа во заботехничка лабораторија; 
• Администрира, евидентира и обработува податоци (информатичка подготвеност); 
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• Остварува соработка со членовите на стоматолошкиот тим и со пациентите, почитувајќи 
ги принципите на деловна култура и етичност; 

• Применува еко-стандарди за рационално користење енергија, вода, потрошен материјал 
и заштита на животната средина со правилна диспозиција на отпаден материјал; 

• Применува основни начела за асептична работа и заштитни мерки и средства  за лична 
заштита од опасни материи (пламен, топлина, токсични материи, честички прашина и 
сл.); 

• Препознава и  реагира на небезбедните практики при работа во заботехничка 
лабораторија и стоматолошка ординација; 

• Користи апликативен софтвер за виртуелна естетска реконструкција на забалото кај 
пациентот; 

• Користи најнови модели на артикулатори при изработка на фиксни и мобилни забни 
протетски помагала; 

• Применува апликативен софтвер и ЦНЦ машини за виртуелно моделирање (CAD ) и 
изработка на фиксно-протетски конструкции (CAM) ; 

• Користи апаратура за изработка на безметални керамички конструкции од Empress; 
• Планира и по редослед применува фази до дефинитивна изработка на фиксни протетски 

помагала - вештачки забни коронки, дентални мостови, инлеи, онлеи, вестибуларни 
фасети (ламинати), привремени коронки; 

• Планира и по редослед применува фази до дефинитивна изработка на комбинирани 
протетски изработки - скелетирани парцијални протези, мобилни мостови со атачмени и 
телескоп коронки; 

• Изработува  и вградува современи ретенциони елементи - атачмени  кај комбинирани 
забно-протетички конструкции ; 

• Прецизно и по редослед применува фази до дефинитивна изработка на мобилни тотални 
протези и класични акрилатни парцијални протези 

• Изведува репаратури на мобилни забни протези 
• Користи современи апарати за изработка на фиксни и мобилни протетски конструкции; 
• Одржува апаратура, инструментариум и помошни средства за работа; 
• Остварува континуирана едукација во струката и применува нови методи на работа, нови 

материјали, инструменти и апарати во забната техника; 
• Применува основни начела на здравствен менаџмент. 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во и во усна и во писмена форма, и да 
остварува јазична интеракција со пациентите и колегите на соодветен 
и креативен начин во различни општествени и културолошки 
контексти. Способен е да користи различни видови текстови што се 
однесуваат на доменот на здравствената заштита, да пребарува, 
собира и обработува информации,  и да ги формулира и изразува 
сопствените усни и писмени аргументи на убедлив начин соодветен 
на контекстот. 
 
Комуникација на странски јазици:  
Кога постои потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, чувства, факти 
и ставови и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи 
странскиот јазик со цел компетентно да го следи напредокот во 
професијата и да го надградува сопственото знаење и вештини во 
сферата на здравствената заштита.  
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Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата:  
Применува нумеричко размислување и знаење во решавање на низа 
задачи за време на секојдневната работа со опремата и 
администрацијата. Користи  и работи со технолошки алатки како и 
научни податоци за извршување на задачите и собирање на научни 
податоци потребни за самоунапредување (на знаењето и вештините) 
во полето на здравствената нега и заштита. Ги препознава основните 
карактеристики на научното истражување во областа на 
здравствената заштита и ги споделува заклучоците и 
размислувањата кои довеле до таквите заклучоци. 
 
Дигитални компетенции:  
Користи основна ИТ технологија со цел да ја обезбеди најдобрата 
можна здравствена заштита. Пребарува, собира и обработува 
дигитални информации и ги користи на критички и систематски начин. 
Користи алатки за подготовка, презентирање и разбирање на 
комплексни информации во изведувањето на дејностите на 
здравствениот работник.  
 
Учи како да учи:  
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини за цели на личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на праксата на здравствената нега и заштита. 
Способен е да управува со сопственото учење, кариера и работни 
рутини. Истраен е во автономното учење но и во учењето за време на 
работата со соработниците во полето на здравствената нега и 
заштита.  
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
Во секојдневното опкружување каде што се обезбедува  здравствена 
нега и заштита, способен е да манифестира лични, интерперсонални 
и интеркултурни компетенции за конструктивна комуникација со луѓе 
од различни профили, покажува толерантност, изразува и разбира 
различни гледишта, и создава доверба.  
 
Чувство на преземање на иницијатива и претприемништво:  
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат практиките на 
здравствената заштита. Способен е да ги препознае можностите и 
предизвиците за подобрување кај пациентите и колегите. 
Придонесува кон развојот на култура која ги поддржува вреднува 
иницијативите и иновациите и ги препознава различните вештини на 
пациентите и членовите на тимот. 
 
Културолошка свест и изразување:  
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции 
и соодветноги поврзува со самоподобрувањето на пациентите и 
тимот за здравствена заштита. Ги приближува сопствените креативни 
и експресивни ставови со размислувањата на пациентите, членовите 
на нивните семејства и колегите и ги изразува на соодветен начин на 
кој ќе ја подобри нивната добросостојба. 
 

 
Посебни услови  
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• Закон за здравствена заштита 
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. 
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