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Kierunek:   ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 
Nauka trwa: 1 rok (2 semestry) 

Zajęcia odbywają się w formie wieczorowej 
Podbudowa: ukończona szkoła średnia 

Nr programu: 325101 
 

K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z.15.) 

 

Asystentka stomatologiczna bierze udział  

w zabiegach dentystycznych asystując 

lekarzowi podczas leczenia pacjentów. Podaje 

narzędzia i leki. Opiekuje się pacjentem, 

powadzi dokumentację. Zajmuje się również 

sterylizacją i porządkowaniem narzędzi. 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu: 
 
- zainteresowanie humanistyczne i medyczne, 

-  dokładność i sumienność, 

-  punktualność i zdyscyplinowanie, 

-  wrażliwość, życzliwość i cierpliwość 

   w stosunku do ludzi, 

-  poszanowanie godności osobistej drugiego  

   człowieka, 

-  gotowość niesienia pomocy, 

-  samokontrola, 

-  zdolność koncentracji i podzielność uwagi, 

-  spostrzegawczość i szybkość reagowania, 

-  opanowanie i rozwaga w trudnych  

   sytuacjach. 

Zadania i czynności zawodowe: 

-  pomoc lekarzowi stomatologowi  
   w działalności leczniczej w gabinecie  
   stomatologicznym i poradni  
   stomatologicznej; 
-  sprawowanie opieki nad stanem  
   higienicznym poradni i gabinetów  
   stomatologicznych oraz ich  
   wyposażeniem; 
-  przygotowywanie gabinetu   
   stomatologicznego i stanowiska pracy oraz  
   kompletowanie odpowiedniego zestawu   
   narzędzi podstawowych; 
-  przygotowywanie pacjenta do zabiegu    
   fizycznie i psychicznie; 
-  asystowanie podczas zabiegu,  

   przygotowywanie oraz podawanie narzędzi    
   i leków nie wchodzących w  skład  
   podstawowych zestawów lub wyposażenia  
   stolika lekarskiego; 
-  przygotowywanie potrzebnych do zabiegu  
   materiałów i mas wyciskowych  
   w przypadku zabiegów protetycznych; 
-  obsługa sprzętu diagnostycznego  
   i leczniczego znajdującego  się w gabinecie; 
-  kontrola tętna i ciśnienia krwi pacjenta   
   podczas zabiegów chirurgicznych; 
-  przestrzegania i stosowanie zasad aseptyki,   
   wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja  
   narzędzi i urządzeń stomatologicznych; 
-  prowadzenie ewidencji pacjentów  
   i dokumentacji leczniczej wykonywanych  
   zabiegów, wypełnianie pod kontrolą  
   lekarza, karty chorób pacjentów, diagramy  
   zębów; 
-  pomaganie lekarzowi stomatologowi  
   w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych  
    tj. usuwanie kamienia nazębnego,  
   fluorowanie. 
-  prowadzenie książki inwentarzowej  
   gabinetu, książki zużycia materiałów; 
-  prowadzenia wśród pacjentów w różnym  
   wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów  
   i utrzymania higieny w jamie ustnej. 

Możliwości podjęcia pracy : 

 wszelkiego typu poradnie 

stomatologiczne 

 gabinety stomatologiczne publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej 

 prywatne gabinety stomatologiczne 

 kliniki i poradnie dentystyczne 

 oddziały chirurgii szczękowej 

 zespoły implantologiczne 

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/download.php?plik=program_asystentka_stomatologiczna_30_06.pdf

