
MATERIAŁ NAUCZANIA: PRAKTYKA ZAWODOWA 

Ilość godzin: 4 tygodnie (140 godzin)

MATERIAŁ NAUCZANIA PRAKTYKA ZAWODOWA semestr II

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych

Liczba
godz.

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji

Podstawowe
Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi:

Etap 
realizacji

I. Organizacja 
stanowiska pracy

1. Bezpieczeństwo 
i higieny w gabinecie 
dentystycznym

- ustalić związki przyczynowo-
skutkowe między higieną osobistą 
a zachorowaniem na choroby 
związane z występowaniem 
szkodliwych czynników w 
gabinecie dentystycznym; 
- zapobiegać zagrożeniom 
biologicznym, chemicznym 
w gabinecie dentystycznym

- rozróżnić zagrożenia życia 
i zdrowia w miejscu wykonywania 
czynności zawodowych w zawodzie 
asystentki stomatologicznej
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2. Przygotowanie 
gabinetu i stanowisk 
pracy

- przygotować gabinet 
dentystyczny do przyjęcia pacjenta
- przygotować stanowisko pracy 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska
- porządkować gabinet 
dentystyczny po przyjęciu pacjenta
i po zakończonym dniu pracy 
zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w gabinecie

- dobierać wyposażenie i sprzęt do 
pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii
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II. Asystowanie 
lekarzowi dentyście

1. Bariery ochronne 
personelu i pacjenta 

- dobierać środki ochrony 
indywidualnej w zależności od 
zajmowanego stanowiska pracy i 
rodzaju wykonywanej czynności w 
gabinecie dentystycznym

- stosować bariery ochronne 
personelu i pacjenta
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1. Prowadzenie - stosować różne schematy Semestr II



dokumentacji gabinetu
dentystycznego

znakowania zębów
- stosować sektorowe oznaczanie 
uzębienia jamy ustnej
- prowadzić oznaczanie zębów i 
obszarów jamy ustnej w pakiecie 
świadczeniodawcy
- posługiwać się pojęciami z 
zakresu profilaktyki jamy ustnej. 
- posługiwać się pojęciami z 
zakresu leczenia podstawowych 
schorzeń jamy ustnej
- posługiwać się terminami z 
zakresu rehabilitacji narządu żucia

2.Czynne asystowanie
lekarzowi dentyście 

- dobierać metody ergonomiczne w
czasie wykonywania zabiegów 
- stosować metody pracy na cztery
i sześć rąk przy pacjencie 
przyjmowanym w pozycji leżącej
- wykonywać czynności asystentki 
stomatologicznej podczas pracy 
zgodnie z metodą pracy 
preferowaną przez lekarza 
dentystę
- wykonywać polecenia lekarza 
dentysty w trakcie wykonywanych 
zabiegów.
- przygotować materiały zgodnie z 
procedurami
- przygotować materiały do 
określonego zabiegu na zlecenie 
lekarza dentysty
- stosować techniki zarabiania 
materiałów
- stosować procedury 
przygotowania podawania środków
leczniczych zgodnie z zasadami i 
zaleceniami na zlecenie lekarza 
dentysty

- oceniać przydatność stosowanego 
leku na podstawie wyglądu, terminu 
ważności
- dobierać instrumentarium, 
materiały i leki do zabiegów 
stomatologii zachowawczej z 
endodoncją, chirurgicznych, 
periodontologicznych, protetycznych
i ortodontycznych
- dobierać aparaturę i sprzęt 
w zależności od potrzeb 
zabiegowych zgodnie 
z obowiązującymi procedurami
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- podawać leki na zlecenie lekarza 
dentysty
- przechowywać leki zgodnie z 
zaleceniami producenta
- obsługiwać aparaturę zgodnie z 
instrukcją
- posługiwać się ssakiem i 
ślinociągiem, utrzymując suchość 
pola zabiegowego 
- posługiwać się dmuchawką 
wodno-powietrzną
- kontrolować widoczność pola 
zabiegowego podczas 
wykonywania zabiegów 
- przygotować zestaw koferdam do
utrzymania suchości
- posługiwać się lampą 
polimeryzacyjną
- dobierać materiał 
światłoutwardzalny na zlecenie 
lekarza dentysty 

3. Psychiczne i 
fizyczne 
przygotowanie 
pacjenta

- przedstawiać przebieg 
planowanego leczenia w sposób 
zrozumiały dla pacjenta
- przedstawiać pacjentom 
zalecenia przed zabiegiem i po 
zabiegu. 
- dobierać formę przekazania 
pacjentom zaleceń przed 
zabiegiem i po zabiegu
- stosować bariery ochronne 
pacjenta

- wyjaśniać pacjentowi przebieg 
wizyty w sposób zrozumiały 
w zależności od wieku i stanu 
psychicznego pacjenta
- dobierać metody komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej 
dostosowane do wieku i możliwości 
percepcyjnych pacjenta
- interpretować informacje lekarza 
dentysty i przekazuje w sposób 
jasny i zrozumiały pacjentowi
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