Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacje zawodowe
Asystowanie lekarzowi stomatologowi.
Utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Asystentka stomatologiczna wspiera lekarza stomatologa w czynnościach leczniczych, utrzymuje gabinet
w gotowości do pracy, prowadzi czynności administracyjne.
Aktywnie asystuje podczas zabiegów stomatologicznych.
Podaje narzędzia i leki zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa.
Kompletuje, przygotowuje, sterylizuje, konserwuje sprzęt stomatologiczny.
Przygotowuje pacjenta do zabiegu.
Prowadzi czynności administracyjne gabinetu stomatologicznego.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej jest wymagane ukończenie szkoły policealnej
i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoby
z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np.
na kierunku lekarsko-dentystycznym.
Asystentka stomatologiczna powinna mieć wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządu żucia,
powinna też stosować się do procedur medycznych. Powinna umieć udzielić pierwszej pomocy
w stanach zagrożenia życia i zdrowia. W tym zawodzie jest istotne przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki. Asystentka stomatologiczna powinna przestrzegać prawnych
i etycznych zasad związanych z tym zawodem, prowadzić dokumentację medyczną zgodnie
z przepisami prawa. Na tym stanowisku ważna jest umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem,
komunikacja z rodziną, grupą społeczną pacjenta i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości
opieki nad pacjentem.
Od asystentki stomatologicznej wymaga się umiejętności mieszania mas wyciskowych, czynnej
pomocy lekarzowi stomatologowi podczas pracy na 4 ręce, znajomości procedur asystowania
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lekarzowi stomatologowi w zabiegach (profilaktycznych, chirurgicznych, leczniczych) i zasad
ergonomii pracy w gabinecie. Asystentka stomatologiczna powinna rozróżniać instrumenty, materiały
i leki stomatologiczne.
Wykonywanie zawodu asystentki stomatologicznej wymaga zdolności manualnych, sprawności
fizycznej. W tym zawodzie są niezbędne: cierpliwość, opanowanie, precyzja, samodzielność, zdolność
do współpracy i dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne ze względu na kontakty z pacjentami.

3 Środowisko i charakter pracy
Asystentka stomatologiczna pracuje w pomieszczeniach zamkniętych przy świetle naturalnym lub
sztucznym. Powietrze może być nasycone zapachem środków dezynfekujących. Praca najczęściej
odbywa się w pozycji stojącej. W trakcie wykonywania pracy asystentka stomatologiczna może być
narażona na działanie materiałów skażonych oraz kontakt z zakaźnie chorymi, a także na skaleczenia.
W zależności od placówki (gabinetu) może wykonywać pracę w systemie jedno- lub dwuzmianowym.
Praca asystentki wymaga ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem i gotowości do wykonywania
poleceń. W tym zawodzie należy aktualizować wiedzę w zakresie stosowanych metod, leków i narzędzi.
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