
Higienistka stomatologiczna
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Kwalifikacje zawodowe

Działalność profilaktyczno-lecznicza pod nadzorem i na
zlecenie lekarza stomatologa.
Utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Promocja zdrowia.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Higienistka stomatologiczna wykonuje zadania związane z promocją zdrowia, a także profilaktyką na
polecenie lekarza stomatologa.

Prowadzi działania profilaktyczne (fluoryzacje, lakowanie) i instruktażowe.

Promuje zdrowie i higienę jamy ustnej.

Wykonuje zabiegi higieniczne.

Przeprowadza wstępne badanie stomatologiczne.

Obsługuje aparaturę stomatologiczną na zlecenia lekarza stomatologa.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Na stanowisko higienistki  stomatologicznej  pracodawcy zatrudniają osoby, które ukończyły szkołę
policealną i zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem
egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku lekarsko-
dentystycznym.

Higienistka  stomatologiczna  powinna  mieć  wiedzę  o  budowie  i  funkcjonowaniu  narządu  żucia,
rozpoznawać objawy i  źródła  zmian  chorobowych,  przestrzegać procedur  medycznych.  Powinna
umieć udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. W tym zawodzie są istotne:
przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa,  aseptyki,  antyseptyki,  znajomość  prawnych  i  etycznych
wymagań zawodu oraz  standardów prowadzenia  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z  przepisami
prawa. Ważna jest umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, komunikacji z rodziną, grupą
społeczną pacjenta i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad pacjentem.

W zawodzie  higienistki  stomatologicznej  jest  wymagana  umiejętność  przeprowadzania  zabiegów
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profilaktycznych, dobierania środków higieny jamy ustnej,  przeprowadzania skalingu, piaskowania,
wykańczania wypełnień, wykonywania wycisków. Istotna jest umiejętność doboru języka i materiałów
dydaktycznych do działań profilaktycznych adekwatnie do odbiorców. Nieodzowna jest również wiedza
i umiejętność posługiwania się aparaturą stomatologiczną, znajomość zasad jej zastosowania, doboru
oraz przygotowania do użycia i konserwacji.

W  związku  z  możliwością  pracy  w  środowisku  szkolnym  higienistka  stomatologiczna  powinna
wykazywać predyspozycje pedagogiczne i zdolności organizacyjne. Na tym stanowisku są istotne:
umiejętność  koncentracji,  podzielność  uwagi,  odpowiedzialność  i  precyzja,  komunikatywność
i umiejętność dzielenia się wiedzą. Praca w gabinecie stomatologicznym wymaga również zdolności
manualnych.

3 Środowisko i charakter pracy

Praca w tym zawodzie może być realizowana indywidualnie lub przy współpracy lekarza stomatologa.
Higienistka stomatologiczna najczęściej pracuje w pozycji  stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych,
przy  świetle  naturalnym,  ale  także  sztucznym.  Może być  narażona na wdychanie  oparów środków
dezynfekujących. Zagrożeniem jest ekspozycja na choroby zakaźne, materiały skażone i skaleczenia.
W zależności od placówki (gabinetu stomatologicznego) praca może być wykonywana w systemie jedno-
lub  dwuzmianowym.  Praca  wymaga  ścisłej  współpracy  z  lekarzem stomatologiem i  gotowości  do
wykonywania  poleceń.  W  tym  zawodzie  może  występować  konieczność  aktualizowania  wiedzy
o stosowanych metodach profilaktyki chorób jamy ustnej, lekach i narzędziach.


