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RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW  

II ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  

w roku akademickim 2016/2017 

 
 Studentów obowiązuje 120 godzinna (4-tygodniowa) praktyka w okresie wakacyjnym tj.  

od 1-go lipca do 17 września 2017 r. w poradniach stomatologicznych, obejmująca 6- godzinny dzień pracy. Osobą 

odpowiedzialną za realizację programu jest kierownik przychodni. Bezpośredni nadzór nad praktykantem może 

być powierzony wyznaczonej do tego osobie przez kierownika przychodni. 

 

Celem praktyki  jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności pomocy dentystycznej 

związanych z obsługą chorych leczonych w przychodniach stomatologicznych, asystowanie przy zabiegach 

leczniczych, zapoznanie się ze sterylizacją oraz konserwacją narzędzi stomatologicznych  

i sprzętu specjalistycznego, prowadzeniem rejestracji i dokumentacji chorych a także zapoznanie się z pracami 

administracyjnymi poradni, nauczenie się przygotowania stanowiska pracy dla lekarza stomatologa, zestawu leków 

i instrumentarium.  

Szczegółowy program praktyki  powinien uwzględnić następujące zajęcia: 

A. W zakresie prac administracyjnych zaznajomienie się : 

1. z rejestracją chorych w poradni stomatologicznej i z wypełnianiem kart historii choroby,  

2. wypisywaniem skierowań do badań laboratoryjnych, konsultacyjnych itp., 

3. z prowadzeniem sprawozdań miesięcznych z pracy poradni oraz ze sprawami zaopatrywania 

poradni w leki, materiały, narzędzia i bieliznę. 

B. W zakresie czynności pomocy dentystycznej : 

1. zapoznanie się z różnymi sposobami sterylizacji narzędzi: wodną, parową i  suchym powietrzem 

oraz z dezynfekcją pomieszczeń, 

2. codzienną konserwację: 

 kątnic, prostnic, drobnych instrumentów, przygotowywanie do sterylizacji 

 rozrusznika nożnego, 

 unitu 

3. przygotowanie gabinetu do przyjęć chorych, 

4. przygotowanie chorego do zabiegu stomatologicznego, 

5. asystowanie podczas zabiegów- podawanie lekarzowi narzędzi, opatrunków, przygotowywanie 

materiałów itp.  

6. uporządkowanie gabinetu po przyjęciach chorych: 

 przygotowanie materiału opatrunkowego na dzień następny 

 przygotowanie potrzebnych druków 

7. udzielanie pacjentom informacji dotyczących przyjmowania chorych przez                               

      lekarzy poradni, 

8. uzupełnienie zaopatrzenia gabinetu w: 

 materiał opatrunkowy 

 materiały stomatologiczne 

UWAGA! 
 Studenci winni indywidualnie wystąpić do odpowiedniej placówki służby zdrowia z podaniem, niniejszym 

programem praktyki, umową o organizację praktyk wakacyjnych, i uzgodnić optymalny dla obu stron termin odbycia praktyki.  

 

 

          

Poświadczam odbycie praktyki w terminie od.............................do............................ 
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pieczątka ogólna  pieczątka imienna i podpis organizatora praktyki / osoby 
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