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Studentów obowiązuje 120 godzinna (4- tygodniowa) praktyka w okresie wakacyjnym tj. od 8-go lipca do 22 września 2019 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 zasadami, organizacją i pracą poradni stomatologicznej oraz pogłębienie
wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu stomatologii zachowawczej i pedodoncji, chirurgii stomatologicznej oraz
protetyki. Student winien także zapoznać się z pracą w zakresie krzewienia oświaty sanitarnej.
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Szczegółowy program praktyki ustalony przez zakładowego kierownika praktyk powinien uwzględnić następujące zajęcia:
W zakresie stomatologii zachowawczej :
1. przeprowadzenie podstawowych czynności diagnostycznych,
2. usuwanie kamienia nazębnego,
3. preparowanie ubytków próchnicowych i wypełnianie ubytków z zastosowaniem różnego rodzaju materiału (amalgamaty,
materiały kompozytowe)
4. zakładanie opatrunków hermetycznych i niehermetycznych,
5. amputacja miazgi
6. ekstirpacja miazgi w znieczuleniu
7. wypełnianie kanałów korzeniowych,
8. asystowanie przy wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, odczytywanie zdjęć rentgenowskich,
W zakresie chirurgii stomatologicznej:
1. miejscowe znieczulenie,
2. wykonywanie nieskomplikowanych ekstrakcji,
3. asystowanie do małych zabiegów chirurgicznych ,
W zakresie protetyki stomatologicznej:
1. protetyczna ocena warunków w jamie ustnej z uwzględnieniem braków w uzębieniu, zmian anatomicznych i czynnościowych
oraz nieprawidłowości szczękowo-zębowych,
2. Wykonywanie (zdejmowanie) wycisków z zastosowaniem różnego rodzaju materiałów wyciskowych,
3. projektowanie uzupełnień protetycznych
4. ustalanie zwarcia i kontrola ustawionych zębów,
5. przeprowadzenie korekt ruchomych protez zębowych,
W zakresie dokumentacji chorobowej i sprawozdawczości:
1. poznanie wszystkich formularzy dokumentacji chorobowej (karta choroby, książka przyjęć, dziennik pracy i zabiegów),
2. poznanie sposobu prowadzenia sprawozdawczości,
W zakresie organizacji i administracji:
1. poznanie zasad organizacji pracy w miejscu odbywania praktyk (klinika, ambulatorium przykliniczne, poradnia lekarskodentystyczna, zakład protetyki stomatologicznej),
2. zaznajomienie się z rejestracją pacjentów i systemem ewidencji,
3. poznanie sposobów zaopatrywania oraz prowadzenia magazynu sprzętu i materiałów (przyjmowanie, rozchodowanie,
wybrakowanie, przechowywanie oraz ewidencjonowanie sprzętu i materiałów),

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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