
Załącznik nr 6 (wzór) 

do zarządzenia nr 11/XIV R/2010 

Rektora Akademii Medycznej  

z dnia 29 marca 2010 
 

 Imię i nazwisko studenta ……………………. 
    Nr albumu  ……..……………. 

………………………………………….. 

Pieczęć Wydziału 

 

Program praktyki zawodowej  
na rok akademicki 2016/2017 

 

 

Kierunek: lekarsko-

stomatologiczny 

 

Przedmiot/zakres praktyki   

Asysta stomatologiczna 

 

Rok studiów: 2 

 

 

 

wymiar praktyk:            4         120 
                                     w  tygodniach          w  godzinach 

 

 

1. Cel praktyki zawodowej: 

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, prowadzenie rejestracji i dokumentacji chorych, a także zapoznanie się z 

pracami administracyjnymi poradni, nauczenie się przygotowania stanowiska pracy dla lekarza 

stomatologa, zestawu leków i instrumentarium. 

 

2. Wykaz umiejętności praktycznych: 

     

 Wykaz umiejętności Miejsce realizacji praktyki Uwagi 
1. 
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

W zakresie prac administracyjnych 

zaznajomienia się: 

-z rejestracją chorych w poradni 

stomatologicznej i z wypełnieniem kart 

historii choroby , 

-z wypisywaniem skierowań do badań 

laboratoryjnych, konsultacyjnych  itp., 

-z prowadzeniem sprawozdań miesięcznych 

z pracy poradni oraz ze sprawami 

zaopatrzenia poradni w leki, materiały, 

narzędzia i bieliznę. 

W zakresie czynności pomocy dentystycznej: 

 zapoznanie się z różnymi sposobami 

sterylizacji narzędzi: wodną, parową i 

suchym  powietrzem oraz sterylizacją 

pomieszczeń. 

codzienną konserwacją i sterylizacją: 

kątnic, prostnic, drobnych instrumentów, 

rozrusznika nożnego ,reflektora ,tuby i fotela 

 Przygotowanie gabinetu do przyjęć 

chorych. 

Przygotowanie chorego do zabiegu 

stomatologicznego. 

 Asystowanie podczas zabiegów – 

podawanie lekarzowi narzędzi, opatrunków, 

rozrabiania materiałów itp. 

Uporządkowanie gabinetu po przyjęciach 

chorych: 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnie stomatologiczne 

 

 

 
 

 

 

 Studentów obowiązuje 

miesięczna praktyka w 

poradniach 

stomatologicznych 

(pomoc dentystyczna) i 

obejmuje 7-godzinny 

dzień pracy. 
 



 

 

 

 

6 
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(przygotowanie materiału opatrunkowego na 

dzień  następny, 

przygotowanie potrzebnych  druków) 

Udzielenie informacji pacjentom 

dotyczących przyjmowania chorych przez 

lekarzy poradni. 

Zaopatrywanie gabinetu w: 

(materiał opatrunkowy, materiały biurowe ). 

 
 

 

 
 

 Program praktyki zgodny ze standardami nauczania 
 

 

 ……………………………………………… 
   data i podpis Dziekana Wydziału 
Uwagi 

Odbycie praktyki potwierdza zakładowy kierownik praktyk, a praktykę zalicza kierownik przychodni lub osoba 

upoważniona.  
 
 

PPoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ooddbbyycciiaa  pprraakkttyykkii  zzaawwooddoowweejj  
  

Zaświadczam, że student ……………..……………………………………………………..…………... 
 (imię i nazwisko studenta) 

 

odbył praktykę zawodową zgodnie z załączonym programem praktyk w terminie od………………… 

do……………………….. w 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (pieczęć Zakładu/Instytucji) 

 

Opiekunem praktyki zawodowej z ramienia Zakładu/Instytucji był/a ………………………………….. 

 

 

 

                                                                                       …………………………………………………. 
      data, pieczęć,  podpis osoby odpowiedzialnej 

 za nadzór nad praktyką z ramienia Zakładu/Instytucji 

 

 

Wypełnia student: 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o konieczności posiadania: 

a) ubezpieczenia od NNW, 

b) zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B, 

c) aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

d) obowiązującej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,  

e) ochronnego ubrania medycznego, 

f) identyfikatora wykonanego przez studenta we własnym zakresie. 

Potwierdzam odbiór skierowania na praktykę wraz z programem praktyki zawodowej. 

 

 …..………………………………... 
            podpis studenta 
 


