HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Plan szkolenia

Higiena stomatologiczna
Higiena stomatologiczna to działalność, która polega na wykrywaniu, zapobieganiu oraz unieszkodliwianiu zagrożeń związanych
ze zdrowiem jamy ustnej. Jest obszarem zawodowym, w którym istnieje możliwość zatrudnienia w gabinetach stomatologicznych,
ale także w różnego rodzaju placówkach, które prowadzą działania profilaktyczne m.in. w przedszkolach czy szkołach. Do
obowiązków personelu zajmującego się higieną stomatologiczną (higienistki, asystentki i pomoce stomatologiczne) należą
wszelkie działania mające na celu zmniejszenie chorobowości związanej z problemami stomatologicznymi (usuwanie nalotu i
kamienia nazębnego, prowadzenie instruktażu higieny jamy ustnej, wykonywanie zabiegów estetycznych).

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?
- Jaką rolę pełnią kły, siekacze, trzonowce i
przedtrzonowce?
- Jakie mogą wystąpić choroby zębów?
- Jakie są metody szczotkowania zębów?
- Czym jest plan higieny?

***
- osobom, które interesują się tematyką higieny
stomatologicznej i promocji zdrowia jamy ustnej;
- osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w
gabinetach dentystycznych;
- osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w
gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy

- Jakie są przyrządy higienizacyjne oraz

przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach;

stomatologiczne?
- osobom, które chcą rozwijać pasje i zainteresowania
- Jakie są stadia rozwoju próchnicy?

związane z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu,
tj. fizjologia, patofizjologia, promocja zdrowia i
epidemiologia chorób jamy ustnej.

CELE SZKOLENIA

SPOSOBY REALIZACJI
CELÓW

!
- znajomość ogólnych zaleceń żywieniowych dla osób zdrowych
- znajomość podstawowych przyborów i preparatów do higienizacji jamy ustnej

samokształcenie platforma
Moodle,

- znajomość podstaw BHP i ergonomii pracy i świadomość ich istoty
materiały szkoleniowe

- zdobycie wiedzy na temat organizacji profilaktycznych programów zdrowotnych

(pdf),
- znajomość charakterystyki wybranych chorób zębów i przyzębia
pytania kontrolne po

- znajomość budowy i funkcji układu stomatognatycznego

każdym module,

testy sprawdzające (online).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Wiedza
W1 – Wiedza z zakresu podstaw anatomii, fizjologii i patologii jamy ustnej.
W2 – Wiedza z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej.
W3 – Wiedza na temat epidemiologii chorób zębów i przyzębia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

$

Umiejętności

U1 – Umiejętność rozpoznawania podstawowych potrzeb zdrowotnych podopiecznego,
a przede wszystkim rozpoznawania symptomów podstawowych schorzeń jamy ustnej.
U2 – Umiejętność przeprowadzania podstawowych czynności higienicznych
i pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej.
U3 – Umiejętność planowania i wdrażania działań mających na celu promocję zdrowia jamy ustnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

$

Kompetencje społeczne

K1 – Profesjonalizm w działaniu. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki wobec podopiecznych,
empatyczne reagowanie i rzetelna wiedzy naukowej.
K2 – Świadomość dynamicznych zmian zachodzących w obrębie realizowanej pracy i w związku z tym dążenie do
ustawicznego samorozwoju.

INWESTUJĄC W SZKOLENIE
WARUNKI WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

OTRZYMASZ

Wiedza: podstawowe wiadomości z zakresu budowy mózgu, pamięci, koncentracji uwagi,
radzenia sobie ze stresem, zainteresowanie nowoczesnymi metodami terapii ADHD, lęku,
dostęp do platformy

depresji

szkoleniowej
Umiejętności: podstawowa znajomość obsługi komputera i przeglądarek internetowych
(indywidualne konto)
imienny dyplom i
zaświadczenie o ukończeniu
kursu
możliwość zniżki na kolejne
szkolenia

O AUTORZE SZKOLENIA

Autorem kursu jest Mateusz Grajek - doktor nauk o zdrowiu, pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Od 10 lat zajmuje się problematyką zdrowia człowieka poprzez planowanie i realizowanie rozmaitych
programów polityki zdrowotnej. Do jego podstawowych zainteresowań naukowych należą psychospołeczne determinanty
zdrowia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna różnych grup ludności, a także tematyka żywienia człowieka i zaburzeń
odżywiania.

Szczegółowy plan szkolenia

Moduł 1 Anatomia i fizjologia narządu żucia
1. Budowa i funkcje układu stomatognatycznego 2. Wybrane patologie układu stomatognatycznego

Moduł 2 Epidemiologia chorób zębów i przyzębia
1. Epidemiologia próchnicy i innych chorób zębów 2. Epidemiologia wybranych chorób przyzębia

Moduł 3 Promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej
1. Promocja zdrowia i jej narzędzia
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
3. Organizacja programów profilaktycznych
4. Prowadzenie instruktażów w ramach prawidłowej higieny jamy ustnej

Moduł 4 Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym
1. BHP i ergonomia pracy 2. Zarządzanie gabinetem 3. Komunikacja z pacjentem

Moduł 5 Zabiegi higieniczne jamy ustnej
1. Przybory i preparaty higienizacyjne 2. Prowadzenie zabiegów higienicznych 3. Pomoc lekarzowi dentyście

Moduł 6: Żywienie w chorobach jamy ustnej
1. Podstawy żywienia człowieka 2. Dietoprofilaktyka próchnicy

Czas trwania kursu: 30 godzin (Podana liczba godzin to szacunkowy czas potrzebny na całościowe opanowanie materiału,
udzielenie odpowiedzi na pomocnicze pytania kontrolne oraz bezbłędne rozwiązanie testów sprawdzających).
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

