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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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INFORMACJE O ZAWODZIE
1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie asystentka stomatologiczna wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MED.01

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie
gabinetu w gotowości do pracy:
− przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
− asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
− przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii,
− przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego
w stomatologii zgodnie z przepisami,
− prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna jest realizowane w szkole
policealnej o okresie nauczania 1 roku, w której kształcenie jest prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub
stacjonarnej.
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WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji
zapisane w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
1. Część pisemna egzaminu
Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji
Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

3) charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4) rozróżnia znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały
alarmowe

Przykładowe zadanie 1.
Który znak informuje o nakazie stosowania ochrony rąk?

A.

B.

C.

Prawidłowa odpowiedź: C
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.2 Podstawy pomocy stomatologicznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania
pierwszej pomocy

2) określa przyczyny i objawy stanów nagłego zagrożenia
zdrowotnego, najczęściej występujących w gabinecie
dentystycznym

Przykładowe zadanie 2.
Rumień, świąd skóry, pokrzywka, szybko narastający obrzęk warg i języka, utrudnione oddychanie są objawami wstrząsu
A.
B.
C.
D.

septycznego.
krwotocznego.
kardiogennego.
anafilaktycznego.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.2 Podstawy pomocy stomatologicznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

10) opisuje budowę głowy i szyi człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji narządu żucia

1) posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu
anatomii głowy i szyi oraz fizjologii narządu żucia

Przykładowe zadanie 3.
Na rysunku zaznaczono strzałką
A.
B.
C.
D.

dno jamy ustnej.
migdałki podniebienne.
wędzidełko wargi dolnej.
przedsionek jamy ustnej.

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.2 Podstawy pomocy stomatologicznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

10) opisuje budowę głowy i szyi człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji narządu żucia

11) opisuje układ mięśniowy głowy i szyi

Przykładowe zadanie 4.
Który mięsień na rysunku został otoczony granatową elipsą?
A.
B.
C.
D.

Żwacz.
Jarzmowy.
Obniżacz wargi dolnej.
Mostkowo-obojczykowo-sutkowy.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) określa metody pracy i wyposażenie gabinetów
dentystycznych w zależności od specjalności

2) rozróżnia podstawowe, specjalistyczne i dodatkowe
wyposażenie gabinetu dentystycznego

Przykładowe zadanie 5.
Które urządzenie, pozwalające na stworzenie cyfrowego wycisku wykorzystywanego do wykonania precyzyjnych uzupełnień
protetycznych, przedstawiono na ilustracji?
A.
B.
C.
D.

Diagnodent.
Transiluminator.
Laser stymulacyjny.
Skaner wewnątrzustny.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej
2) stosuje bariery ochronne personelu i pacjenta
pracy:
a) wykonuje sanityzację, dezynfekcję i sterylizację
zgodnie z procedurami
b) stosuje zasady aseptyki i antyseptyki ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości zakażeń HCV (hepatitis C
virus), HBV (hepatitis B virus), HIV (human
immunodeficiency virus)
Przykładowe zadanie 6.
Wybierz czynność poprawnie wykonaną przez asystentkę stomatologiczną zaprezentowaną w filmie dotyczącym
higienicznego mycia rąk.

A.
B.
C.
D.

Zwilżyła dłonie bieżącą wodą przed pobraniem mydła.
Zdjęła biżuterię i zegarek przed przystąpieniem do mycia rąk.
Prawidłowo wykonała sześć etapów higienicznego mycia rąk techniką Ayliffe’a.
Osuszyła ręce jednorazowym ręcznikiem i wyłączyła dopływ wody bez kontaktu skóry z kranem.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej
3) stosuje zasady sporządzania, stosowania
pracy:
i przechowywania roztworów płynów dezynfekujących
a) wykonuje sanityzację, dezynfekcję i sterylizację
zgodnie z procedurami
b) stosuje zasady aseptyki i antyseptyki ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości zakażeń HCV (hepatitis C
virus), HBV (hepatitis B virus), HIV (human
immunodeficiency virus)
Przykładowe zadanie 7.
Która czynność, bezpośrednio poprzedzająca wlanie do wanienki dezynfekcyjnej preparatu dezynfekcyjnego przez
asystentkę stomatologiczną, nie została zarejestrowana w filmie?

A.
B.
C.
D.

Zdjęcie środków ochrony indywidualnej.
Umieszczenie skażonych narzędzi w wanience.
Wlanie rozpuszczalnika miarką do wanienki dezynfekcyjnej.
Wypełnienie metryczki na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym.

Prawidłowa odpowiedź: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) rozróżnia materiały stomatologiczne

Uczeń (zdający):
5) przygotowuje materiały zgodnie z procedurami

Przykładowe zadanie 8.
Procedura przygotowania materiału przedstawiona w filmie polega na zarobieniu

A.
B.
C.
D.

wypełnienia typu flow na płytce szklanej.
cementu glassjonomerowego na bloczku papierowym.
kompozytu chemoutwardzalnego na bloczku papierowym.
cementu fosforanowego typu podkładowego na szklanej płytce.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) przestrzega procedur dotyczących obsługi,
dekontaminacji oraz konserwacji aparatury i sprzętu
stomatologicznego

Uczeń (zdający):
5) wykonuje testy kontroli procesu dekontaminacji

Przykładowe zadanie 9.
Który wskaźnik przeznaczony do kontroli procesu sterylizacji, zawierający spory Geobacillus stearothermophilus, został
umieszczony w komorze sterylizatora w trakcie wykonywania czynności zarejestrowanych w załączonym filmie?

A.
B.
C.
D.

Fizyczny.
Chemiczny.
Fuksynowy.
Biologiczny.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały i leki
stosowane w stomatologii

Uczeń (zdający):
2) przygotowuje zapotrzebowanie na materiały i leki
stosowane w stomatologii

Przykładowe zadanie 10.
Który preparat należy umieścić na liście zapotrzebowania, jeżeli brakuje płynu stosowanego w leczeniu endodontycznym
o własnościach odkażających i rozpuszczających struktury organiczne w kanałach korzeniowych?
A. Chlorheksydynę 2%
B. Kwas cytrynowy 40%
C. Podchloryn sodu 5,25%
D. Związek chelatujący 15% EDTA
Prawidłowa odpowiedź: C

12

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje instrumenty stosowane w gabinetach
4) opisuje budowę i zastosowanie instrumentów
dentystycznych ogólnych i specjalistycznych
periodontologicznych i chirurgicznych
Przykładowe zadanie 11.
Który instrument jest przeznaczony do oceny głębokości kieszonki dziąsłowej?
A.
B.
C.
D.

Lemiesz.
Raspator.
Zgłębnik chirurgiczny.
Sonda periodontologiczna.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

10) stosuje segregację odpadów medycznych zgodnie
3) magazynuje odpady medyczne zgodnie z przepisami
z procedurami prawa
prawa
Przykładowe zadanie 12.
W celu umożliwienia bezpiecznego zamknięcia worka na odpady medyczne należy napełniać go maksymalnie do
A.
B.
C.
D.

1/3 objętości.
1/2 objętości.
2/3 objętości.
3/4 objętości.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.3 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
11) charakteryzuje procedury dokumentowania
przekazywanych odpadów medycznych zgodnie
z przepisami prawa

Uczeń (zdający):
2) wskazuje oznaczenia odpadów medycznych

Przykładowe zadanie 13.
Worek z resztkami amalgamatu dentystycznego należy oznaczyć kodem
A.
B.
C.
D.

18 01 01
18 01 03
18 01 04
18 01 10

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się terminologią z zakresu oznaczania zębów, 1) stosuje sektorowe oznaczanie uzębienia jamy ustnej
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narządu żucia
Przykładowe zadanie 14.
Które zęby mleczne oznaczone w systemie FDI obejmuje sektor III?
A.
B.
C.
D.

55, 54
64, 65
53, 52, 51, 61, 62, 63
83, 82, 81, 71, 72, 73

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się terminologią z zakresu oznaczania zębów, 5) posługuje się pojęciami z zakresu profilaktyki jamy ustnej
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narządu żucia
Przykładowe zadanie 15.
Jedną z podstawowych metod profilaktyki fluorkowej jest metoda Torella. Polega ona na
A.
B.
C.
D.

wcieraniu w szkliwo 2% roztworu fluorku sodu.
wykonaniu jonoforezy 2% roztworem fluorku sodu.
szczotkowaniu zębów 1% roztworem fluorku sodu.
płukaniu jamy ustnej 0,2% roztworem fluorku sodu.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) organizuje stanowiska pracy lekarza i asystentki
2) dobiera aparaturę i sprzęt w zależności od potrzeb
stomatologicznej zgodnie ze specjalnością gabinetu
zabiegowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
dentystycznego i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy
Przykładowe zadanie 16.
Do ustalenia wysokości zwarcia centralnego u pacjenta z bezzębiem całkowitym należy przygotować:
A.
B.
C.
D.

wosk, lusterko, nożyczki.
nożyk, wzorniki zwarciowe, palnik, linijkę.
masę alginatową, łyżki standardowe, wosk.
frez na prostnicę, łyżki indywidualne, masę silikonową.

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) przestrzega zasad pracy na cztery ręce i sześć rąk

Uczeń (zdający):
3) stosuje metody pracy na cztery i sześć rąk przy leżącym
pacjencie

Przykładowe zadanie 17.
Zakładając, że zespół stomatologiczny pracujący metodą duo znajduje się na tarczy zegara, a asystentka siedzi zwrócona
twarzą w kierunku pacjenta na pozycji godziny 15.00, wówczas kąt zawarty między linią pośrodkową ciała pacjenta a udami
asystentki powinien wynosić
A.
B.
C.
D.

15°
45°
65°
95°

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) kompletuje zestawy instrumentów, materiałów i leków
w zależności od rodzaju zabiegu

Uczeń (zdający):
2) dobiera instrumentarium, materiały i leki do zabiegów
stomatologii zachowawczej z endodoncją,
chirurgicznych, periodontologicznych, protetycznych
i ortodontycznych

Przykładowe zadanie 18.
Do którego etapu zabiegu zachowawczego wykorzystuje się przedstawione na rysunku narzędzie?
A.
B.
C.
D.

Założenia koferdamu.
Usuwania starego wypełnienia.
Zdejmowania koron protetycznych.
Odbudowy zniszczonej ściany zęba.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) kontroluje pole zabiegowe utrzymując jego suchość
i widoczność
Przykładowe zadanie 19.
Nieprawidłowe zastosowanie ssaka może spowodować
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) posługuje się ssakiem i ślinociągiem utrzymując suchość
pola zabiegowego

wciąganie tkanek jamy ustnej.
odsuwanie języka, policzka, wargi.
usuwanie rozprysku zawierającego resztki wypełnień.
odsysanie nadmiaru płynu zbierającego się na dnie jamy ustnej.

Prawidłowa odpowiedź: A

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.04 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

11) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń
przedzabiegowych i pozabiegowych

2) dobiera formę przekazania pacjentom zaleceń przed
zabiegowych i pozabiegowych

Przykładowe zadanie 20.
Tabela zawiera treść zaleceń przekazywanych pacjentowi po wykonaniu zabiegu
A.
B.
C.
D.

kiretażu.
scalingu.
ekstrakcji.
ekstyrpacji.

Zalecenia dla pacjenta poradni „APEX”
(…)
Jeśli pojawi się ból można zastosować ogólnodostępne leki przeciwbólowe
dostępne bez recepty lub zgłosić się do gabinetu na wizytę kontrolną.
Nie jeść i nie pić przez 2 godziny po zabiegu
Nie płukać intensywnie ust w dniu zabiegu, aby zapobiec utracie skrzepu
z zębodołu.
Nie wykonywać wysiłku fizycznego w dniu zabiegu.
(…)

Prawidłowa odpowiedź: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.5 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) sporządza dokumentację medyczną na zlecenie lekarza
dentysty archiwizując wyniki badań
Przykładowe zadanie 21.
Orzeczenie lekarskie jest częścią dokumentacji
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) określa rodzaj i zakres dokumentacji w leczeniu
dentystycznym

zbiorowej zewnętrznej.
zbiorowej wewnętrznej.
indywidualnej zewnętrznej.
indywidualnej wewnętrznej.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.5 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) sporządza dokumentację elektroniczną w gabinecie
dentystycznym

Uczeń (zdający):
5) wypełnia dokumentację medyczną w systemie
elektronicznym na zlecenie lekarza dentysty

Przykładowe zadanie 22.
Którym oznaczeniem, zgodnym z normą międzynarodową sformułowaną przez FDI, należy się posłużyć wypełniając
dokumentację elektroniczną pacjenta, wpisując sektor II?
A.
B.
C.
D.

01
02
03
04

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.5 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
7) współpracuje z pracownią techniki dentystycznej

Uczeń (zdający):
3) rozróżnia rodzaje prac protetycznych

Przykładowe zadanie 23.
Do ruchomych uzupełnień protetycznych należy
A.
B.
C.
D.

licówka ceramiczna.
proteza szkieletowa.
korona pełnoceramiczna.
wkład koronowo-korzeniowy.

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych
z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym
nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy
telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych
z wykonywaniem czynności zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego
(np. wiadomość, fomularz, e-mail, dokument związany
z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

Przykładowe zadanie 24.
Wybierz brakujący fragment rozmowy telefonicznej pomiędzy asystentką (A) a pacjentem (P).
A: Good morning, Cosmo Dental Clinic. Anna’s speaking. How can I help you?
P: Good morning, …………………………………………………………………….
A: May I have your name please?
P: Of course. My name is John Brown.
A.
B.
C.
D.

Who is your dentist?
I have to look into this.
I can schedule your visit.
I’d like to make an appointment.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) identyfikuje naturalne potrzeby każdego człowieka
i zagrożenia z powodu braku ich zaspokojenia

4) rozróżnia pojęcia: empatia i asertywność

Przykładowe zadanie 25.
Zdolnością odczuwania emocji innych ludzi i rozumienia ich sposobu myślenia jest
A.
B.
C.
D.

empatia.
idiopatia.
asertywność.
proksemimika.

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
11) współpracuje w zespole

Uczeń (zdający):
1) realizuje zadania uwzględniając wytyczne lekarza
dentysty

Przykładowe zadanie 26.
Lekarz dentysta polecił zarejestrować na wizytę 4-letnie dziecko. W celu zmniejszenia poziomu stresu u pacjenta asystentka
stomatologiczna powinna zarejestrować go jako
A.
B.
C.
D.

kolejną osobę po wizycie płaczliwego dziecka.
pierwszego pacjenta, aby nie czekał i nie niepokoił się.
kolejnego pacjenta, aby zapoznał się z atmosferą gabinetu.
jedynego pacjenta w tym dniu, aby nie miał kontaktu z innymi pacjentami.

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
MED.01.8 Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

2) planuje zadania zgodnie z umiejętnościami
i kompetencjami członków zespołu

Przykładowe zadanie 27.
Do którego specjalisty należy skierować pacjenta, u którego zaplanowano oszlifowanie zębów filarowych i pobranie
wycisków dwuwarstwowych?
A.
B.
C.
D.

Chirurga.
Ortodonty.
Protetyka.
Pedodonty.

Prawidłowa odpowiedź: C
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2. Część praktyczna egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MED.01 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Zadanie egzaminacyjne
Na dzisiejszej wizycie u pacjentki zaplanowano zabieg wybielania wewnątrzkomorowego zęba z przebarwieniami
endogennymi.
Sporządź 1 litr roztworu preparatu dezynfekcyjnego Aniosyme DD1 w wanience na duże narzędzia, a gotowy preparat
do dezynfekcji narzędzi obrotowych wlej do małego pojemnika. Uzupełnij Metryczkę na wanienkę z roztworem płynu
dezynfekcyjnego. Do sporządzania roztworu wykorzystaj Ulotkę preparatu dezynfekcyjnego zamieszczoną w arkuszu.
Przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty do planowanego zabiegu. Skorzystaj z informacji
zawartych w Poleceniach lekarza dentysty, Karcie pacjenta i Fragmencie procedury zabiegu wybielania wewnątrzkomorowego.
Skompletuj na stanowisku pracy niezbędne narzędzia, materiały i sprzęt.
W celu przygotowania materiału Fuji X podejdź do wspólnego stanowiska, na którym znajduje się wstrząsarka do materiałów
kapsułkowanych.
UWAGA - Zgłoś gotowość do prezentacji gotowego stanowiska przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności
egzaminatora przygotuj cement glassjonomerowy Fuji X oraz wypełnienie tymczasowe. Strzykawkę z preparatem
wybielającym ułóż na tacce stomatologicznej.
Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne. Narzędzia poddaj dezynfekcji i doprowadź
kolejnymi etapami do sterylizacji. Załaduj komorę sterylizatora z uwzględnieniem wskaźników chemicznych i biologicznych
kontroli procesu sterylizacji. Drzwi autoklawu pozostaw otwarte.
Uzupełnij druk Skierowania na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji. Wypełnij dokumentację medyczną: Kartę
pacjenta i Termin kolenej wizyty. Arkusz pozostaw na biurku do oceny.
Podpisuj się jako Iwona Zdrójkowska. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
− przygotowane stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki,
− wypełniona Metryczka na wanienkę z roztworem płynu dezynfekcyjnego,
− uzupełniona dokumentacja: Skierowanie na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji, Karta pacjenta, Termin
kolejnej wizyty,
− przygotowane pakiety papierowo-foliowe do sterylizacji oraz ich rozmieszczenie w komorze sterylizatora,
− uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu
oraz
przebieg przygotowania cementu glassjonomerowego i zarabiania cementu tymczasowego.
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Ulotka preparatu dezynfekcyjnego

Aniosyme DD1
SKŁAD
IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny,
kompleks enzymów (proteaza, limaza, amylaza), związki powierzchniowo czynne, środki
stabilizujące, chelatujące i zapachowe, barwnik.
SPOSÓB UŻYCIA
• Preparat do użytku profesjonalnego.
• Preparat w koncentracie – stosować po rozcieńczeniu.
• Używany roztwór roboczy zachowuje aktywność myjącą i biobójczą przez cały dzień roboczy.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
1. Odpowiednią ilość koncentratu dodać do odmierzonej ilości zimnej lub letniej wody.
2. Zanieczyszczone wyroby medyczne całkowicie zanurzyć w 0,5% roztworze roboczym
i odczekać zalecany min. 5-minutowy czas kontaktu. Doczyścić, jeśli to konieczne.
3. Zdezynfekowane przedmioty wyjąć z roztworu i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.
4. Następnie osuszyć i poddać dalszym odpowiednim procesom higienicznym.
Metryczka na wanienkę z roztworem płynu dezynfekcyjnego
Nazwa preparatu:

Stężenie roztworu:

Data i godzina sporządzenia:

Czas ekspozycji:

Obliczenia ilości wody i koncentratu
preparatu dezynfekcyjnego:

Ilość koncentratu w ml:

………………………………………………………………………………….

Ilość wody w ml:

………………………………………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej:
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Fragment procedury zabiegu wybielania wewnątrzkomorowego
Materiał

Cechy materiału

Fuji X

chemoutwardzalny cement glassjonomerowy
kapsułkowany, do sporządzenia w tradycyjnej
wstrząsarce. Posiada samoistną adhezję
do tkanek oraz wydzielanie fluoru, z wysoką
trwałością wykonywanych wypełnień. Nie
wymaga
zachowania
suchości
pola
zabiegowego.
Doskonale
nadaje
się
do trwałego wypełniania zębów wyłączonych
z okluzji. Jest łatwy w stosowaniu i daje
kontrast na zdjęciach RTG. Posiada też
wysoką odporność na ścieranie.
Wskazania:
• podkład typu izolacyjnego.

Kapsułkę należy ścisnąć w celu jej aktywowania
i włożyć do wstrząsarki ustawiając odpowiedni
program mieszania w zakresie 5-7 sekund.
Użyć pistoletu do zaaplikowania. Zachować
szczególną ostrożność przy obsługiwaniu
urządzenia.

Opalescence
Endo 35%
w strzykawce

materiał do wybielania zębów martwych
(przeleczonych endodontycznie) metodą
wewnętrzną za pomocą wkładki dokomorowej.
Preparat jest w postaci gęstego żelu, który
wygodną strzykawką z aplikatorem nakłada się
do komory zęba i zamyka cementem
tymczasowym. Ujście kanału uszczelnić
warstwą
cementu
glassjonomerowego
o grubości około 1 mm, która oddzieli
wypełniony kanał od żelu wybielającego.

Wycisnąć niewielką ilość żelu Opalescence Endo
do komory unikając kontaktu preparatu z tkankami
miękkimi. Na żel w komorze położyć małą kulkę
z waty. Należy pozostawić wystarczająca ilość
miejsca na założenie cementu tymczasowego.
Założyć cement tymczasowy w celu uszczelnienia
komory zęba. Wybielanie - wymianę wkładki
należy powtarzać co 3–5 dni, aż do osiągnięcia
pożądanego efektu.

tymczasowe wypełnienie podczas leczenia.
Może być stosowany w ubytkach
próchnicowych jako opatrunek, a także jako
pokrycie wkładek dozębowych. Produkt
występuje w postaci proszku

Wyrób zarobić z wodą oczyszczoną na płytce
szklanej metalową szpatułką do konsystencji
niezbyt gęstej pasty; wprowadzając zawsze
proszek do wody. Zalecane proporcje: 1 porcja
proszku i 1 porcja wody. Czas mieszania: do 60
sekund.
Po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody
twardnieje, tworząc jednolitą masę.

Oxydentin

Instrukcja użycia
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Parametry techniczne autoklawu
Autoklaw klasy B, opracowany zgodnie z normą EN 13060, komora ze stali nierdzewnej o pojemności 18 litrów.
Umożliwia sterylizację wsadów litych, wgłębionych typu A i B oraz wsadów porowatych opakowanych i nieopakowanych.
Nr autoklawu: 20002
Produkt spełnia dyrektywy i normy:
93/42/CE Norma dotycząca urządzeń medycznych klasy 2A
89/336/CE Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
73/23/CE Norma dotycząca niskich napięć
EN 13060 Małe sterylizatory parowe
EN 61010-1 Przepisy dotyczące obsługi autoklawów medycznych
Parametry procesu uniwersalnego:
o temperatura procesu: 134°C
o czas sterylizacji 3,5 minuty
Kontrola procesu sterylizacji parą wodną przy użyciu wskaźników biologicznych Sporal A - informuje o fakcie
zabicia drobnoustrojów - spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik
sterylizujący.
Wynik otrzymywany po 7 dniach, ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora:
gdy < 20 l - dwa testy
gdy > 20 l - minimum 3 testy
Skierowanie na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji

Laboratorium diagnostyczne TEST; 88-222 Brenna, Leśna 2
Nazwa i adres zlecającego: ……………………………………………………………………………………………….
Typ i nr autoklawu: …………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj sporotestu: …………………………………………………………………………………………………………
Data i godzina kontroli: ……………………………………………………………………………………………………
Temperatura: ………………………………………………………………………………………………………………..
Czas sterylizacji: ……………………………………………………………………………………………………………
Rozmieszczenie testów:
−

test nr 1 ………………………………….

−

test nr 2 ………………………………….

−

test nr 3 ………………………………….

Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej sterylizację ……………………………………………………………..
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KARTA PACJENTA
Nazwa gabinetu: Gabinet stomatologiczny „Prodentis” NZOZ
Adres:
ul. Potokowa 7, 50-403 Kamienna Góra

DANE PACJENTA

Imię i nazwisko:
Dagmara Szymańska
Data urodzenia:
08.08.2001 r.
Miejsce zamieszkania: ul. Bielska 21, 50-203 Pogórze
Diagram zębowy

Legenda:
v - ząb lub korzeń do usunięcia
─ - brak zęba
k - korona protetyczna
~~ - kamień lub osad nazębny
próchnica
wypełnienie
ząb w leczeniu

Data

Ząb

13.10.2018 r.

11

Rozpoznanie

Zabiegi, leki, zalecenia

Ząb przeleczony kanałowo
z przebarwieniami endogennymi
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Wyznaczono termin na zabieg wybielania
wewnątrzkomorowego zęba

Polecenia lekarza dentysty
Proszę przygotować:
− zestaw diagnostyczny
− turbinę, wiertło diamentowe – kulka
− nakładacz płaski dwustronny i upychadło kulkowe
− wałeczki ligniny, kulkę z waty
− cement glassjonomerowy - podkład izolacyjny – Fuji X
− strzykawkę żelu Opalescence Endo 35%
− wypełnienie tymczasowe Oxydentin
Proszę ustalić termin wizyty u pacjenta zgodnie z procedurą.
Lek. dent. Mirosław Dyrkiel

Termin kolejnej wizyty
Data wizyty
Godzina

………..……………………………….……..
……………………..………….……………..

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:

MED.01.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

5) organizuje
stanowisko
pracy
zgodnie 1) wymienia zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
z wymogami ergonomii
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) przygotowuje stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki
stomatologicznej zgodnie z przepisami prawa
ochrony
przeciwpożarowej
i
ochrony
3) dobiera wyposażenie i sprzęt do pracy zgodnie z wymogami
środowiska
ergonomii
6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 1) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej używane
podczas wykonywania zadań zawodowych
w gabinecie dentystycznym
2) dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy
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Jednostka efektów kształcenia:

MED.01.3. Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) określa metody pracy i wyposażenie gabinetów 1) klasyfikuje metody w gabinecie dentystycznym pracy
dentystycznych w zależności od specjalności
zgodnie z zasadami ergonomii
2) rozróżnia podstawowe, specjalistyczne i dodatkowe
wyposażenie gabinetu
2) przestrzega
zasad
aseptyki
i antyseptyki
w codziennej pracy:
a) wykonuje sanityzację, dezynfekcję i sterylizację
zgodnie z procedurami
b) stosuje zasady aseptyki i antyseptyki ze
szczególnym uwzględnieniem możliwości
zakażeń HCV, HBV, HIV

2) stosuje bariery ochronne personelu i pacjenta
3) stosuje zasady sporządzania, stosowania i przechowywania
roztworów płynów dezynfekcyjnych
4) przygotowuje roztwory płynów dezynfekcyjnych zgodnie
z odpowiednim stężeniem
5) przygotowuje narzędzia do sterylizacji

4) rozróżnia materiały stomatologiczne

1) klasyfikuje materiały stomatologiczne
2) określa materiały do wypełnień czasowych, podkładowych,
wypełnień stałych, endodontycznych oraz stosowane
w protetyce i ortodoncji
4) wymienia preparaty wybielające
5) przygotowuje materiały zgodnie z procedurami
6) przygotowuje materiały do określonego zabiegu na zlecenie
lekarza dentysty
7) stosuje techniki zarabiania materiałów

6) przestrzega procedur dotyczących obsługi,
ekontaminacji, dezynfekcji I sterylizacji oraz
konserwacji aparatury I sprzętu meycznego

4) użytkuje sprzęt i aparturę zgonie z obowiązującymi
procedurami
5) wykonuje testy kontroli procesu ekontaminacji
6) wykonuje dezynfekcję aparatury i sprzętu w gabinecie
entystycznym zgodnie z obowiązującymi procedurami
7) przygotowuje aparaturę, narzędzia i sprzęt o sterylizacji
8) dobiera opakowania i wskaźniki do sterylizacji

9) charakteryzuje instrumenty stosowane w gabinetach 1) określa
instrumentarium
dentystycznych ogólnych i specjalistycznych
w stomatologii
2) określa instrumentarium
w stomatologii

podstawowe

stosowane

specjalistyczne

stosowane

10) stosuje segregację odpadów zgodnie z przepisami 2) segreguje odpady medyczne w gabinecie dentystycznym
prawa
zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jednostka efektów kształcenia:

MED.01.4. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

3) organizuje stanowiska pracy lekarz dentysty i 1) rozróżnaia aparaturę i sprzęt w zależności od rodzaju
asystentki
stomatologicznej
zgodnie
ze
planowanego zabiegu
specjalnością gabinetu dentystycznego i zasadami 2) dobiera aparaturę i sprzęt w zależności od potrzeb zgodnie
z obowiązującymi procedurami
bezpieczeństwa i hugieny pracy
4) stosuje bariery ochronne lekarza dentysty, asystentki
stomatologicznej i pacjenta
5) asystuje różnymi metodami lekarzowi dentyście 2) wykonuje polecenia lekarza dentysty w trakcie wykonywania
podczas wykonywania zabiegów
zabiegów
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6) kompletuje zestawy instrumentów, materiałów 2) dobiera instrumentarium, materiały i leki do zabiegów
i leków w zależności od rozaju zabiegu
stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgicznych,
periodontologicznych, protetycznych i ortodontycznych
8) asystuje lekarzowi dentyście przy zakładaniu 1) asystuje lekarzowi dentyście przy wykonywaniu zabiegów
materiałów
do
wypełnień
stosowanych
stomatologii zachowawczej
w stomatologii
9) porządkuje stanowisko pracy lekarza i asystentki 1) przygotowuje gabinet dentystyczny do przyhęcia pacjenta
stomatologicznej oraz gabinet dentystyczny 2) porządkuje gabinet dentystyczny po przyhęciu pacjenta i po
zgodnie z procedurami
zakończeniu dnia pracy zgodnie z procedurami
obowiązującymi w gabinecie

Jednostka efektów kształcenia:

MED.01.5. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) sporządza
dokumentację
medyczną 2) sporządza dokumentację indywidualną i zbiorczą
na zlecenie lekarza dentysty archiwizując wyniki 4) korzysta z gotowych wzorów dokumentacji medycznej
badań
8) współpracuje z nadzorem sanitarnym stosując jego 5) przygotowuje dokumentację niezbędną do celów kontrolnych
zalecenia

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie
gabinetu w gotowości do pracy mogą dotyczyć, np.:
−

przygotowania stanowiska lekarza i asystentki do zabiegów z różnych działów stomatologii;

−

wykonywania czynności asysty przy podawaniu materiałów, narzędzi do zabiegów z różnych działów stomatologii;

−

sporządzania materiałów i płynów zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;

−

porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu oraz na
zakończenie przyjęć pacjentów;

−

wypełniania karty pacjenta, diagramu, dokumentacji medycznej wskazanej przez lekarza;
sporządzania terminarza przyjęć pacjentów i rejestrowania zabiegów stomatologicznych.

−
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