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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna będzie przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;

2. Organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

3. Wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem 

gabinetu dentystycznego;

4. Wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod 

nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

5. Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
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Zawód higienistki stomatologicznej istnieje w Polsce od 1975 roku. 

Absolwentki kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach 

państwowych i prywatnych. 

Zawód higienistki zawsze związany był, ze specjalnością periodontologiczną 

w stomatologii oraz z profilaktyką indywidualną i grupową, szczególnie 

w przedszkolach i szkołach.
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Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie 

wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod 

nadzorem lekarza dentysty. 

Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, 

dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a 

także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, 

lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów 

mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień 

amalgamatowych.
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W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający 

najwyższe wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego, 

oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu. Sprawdza parametry 

życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą 

w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na 

zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. 
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Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna przygotowany jest także do 

wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej 

z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki 

komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.
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Higienistka stomatologiczna ma przygotowanie do pracy w gabinetach różnych 

specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności 

manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań 

zawodowych. 

Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz 

gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach 

i szkołach. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych 

w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów. 

Kompetencje zawodowe higienistek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne 

z Polską.
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Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych 

w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na 

polskim rynku pracy. 

Absolwenci tego kierunku poszukują pracy w Polskich gabinetach dentystycznych 

różnych specjalności, a część z nich w innych krajach UE. 
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W Polsce istnieją gabinety stomatologiczne, o nowoczesnych metodach leczenia, które 

zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość 

usług w zakresie leczenia oraz profilaktyki stomatologicznej ze szczególnym 

uwzględnieniem metod zapobiegania powstawaniu próchnicy i chorób przyzębia. 

Higienistki stomatologiczne mogą być zatrudniane, w państwowych i prywatnych centrach 

opieki stomatologicznej, na uczelniach kształcących lekarzy dentystów i w prywatnych 

gabinetach stomatologicznych. Mogą również założyć własną działalność usługową, 

współpracując z lekarzami stomatologii. Wszystkie kraje, w których próchnica prawie nie 

występuje doceniają zawód higienistki, i jest tam poszukiwany oraz dobrze opłacany. 
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W toku nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. :

• anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu 

żucia

• propedeutyka stomatologiczna

• komunikacja personalna i społeczna

• zasady i techniki pracy w gabinecie 

stomatologicznym

• działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki 

stomatologicznej

• praktyki zawodowe realizowane 

u pracodawców
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Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: Higienistka 

stomatologiczna.

Kształcenie odbywa się w systemie młodzieżowym, pięć dni w tygodniu.


