Asystentka stomatologiczna
z elementami implantologii

Na tym kierunku nauczysz się asystowania lekarzowi dentyście podczas zabiegów w szczególności
implantologicznych. Dowiesz się, jak przygotować leki, materiały, narzędzia i gabinet dentystyczny, a także,
w jaki sposób konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii. Zdobędziesz umiejętności z zakresu
profesjonalnej komunikacji z pacjentem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.
TYLKO W TEB EDUKACJA!
Zajęcia na specjalistycznym programie komputerowym KS-Somed
Dodatkowy przedmiot: Asystowanie w implantologii

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie o zawodzie Asystentka stomatologiczna
Certyfikat kwalifikacji zawodowej Asystowanie lekarzowi dentyście
i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy*
Dyplom zawodowy*
Referencje zawodowe dla najlepszych
*dla osób, które zdały egzamin zawodowy

PRZEDMIOTY:
Podstawy przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Język migowy
Anatomia, ﬁzjologia i patoﬁzjologia narządu żucia
Organizacja ochrony i promocji zdrowia
Propedeutyka stomatologiczna
Wstęp do implantologii
Administracja w gabinecie stomatologicznym
Asystowanie lekarzowi dentyście
Technologie informatyczne w gabinecie stomatologicznym
Asystowanie w implantologii

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Gabinety stomatologiczne
Poradnie i kliniki stomatologiczne

OKRES KSZTAŁCENIA:
1 rok

TRYB NAUCZANIA:
dzienny, wieczorowy, weekendowy

CO ZYSKUJESZ?
Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach
Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych
Nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawowany przez nauczycieli - praktyków
aktywnie działających w danej branży
Zajęcia praktyczne
Naukę zawodu realizowaną w oparciu
o nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem formuły blended-learning
Dostęp do szerokiej gamy kursów
e-learningowych
Dostęp do Office 365 w chmurze
Certyfikaty:
Asystowanie w implantologii
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zapobieganie zakażeniom w praktyce
stomatologicznej – Ecolab
Ze znajomości programów KS-Somed i KS-PPS
Kompleksowe wsparcie pacjenta
protetycznego i ortodontycznego - Protefix

NASI PARTNERZY:
KAMSOFT – ﬁrma specjalizująca się
w oprogramowaniu dla sektora usług
medycznych – słuchacze tego kierunku
kształcą się na oprogramowaniu KSSomed i KS-PPS.
PROTEFIX – marka ﬁrmy Queisser
Pharma, wspiera edukacyjnie zespoły
stomatologiczne w zakresie współpracy
z pacjentem protetycznym i ortodontycznym
z możliwością wykorzystania produktów
marki Protefix.
ECOLAB to globalny lider technologii
i usług związanych z wodą, higieną
i energią, działających na rzecz bezpieczeństwa ludzi i najważniejszych
zasobów.

