Higienistka stomatologiczna
Na tym kierunku nauczysz się wykonywać wstępne badania i zabiegi stomatologiczne, opanujesz też przygotowanie sprzętu i gabinetu dentystycznego. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu prowadzenia dokumentacji
gabinetu dentystycznego oraz promowania stomatologicznej edukacji zdrowotnej. Tylko w TEB Edukacja po roku
nauki uzyskasz dyplom w zawodzie Pomoc dentystyczna! Z tymi uprawnieniami możesz rozpocząć pracę w gabinecie stomatologicznym już po roku i dalej dokształcać się na kierunku Higienistka stomatologiczna.

CO ZYSKUJESZ?

TYLKO W TEB EDUKACJA!
Dwa zawody w dwa lata!
Pomoc dentystyczna oraz Higienistka stomatologiczna
Zajęcia na specjalistycznym programie komputerowym KS-Somed i KS-PPS

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie o zawodzie Higienistka stomatologiczna
Certyfikat kwalifikacji zawodowej Wykonywanie świadczeń stomatologicznych
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie
w procesie leczenia*
Dyplom zawodowy*
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Pomoc dentystyczna wg wzoru
zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej
Dyplom TEB Edukacja w zawodzie Pomoc dentystyczna
Referencje zawodowe dla najlepszych
*dla osób, które zdały egzamin zawodowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
Organizacja ochrony zdrowia
Język angielski zawodowy
Język migowy
Propedeutyka stomatologiczna
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
Podstawy przedsiębiorczości
Administracja w gabinecie stomatologicznym
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Gabinety dentystyczne publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
Prywatne gabinety stomatologiczne
Poradnie i kliniki dentystyczne

TRYB NAUCZANIA:
dzienny, wieczorowy, weekendowy

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
Certyfikaty:
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zapobieganie zakażeniom w praktyce
stomatologicznej – Ecolab
Znajomość programu KS-Somed i KS-PPS –
Kamsoft
Pielęgnacja jamy ustnej. Mechaniczna i chemiczna kontrola biofilmu - ORAL B Profesjonalna
profilaktyka fluorkowa - Colgate Kompleksowe wsparcie pa-cjenta protetycznego i ortodontycznego - Protefix

NASI PARTNERZY:
KAMSOFT – firma specjalizująca się w oprogramowaniu dla
sektora usług medycznych – słuchacze tego kierunku kształcą
się na oprogramowaniu KS-Somed.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

2 lata

Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych

Dostęp do Office 365 w chmurze

PRZEDMIOTY:

OKRES KSZTAŁCENIA:

Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach

PROTEFIX – marka firmy Queisser Pharma, wspiera edukacyjnie zespoły stomatologiczne w zakresie współpracy z pacjentem protetycznym i ortodontycznym z możliwością wykorzystania produktów marki Protefix.

Zapisz się online!

INSTYTUT BLEND-A-MED ORAL-B wspiera higienistki stomatologiczne w codziennej pracy i pomaga dbać o zdrowie ich
pacjentów. W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do specja
lnej platformy oraz warsztatów edukacyjnych.

www.teb.pl

COLGATE TALKS WITH DENTAL HYGENISTS jest projektem
Colgate Palmolive Polska, który umożliwia poszerzenie wiedzy
na temat choroby próchnicowej oraz możliwości jej leczenia
i zapobiegania

