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Higieny Stomatologicznej

Bieżący rok dla higienistek stomatologicznych rozpoczęło
szczególne wydarzenie – konferencja „Zawód higienistki
stomatologicznej niezbędnym elementem systemu
opieki zdrowotnej”, której towarzyszyło podpisanie listu
intencyjnego. 8 stycznia, pod patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego przy współpracy z Departamentem Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego.

Konferencja zgromadziła liczną grupę uczestników,
którzy wysłuchali wykładów z zakresu higieny i asystowania
przy zabiegach, a także ergonomii pracy.
Podczas spotkania został podpisany list intencyjny
pomiędzy Województwem Łódzkim a niemiecką ﬁrmą
Dürr Dental AG Spółką Akcyjną z siedzibą w Bietigheim
– Bissingen. List podpisali Marszałek Witold Stępień
oraz Bartosz Sywula, polski przedstawiciel ﬁrmy.
Współpraca pomiędzy województwem a ﬁrmą
Dürr Dental będzie realizowana poprzez wspólne
podejmowanie inicjatyw w dziedzinie nowoczesnych
technologii medycznych, a także organizację szkoleń
i kursów (we współpracy z Centrum Kształcenia
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łodzi).

Ogólnopolskie szkolenia
Zakończyła się I edycja ogólnopolskich szkoleń dla
higienistek stomatologicznych zorganizowanych w ramach
programu „Kontynuacja edukacji ze Stowarzyszeniem
Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytutem
Blend-a-med Oral-B”. W roku 2013 odbyły się 4 cykle
szkoleniowe, w których wzięło udział ponad 350 higienistek
stomatologicznych z całej Polski. Każdorazowo program
szkolenia obejmował warsztaty z komunikacji z pacjentem,
technologii zwiększających skuteczność usuwania
bioﬁlmu, właściwości składników czynnych past do zębów
w proﬁlaktyce chorób jamy ustnej, postępowania i zasad
pracy z pacjentem kardiologicznym w gabinecie higieny
dentystycznej oraz wskazań, technik i narzędzi w ręcznym
usuwaniu złogów nazębnych. Ponad 95% uczestników
oceniło szkolenia jako doskonałe lub dobre, a ponad 98%
higienistek powiedziało, że omawiane treści wykorzystają
w codziennej pracy.
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dla higienistek

Zachęceni wysoką frekwencją oraz bardzo pozytywnymi
ocenami, Stowarzyszenie Polskich Higienistek
Stomatologicznych wraz z Instytutem Blend-a-med
Oral-B planują kontynuację spotkań szkoleniowych także
w roku 2014. Informacje o miejscach i terminach dostępne
będą na stronie www.szkolenia-instytut.pl.
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