
   
 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia  
                               jamy ustnej  
Oznaczenie kwalifikacji: MED.02 
Numer zadania: 03 
Wersja arkusza: SG 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

         Czas trwania egzaminu: 150 minut.                     MED.02-03-21.06-SG 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Układ graficzny 
© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2019 
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 Zadanie egzaminacyjne 

 

Wykorzystując informacje z Karty historii choroby i Zleceń lekarza dentysty oceń stan jamy ustnej pacjentki                 

i zapisz w formularzu Ocena stanu jamy ustnej pacjentki, oblicz Wskaźnik PUWp oraz przygotuj stanowisko 

pracy higienistki stomatologicznej do wykonania zabiegu profilaktycznego, a następnie wykonaj ten zabieg. 

 

Wanienki na duże i drobne narzędzia z płynami dezynfekcyjnymi oraz pojemniki na odpady medyczne 

zakaźne i odpady medyczne inne niż niebezpieczne są przygotowane na stanowisku pracy. 

 

UWAGA - gotowość do wykonania zabiegu profilaktycznego - okładów na łyżkach jednorazowych pastą 

profilaktyczną Mi Paste Plus zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności 

egzaminatora wykonaj czynności. 

 

Uzupełnij Kartę historii choroby oraz ustal i zapisz Zalecenia pozabiegowe i higieniczne dla pacjentki.  

Podpisuj się jako Anna Nowak. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu. 

 

Uporządkuj stanowisko pracy z uwzględnieniem umieszczenia narzędzi w wanience dezynfekcyjnej oraz 

odpadów medycznych zakaźnych i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne w odpowiednich 

pojemnikach. 

 

Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Zadanie wykonaj zgodnie z procedurami zawodowymi, uwzględniając zasady bezpieczeństwa, higieny                

i ergonomii pracy. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:  

 Ocena stanu jamy ustnej pacjentki, 

 Wskaźnik PUWp, 

 Karta historii choroby, 

 Zalecenia pozabiegowe i higieniczne dla pacjentki, 

 uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu 

 

oraz  

przebieg wykonania zabiegu profilaktycznego - okładów na łyżkach jednorazowych preparatem Mi 

Paste Plus. 
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Karta historii choroby 

Nr karty: 64/2021     Lekarz prowadzący: Z. Bryś 

Nazwisko i imię:  Malińska Aniela    wiek: 20 

Wywiad osobniczy: 

Alergia: brak          Choroby serca: brak       Cukrzyca: brak            WZW: brak 

Przebyte choroby: brak 

 Legenda:    

 

 C      –  próchnica 

 W     – wypełnienie 

 V      – ząb/korzeń do usunięcia 

 ---     –  brak zęba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Ząb Rozpoznanie, wykonane zabiegi, zalecenia         Podpis 

2.06.2021 r.  Badanie jamy ustnej, ubytki erozyjne. Ząb 18 do ekstrakcji 

z powodu zniszczenia korony przez próchnicę obejmującą 

wszystkie powierzchnie zęba. 

Wykonano profesjonalne oczyszczenie zębów z płytki 

bakteryjnej. 

 

 

 

Lekarz dentysta 

Z. Bryś 

 

…………….. 

 

………. 

………. 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

Higienistka 

stomatologiczna 

 

……………………

… 
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Zlecenia lekarza dentysty 

 

Na dzisiejszej wizycie proszę: 

 ocenić stanu jamy ustnej pacjentki     

 obliczyć wskaźnik PUWp 

 przekazać Zalecenia pozabiegowe i higienizacyjne dla pacjentki (środki do higieny jamy ustnej, 

częstotliwość mycia zębów, zalecenia dietetyczne i inne) 

 wykonać okłady z wykorzystaniem łyżek jednorazowych preparatem Mi Paste Plus wszystkich zębów 

 

  

Mi Paste Plus 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  

 

Mi Paste Plus jest pastą w tubce 35 ml zawierająca RECALDENT zwany fosfopeptydem kazeiny - 

pochodną kazeiny białka mleka krowiego.  
 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 

‒ do zapobiegania i kontroli nadwrażliwości 

‒ jako alternatywna metoda fluoryzacji u dzieci od 6-go roku życia 

‒ u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka próchnicy 

‒ po ultradźwiękowym, ręcznym usuwaniu kamienia nazębnego 

‒ po profesjonalnym oczyszczeniu zębów 

 
PRZECIWWSKAZANIA 

 

Nie stosować preparatu Mi Paste Plus u pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną alergią na białko mleka 

krowiego lub konserwanty zawierające benzoesan. 

 

STOSOWANIE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 

 

Sposób 1 - OKŁADY NA ŁYŻKACH JEDNORAZOWYCH 

Wycisnąć obfitą warstwę pasty do łyżek i nałożyć je na łuki zębowe jednoczasowo. Pozostawić w jamie 

ustnej przez co najmniej 3 minuty. Pozostawienie pasty możliwie jak najdłużej w jamie ustnej pacjenta 

wzmaga jej działanie. 

 

Sposób 2 - APLIKACJA WACIKIEM lub APLIKATOREM MICROBRUSH 

Wycisnąć około 3 cm pasty z tubki np. na jednorazową tackę. Preparat nanosić na wszystkie powierzchnie 

zębów za pomocą wacika na pęsecie lub aplikatora microbrush. Pozostawić w jamie ustnej przez co 

najmniej 3 minuty. Pozostawienie pasty możliwie jak najdłużej w jamie ustnej pacjenta wzmaga jej 

działanie. 

 
ZALECENIA 

 

Należy poinstruować pacjenta, aby nie płukał, nie jadł, nie pił przez 30 minut po zastosowaniu preparatu 

Mi Paste Plus. 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 

Po każdym użyciu od razu zakręcić tubkę i usuwać pozostałości pasty lub wilgoć z szyjki tubki i nakrętki. 

W przypadku kontaktu z gałką oczną natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem 

specjalistą. Objawy obrzęku naczynioruchowego mogą sygnalizować nadwrażliwość lub alergię. 
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OCENA STANU JAMY USTNEJ 

 

Pan/i  ………………………………………………………………………………….                              lat ………….. 

 

Próchnica (ząb, na jakiej powierzchni): 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

Wypełnienia (ząb, na jakiej powierzchni): 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

Braki zębowe: 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

Zęby zakwalifikowane do usunięcia:  

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

Zmiany niepróchnicowego pochodzenia: 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

Płytka bakteryjna:  

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wskaźnik PUWp 

 

P = 

 

U = 

W = 

 

Wynik wskaźnika PUWp:  …………………………………….. 
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ZALECENIA POZABIEGOWE I HIGIENICZNE DLA PACJENTKI 

Zalecenia pozabiegowe: Zalecenia higieniczne (co najmniej 9): 

1.  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 
 


