
LEKARZ DENTYSTA

KOD ZAWODU:
226101 
(Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Dentysta lub inaczej – stomatolog, to jeden z najstarszych zawodów, a jednocześnie jeden z najtrudniejszych 
i najbardziej poważanych. Tak stary jak choroby zębów i dziąseł. Zapiski dotyczące zachowania higieny jamy 
ustnej oraz postępowania w przypadku bólu zęba można znaleźć w źródłach pochodzących m.in. ze staro-
żytnej Mezopotamii, Babilonu, Grecji, Rzymu, Egiptu, Arabii, Chin czy Indii. Leczeniem zębów zajmowali się 
m.in. tak wielcy uczeni tamtego okresu jak Hipokrates czy Arystoteles. W średniowieczu, wraz z dostępem do 
lepszego pożywienia, pojawiło się też zwiększone zapotrzebowanie na preparaty i specjalistów oferujących 
ulgę w cierpieniu spowodowanym chorobami zębów. Na jarmarkach i targowiskach zabiegi dentystyczne 
wykonywali cyrulicy, ale także przedstawiciele wielu innych profesji, np. kowale, kuglarze czy kaci, choć nie-
rzadko byli to oszuści zupełnie nie znający się na fachu, jakiego się podejmowali.

Do największego rozwoju stomatologii doszło na  przełomie XV i XVI wieku (to właśnie wtedy w Chinach wy-
myślono szczoteczkę do zębów, po raz pierwszy pojawiły się udokumentowane opisy zabiegu wypełniania 
ubytków amalgamatem, a Leonardo da Vinci opisał dokładnie anatomię ludzkiego uzębienia). Choć terminu 
„dentysta” po raz pierwszy użył jeszcze w XIV wieku Guy de Chauliac, w dziele o tytule „Chirurgia magna”, jako 
zawód stomatologia opisana została w wieku XVIII, wówczas także powstało prawo określające zasady jego 
wykonywania. 

Dzisiejsi lekarze dentyści i inni specjaliści w tym zawodzie wykonują zupełnie inne czynności zawodowe niż 
ich starożytni i średniowieczni koledzy. Nowoczesny sprzęt i środki, jakie mają do dyspozycji zupełnie odmie-
niły oblicze współczesnej stomatologii. 

OPIS ZAWODU:
Dentysta jest zawodem medycznym związanym z diagnozowaniem i leczeniem chorób zębów, przyzębia i bło-
ny śluzowej jamy ustnej. Do jego zadań należy także uzupełnianie i odbudowa brakującego uzębienia oraz dzia-
łania korekcyjne wad zgryzu.

Lekarz dentysta, po ukończeniu studiów może świadczyć podstawowe usługi w zakresie leczenia zębów, ich 
usuwania, wykonywania uzupełnień, zlecać protetykom wykonywanie protez zębowych, a następnie zakładać 
je pacjentom. Może także podejmować się leczenia dzieci. Jednakże większość stomatologów decyduje się na 
zdobycie specjalizacji, co pozwala im osiągnąć większą wiedzę oraz umiejętności, dzięki czemu mogą wykony-
wać bardziej skomplikowane zadania oraz leczyć złożone jednostki chorobowe.

Lekarz dentysta może specjalizować się w następujących obszarach: 
• stomatologia dziecięca - zajmuje się wówczas leczeniem zębów i schorzeń jamy ustnej u dzieci,
• stomatologia zachowawca - obejmuje leczenie zębów bez ich usuwania,
• paradontologia - polega na leczeniu chorób dziąseł, błony śluzowej podniebienia, policzków i języka,
• ortodoncja - zajmuje się leczeniem wad zgryzu, najczęściej za pomocą specjalnych aparatów ortodontycz-

nych stałych lub ruchomych, 
• protetyka -  która sprowadza się do uzupełniania braków w uzębieniu,
• chirurgia stomatologiczna - zajmuje się drobnymi zabiegami operacyjnymi w obrębie wyrostka zębodoło-

wego i tkanek miękkich jamy ustnej. Są to zabiegi, które mogą być wykonywane w warunkach ambulatoryj-
nych, 

• chirurgia szczękowa - zajmuje się leczeniem chorób szczęki i żuchwy, tkanek miękkich okołoszczękowych, 



gruczołów ślinowych oraz stawu skroniowo-żuchwowego. W zakresie chirurgii szczękowej stomatolog pro-
wadzi leczenie złamań szczęki i żuchwy oraz leczenie wad rozwojowych twarzy. Leczenie przebiega głównie 
w warunkach szpitalnych. 

ZADANIA ZAWODOWE:
Wstępem do wykonywania właściwych zadań dentysty jest nawiązanie dobrej relacji z pacjentem, od tego bo-
wiem niejednokrotnie zależy przebieg procesu leczenia i jego efekty. Rolą lekarza jest złagodzenie ewentualne-
go lęku i niepokoju pacjenta, m.in. poprzez wyjaśnienie celu oraz przebiegu podejmowanych w procesie lecze-
nia działań. Poprawie komfortu pacjenta służą również niektóre zabiegi, jak znieczulenie (miejscowe lub ogólne) 
czy stosowanie preparatów obniżających odczuwanie bólu. 
Podczas wywiadu ogólnolekarskiego i stomatologicznego dentysta uzyskuje niezbędne informacje w zakresie 
chorób i dolegliwości pacjenta, zarówno o charakterze przewlekłym, jak i doraźnym, które to informacje są ko-
nieczne do prawidłowego zaplanowania przebiegu leczenia i zapobieżenia ewentualnym powikłaniom. Dopie-
ro po nim lekarz może przystąpić do właściwego leczenia, tj. opracowywania ubytków, wypełniania ich specjal-
nymi materiałami, wykończenia z zachowaniem estetyki czy odbudowy chorych lub brakujących tkanek zębów. 
Czasem pojawia się konieczność pobrania materiału biologicznego do specjalistycznych badań laboratoryjnych, 
przepisania leku lub wydania skierowania na badania dodatkowe (np. prześwietlenia rentgenowskie).
Lekarz dentysta w swojej pracy wykorzystuje wiele narzędzi i urządzeń, np. zestawy stomatologiczne (lusterka, 
zgłębniki, pęsety), autoklawy (urządzenia do sterylizacji narzędzi), wiertarki, turbiny, kątnice, dmuchawki, ssaki, 
ślinociągi, urządzenia do oczyszczania zębów, specjalistyczne lampy, aparaty do mierzenia długości kanałów,  
a także lasery polimeryzacyjne, które utwardzają materiał kompozytowy będący wypełnieniem zęba czy lasery 
biostymulacyjne, które przyśpieszają gojenie tkanek, np. po zabiegu ekstrakcji zęba.
Ponadto stomatolog specjalista, pracujący samodzielnie, musi umieć posługiwać się sprzętem niezbędnym  
w danej specjalizacji, jak np. aparat rentgenowski, kamera wewnątrzustna czy specjalistyczne oprogramowanie  
komputerowe.
Jak każdy lekarz, dentysta odpowiedzialny jest za prowadzenie kartoteki pacjentów (zawierającej dokładne opi-
sy ich leczenia), dbanie o stan gabinetu zgodnie normami bezpieczeństwa i z wytycznymi Sanepidu, a także 
kontrolę działań podległego sobie personelu (np. asystentów).
Doświadczony lekarz może konsultować trudne przypadki, pełnić dyżury specjalistyczne, kierować pracą od-
działów, klinik, poradni stomatologicznych lub przychodni, sprawować funkcję kierownika specjalizacji innych 
lekarzy dentystów, prowadzić wykłady i szkolenia w ramach uczelni lub kursów i konferencji doskonalących 
zawodowo stomatologów i innych pracowników medycznych, pracować naukowo - prowadzić badania oraz 
podejmować działania profilaktyczne.

ŚRODOWISKO PRACY:
Podstawowym miejscem pracy lekarza dentysty jest gabinet stomatologiczny oraz fotel dentystyczny.  
Wymuszona pozycja – stojąca lub siedząca, z silnym skrętem ciała w pochyleniu, związana z dostępem do jamy 
ustnej pacjenta, niejednokrotnie wiąże się z dolegliwościami ze strony układu kostnego oraz mięśniowego, 
występowania różnorodnych dolegliwości, głównie bólu nóg i kolan wynikających z przeciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego, a także prowadzić może do powstania zwyrodnień, guzków krwawniczych i żylaków 
kończyn dolnych. Większość czynności wykonywanych w gabinecie stomatologicznym ma charakter manualny, 
niejednokrotnie wysiłkowy, co w połączeniu z wibracjami z używanych urządzeń prowadzić może do chorób  
np. w obrębie nadgarstków.

Innego rodzaju zagrożenia wiążą się natomiast z dostępem do substancji chemicznych oraz biologicznych.  
Zabiegi dentystyczne niejednokrotnie powodują uszkodzenia śluzówki jamy ustnej i narażają lekarza na kon-
takt z wydzielinami, np. krwią pacjenta, a tym samym na zagrożenie chorobotwórczymi mikroorganizmami, 
których źródłem mogą być osoby będące nosicielami, np. wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B oraz C, 
a także innych chorób zakaźnych. Unoszące się w powietrzu cząsteczki kostne powstające podczas zabiegów,  
np. nawiercania zębów, mogą wywoływać podrażnienia i prowadzić do urazów wzroku. 



Praca przez wiele godzin w rękawiczkach ochronnych, stały kontakt z substancjami chemicznymi, w tym środ-
kami dezynfekującymi i sterylizującymi służącymi do utrzymania właściwej higieny w gabinecie itp. mogą przy-
czynić się do występowania alergii, a nawet zatruć.

Lekarz dentysta w zasadzie pracuje samodzielnie, choć bowiem w wielu gabinetach zatrudnieni są pomocnicy 
np. asystenci stomatologiczni, jednak ich rola ma wyłącznie charakter pomocniczy, nie mają oni wpływu ani 
udziału w czynnościach związanych z leczeniem. Natomiast lekarz dentysta współpracuje z innymi przedstawi-
cielami zawodów stomatologicznych: protetykiem, technikiem dentystycznym, higienistką, radiologiem oraz 
innymi lekarzami dentystami specjalistami w różnorodnym zakresie.

Bardzo intensywny jest także kontakt stomatologa z pacjentami - w ciągu jednego dnia może ich przyjąć nawet 
kilkunastu. Kontakt ten polega głównie na konsultowaniu, diagnozowaniu, wyjaśnianiu i leczeniu.

Czas pracy lekarza dentysty uzależniony jest od miejsca, w którym pracuje. Najczęściej w przychodniach i porad-
niach wynosi ok. 6 do 8 godzin pomiędzy 8 rano a 20.00 wieczorem (niektóre poradnie prowadzą także dyżury 
nocne dla osób z bólem zęba). Jednakże wielu dentystów prowadzących samodzielne praktyki prywatne rozcią-
ga ten czas nawet do 12 godzin. Zdarza się także, że niektórzy lekarze, zwłaszcza specjaliści, podejmują zatrud-
nienie w kilku miejscach, ich czas pracy bywa wówczas bardzo różny w różnym okresie. Podobnie wykładowcy 
prowadzący zajęcia na uczelniach lub kursach podnoszących kwalifikacje. Osoby takie zmuszone są także do 
częstych wyjazdów i świadczenia pracy w różnych miejscach. 

Praca dentysty nie jest nadzorowana, lekarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie 
swoich pacjentów. W razie potrzeby (np. skarga pacjenta) do ewentualnych czynności kontrolnych uprawniony 
jest organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich. 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Praca w omawianym zawodzie wiąże się z intensywnymi kontaktami z innymi ludźmi i to często osobami cier-
piącymi, obawiającymi się bólu, a przez to drażliwymi, niecierpliwymi, a nawet agresywnymi. Mimo to lekarz po-
winien potrafić zachować właściwą samokontrolę i nie okazywać zniecierpliwienia czy niezadowolenia. Podej-
mując się leczenia pacjenta musi uwzględnić różnorakie zagrożenia i przygotować się na przeciwdziałanie im. 
Wymaga to od niego cierpliwości, spokoju, opanowania, ale także zdolności oceny ludzi, empatii,  umiejętności 
współpracy z innymi oraz zdolności do analizy. Proces leczenia wymaga od lekarza spostrzegawczości, logiczne-
go myślenia i zdolności do podejmowania szybkich decyzji, podzielności uwagi i umiejętności koncentracji. Bar-
dzo przydatne są także: dobra pamięć, zdolności manualne oraz plastyczne, a przynajmniej wyczucie estetyki. 

Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami pracy powodują, że w zawodzie tym lepiej sobie radzą osoby 
sprawne fizycznie, wytrzymałe na pracę w wymuszonych pozycjach ciała, sprawne manualnie. Bezwzględnym 
przeciwdziałaniem są choroby kręgosłupa, mięśni, zaburzenia wzroku, alergie.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Podjęcie pracy w zawodzie lekarza dentysty uzależnione jest od ukończenia pięcioletnich studiów wyższych na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej i uzyskania dyplomu lekarza stomatologa. Następnie absolwent zobo-
wiązany jest do odbycia rocznego stażu podyplomowego. Po jego ukończeniu i złożeniu z wynikiem pozytyw-
nym Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego Okręgowa Izba Lekarska przyznaje prawo wykonywania 
zawodu  (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. Dz. U. 2017. 0. 125 oraz 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Le-
karsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Dz. U. poz. 1877). Aby samodzielnie wykonywać zawód dentysty, 
np. poprzez prowadzenie prywatnego gabinetu, niezbędny jest także wpis lekarza do rejestru Okręgowej Izby Le-
karskiej.

Natomiast chcąc pracować jako lekarz specjalista, np. protetyk czy ortodonta, należy zrobić specjalizację I i II stop-
nia w danym kierunku.

Ponadto lekarze zobowiązani są do stałego doskonalenia zawodowego poprzez udział w różnych formach kształ-



cenia podyplomowego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów do-
pełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zmianami). Każdorazowo,  
w okresie 48 miesięcy, lekarz, w tym lekarz dentysta musi uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych, przyzna-
wanych za udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach, itd. Konsekwencją niedopełnienia obowiązku dosko-
nalenia zawodowego jest adnotacja w okręgowym rejestrze lekarzy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Lekarz dentysta może pracować w przychodniach, poradniach, szkołach, w klinikach stomatologicznych, na od-
działach szpitalnych, na uczelniach czy instytutach naukowo- badawczych. Może wykonywać swój zawód w ra-
mach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana 
w formie: 

• jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

o indywidualna praktyka lekarska,

o indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

o indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

o indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

o indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem,

o indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na 
podstawie umowy z tym podmiotem,

• spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska jako grupowa praktyka lekarska,.

 Chcąc zatrudniać innych  lekarzy dentystów stomatolog musi stać się samodzielnym podmiotem leczniczym 
prowadzącym działalność w oparciu o wpis do CEIDG a nie rejestr praktyk lekarskich. Może to być działalność 
samodzielna (indywidualna) lub też działalność kilkuosobowa.

Zawód lekarza dentysty jest zawodem wymagającym, ale bardzo atrakcyjnym. Umożliwia bowiem uzyskanie 
wysokiej pozycji zawodowej powiązanej z satysfakcją finansową, wysoki prestiż oraz niezależność i swobodę 
działania. Rozwój nowoczesnych technik leczenia poprawia nie tylko komfort pacjentów ale także poprawia 
warunki pracy w tym zawodzie i sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na usługi stomatologów. 
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