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Sz. P.
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,
Do samorządu lekarskiego wpłynął pochodzący z 2018 r. dokument pn. „Informacja o
zawodzie:

specjalista

do

spraw

techniki

dentystycznej

(229914)”,

który

został

współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Treść tego dokumentu wzbudziła ogromny niepokój środowiska lekarzy dentystów z uwagi
na zawarte w nim stwierdzenia sugerujące posiadanie przez specjalistów do spraw techniki
dentystycznej

kompetencji

do

wykonywania

czynności

zawodowych

zastrzeżonych

wyłącznie do kompetencji lekarzy dentystów.
W przedmiotowym dokumencie w kompetencjach zawodowych Kz2: m.in. w zakresie Z3
„Wykonywanie szyn relaksacyjnych, ochronnych i do wybielania”, wśród umiejętności, które
potrafi specjalista do spraw techniki dentystycznej wymieniono: rozróżnienie wad zgryzu i
prawidłowe ustalenie zwarcia, z kolei w zakresie Z4 „Wykonywanie protez zewnątrzustnych”
wśród umiejętności, które potrafi specjalista ds. techniki dentystycznej wymieniono
„rozróżnienie choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonywania epitez twarzy”.
Samorząd lekarski zwraca uwagę, że do wykonywania bezpośrednich czynności w jamie
ustnej pacjenta uprawnieni są tylko i wyłącznie lekarze dentyści, którzy w tym celu skończyli
długoletnie studia magisterskie i nabyli odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności.
Zakres uprawnień zawodowych osoby wykonującej zawód technika dentystycznego i sposób
ich wykonywania wynika z regulacji prawnych określających podstawę programową
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kształcenia w zawodzie technika dentystycznego, która uwzględnia ogólne cele, efekty oraz
warunki realizacji kształcenia zawodowego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,
określające podstawę programową kształcenia m.in. w zawodzie technika dentystycznego
stanowi, że absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik dentystyczny
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej,
ortodoncji oraz epitez twarzy:
1. wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem
nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na
podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
2. wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem
nowoczesnej

aparatury

i

materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na

podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na
podstawie posiadanych kwalifikacji;
3. naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i
epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.
W powyższym dokumencie w żadnym miejscu nie zawarto uprawnień umożliwiających
technikom dentystycznym, w tym specjalistom ds. techniki dentystycznej, samodzielne
wykonywanie czynności w jamie ustnej pacjenta.
Ponadto wskazać należy, że uprawnienia dla osób wykonujących zawód specjalisty do
spraw techniki dentystycznej nie zostały uregulowane w żadnym akcie prawnym. Zawód ten
został wyodrębniony na potrzeby rynku pracy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jednak w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego nie ma regulacji, które w sposób odmienny regulowałyby zakres uprawnień
specjalistów do spraw techniki dentystycznej niż techników dentystycznych.
Rozróżnienie ww. zawodów wynika ze sposobu zdobytego wykształcenia. Specjalista ds.
techniki dentystycznej to osoba, która ukończyła studia wyższe w specjalności technika
dentystyczna i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera. Z kolei technik dentystyczny to osoba,
która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe.
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Samorząd lekarski zwraca uwagę, że dopuszczenie specjalistów do spraw techniki
dentystycznej do samodzielnego wykonywania czynności zabiegowych wykonywanych
bezpośrednio w jamie ustnej pacjentów (co jest widoczne ww. dokumencie), niosłoby za
sobą poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów i tym samym sugerujący
poprawność takiego rozwiązania dokument opracowany pod auspicjami Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ze zrozumiałych względów budzi ogromny sprzeciw.
W związku z powyższym, a także w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz lekarzy
dentystów zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powodów wydania tego dokumentu i jego
wpływu na wykonywanie zawodu technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki
dentystycznej.

Z poważaniem,
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