
Lekarz stomatolog – jest osobą wykonującą zawód medyczny, jego zadaniem jest 

opieka stomatologiczna obejmująca profilaktykę, leczenie oraz rehabilitację.  

 

Do szczegółowych zadań lekarza stomatologa, niezależnie od jego specjalności, należy 

min. badanie stomatologiczne pacjenta, pobieranie materiału biologicznego do badań 

specjalistycznych, znieczulanie miejscowe, przewodowe i ogólne, sprawowanie opieki 

i kontroli nad pacjentem po zabiegach stomatologicznych, uczestnictwo w działaniach 

dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób zębów i jamy ustnej. 

Niezwykle ważne jest stałe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy, 

nawiązywanie kontaktu z pacjentem, przełamywanie jego lęku i niepokoju związanego 

z planowanym leczeniem. Lekarz stomatolog może także prowadzić badania naukowe, 

publikować ich wyniki, a także prowadzić działalność dydaktyczną. 

 

Wymagania psychofizyczne w kategorii wymagań fizycznych: 

• wysoka ogólna wydolność fizyczna,  

• duża sprawność układu mięśniowego,  

• duża sprawność układu kostno-stawowego,  

• duża sprawność narządu słuchu,  

• duża sprawność zmysłu wzroku,  

• duża sprawność zmysłu węchu,  

• sprawność narządów równowagi. 

 

Wymagania psychofizyczne w kategorii sprawności sensomotorycznych: 

• ostrość wzroku i słuchu 

• czucie dotykowe 

• powonienie 

• spostrzegawczość 

• koncentracja 

• koordynacja wzrokowo-ruchowa 

• zręczność rąk i palców 

• cierpliwość, empatia. 

 



Wymagania zdrowotne: 

Do wykonywania zawodu lekarza stomatologa niezbędne jest wysoka sprawność 

narządu wzroku (bardzo dobra ostrość widzenia, prawidłowe rozróżnianie barw, 

widzenie stereoskopowe), słuchu i węchu, sprawność kończyn górnych, w tym 

zręczność rąk i palców, oraz prawidłowe czucie, a także wysoka ogólna sprawność 

fizyczna. Przydatne są prawidłowy zakres pola widzenia i brak nadwrażliwości na 

światło 

 

Przeciwskazaniem do studiowania na kierunku Lekarskim (jak również do 

wykonywania zawodu) są: 

• zaburzenia sprawności kończyn górnych, szczególnie w zakresie zręczności 

palców i rąk, 

• zaburzenia sprawności kończyn dolnych w stopniu znacznym, 

• wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami 

optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, 

• zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego i 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• dysfunkcja narządu słuchu w stopniu uniemożliwiającym komunikację werbalną 

z pacjentem, 

• znaczące wady wymowy, 

• osoby z chorobami pasożytniczymi, 

• osoby będące nosicielami chorób zakaźnych oraz z chorobami skóry rąk. 

 

Powyższe informacje przygotowane zostały na podstawie:   

200 charakterystyk zawodów, które powstały w ramach projektu CIOP-PIB "Ramowe 

wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" 

 


