
ŚCIEŻKA ZAWODOWA

ORTODONTA



GDZIE PRACUJE I CZYM SIĘ 

ZAJMUJĘ
Pracuję w przychodni lub prywatnym gabinecie.

Zajmuję się wadami zgryzu. Wada zgryzu zwiększa podatność na

infekcję, tym samym sprzyja rozwojowi próchnicy. Dlatego korekta

zgryzu jest równie ważna co badania stomatologiczne. Kiedy pacjent

przychodzi na badanie omawiam z nim szczegóły naszej współpracy,

następnie robię wycisk uzębienia aby aparat korekcyjny był

dopasowany idealnie do uzębienia pacjenta. Kiedy aparat jest już

gotowy, ponownie spotykam się z pacjentem, by nałożyć mu aparat i

wytłumaczyć, jak należy dbać o higienę jamy ustnej podczas leczenia

aparatem korekcyjnym. Kolejne wizyty są umawiane co parę miesięcy

lub dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Podczas każdej

z nich na bieżąco koryguję ustawienie aparatu w miarę tego, jak zęby się

prostują. Czas na ostateczne zdjęcie aparatu przychodzi, gdy zgryz

pacjenta jest już idealnie skorygowany. Pacjent może cieszyć się

pięknym, równym uśmiechem.



WADA ZGRYZU: PRZED I PO



CO MUSZĘ UMIEĆ

Muszę potrafić ocenić kształt twarzy pacjenta tak, by korygując wadę zgryzu, 

uzyskać estetyczny efekt. By nie wywołać niepożądanych skutków, jak np.: 

zniekształcenie warg czy policzków lub zbytnie wysunięcie się szczęki dolnej.

Muszę znać budowę szczęk i zębów oraz przyczyny, objawy i sposoby 

leczenia różnych chorób, aby wiedzieć w jakich sytuacjach można wykonać 

leczenie wad zgryzu. Muszę także umieć precyzyjnie obliczyć na podstawie 

zdjęć cefalometrycznych ustawienie aparatu i to, czy konieczne będzie 

usunięcie jakichś zębów, aby w szczęce wystarczyło miejsca na skorygowany 

zgryz.

Muszę prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną i używać programów 

komputerowych, które pomagają w zaplanowaniu leczenia i umożliwiają 

pokazanie pacjentowi efektów po korekcji zgryzu, jeszcze przed rozpoczęciem 

leczenia.

Muszę znać działanie substancji, jakich używam w pracy i wiedzieć z jaką siłą 

działają poszczególne aparaty na uzębienie.



WYMAGANE KOMPETENCJE 

MIĘKKIE W PRACY ORTODONTY
Z wykonywaniem zawodu ortodonty, jak i z wykonywaniem wszystkich 

innych zawodów, wiąże się umiejętność odpowiedniego reagowania i radzenia 

sobie z nagłymi, trudnymi sytuacjami oraz rozmawiania z ludźmi i 

zrozumiałego tłumaczenia, w tym przypadku np.: przebiegu leczenia.       W 

tym zawodzie wymagane są ode mnie takie kompetencje miękkie jak:

●empatia,

●cierpliwość, radzenie sobie ze stresem,

●wytrwałość,

●umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,

●umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,

●podzielność uwagi,szybki refleks,

●Opanowanie,

●wyrozumiałość,

●umiejętność łatwego nawiązywania,

kontaktów z innymi



PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Aby bezpiecznie i poprawnie wykonywać jakikolwiek zawód, trzeba wykazywać 

do niego pewne predyspozycje. Dla zwodu ortodonty są to:

●bardzo dobry wzrok

●prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni,

●widzenie stereoskopowe,

●koordynacja wzrokowo-ruchowa,

●sprawne dłonie i palce,

●czucie dotykowe,

●dobra kondycja fizyczna, bo często pracuję w niewygodnej pozycji, a zakładanie 

czy zdejmowanie aparatu ortodontycznego wymaga czasem użycia siły (brak 

większych schorzeń),

●dobry słuch.



PRZECIWWSKAZANIA DLA 

WYKONYWANIA ZAWODU 

ORTODONTY
Jak i odpowiednie kompetencje, istnieją także przeciwwskazania do 

wykonywania zawodu. Niektóre wady i choroby są zbyt duże i utrudniają pracę.   

Dla ortodonty takie utrudnienia mogą stanowić:

● wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami 

słuchowymi,

● problemy ze sprawnością manualną,

● brak koordynacji wzrokowo-ruchowej,

● nosicielstwo chorób zakaźnych i pasożytniczych,

● choroby skóry rąk,

● alergia na używane materiały dentystyczne,

● wady wymowy.



PRZEDMIOTY SZKOLNE WAŻNE 

DLA ZAWODU ORTODONTY

By wykonywać zawód ortodonty, muszę mieć w jednym palcu takie przedmioty 

szkolne, jak biologia i chemia oraz znać matematykę i fizykę na poziomie 

bardzo dobrym.  Kompetencje cyfrowe są ode mnie wymagane na poziomie 

śrendim.



ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

By móc w pełni stać się lekarzem ortodontą, mam obowiązek zdać 

kolejno: szkołę podstawową(8 lat), liceum o profilu biologiczno-

chemicznym (napisać maturę)(4 lata), Akademię Medyczną (specjalność 

lekarsko-dentystyczna)(5 lat). Następnie muszę odbyć staż ( 1 rok), 

napisać końcowy egzamin lekarsko-dentystyczny. Ostatecznie muszę 

ukończyc studia podyplomowe, inaczej specjalizację, z zakresu 

ortodoncji (3 lata) i napisać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (1 

godzina).



STATYSTYKI DLA ZAWODU

Zapotrzebowanie na rynku: (raczej) duże

Czas nauki: długi – 21 lat (włącznie z kursami i egzaminami)

Grupa zawodowa: lekarze dentyści

Występowanie na rynku pracy: małe (ok. 2400 tys. zatrudnionych 

w Polsce)

Średnie wynagrodzenie: 5500 złotych



KONIEC PREZENTACJI,

DZIĘKUJĘ!


