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Historia jednego zawodu

STRESZCZENIE  W poprzednim
numerze „TPS” w relacji z odwiedzin
w fabryce artykułów do higieny jamy
ustnej na obrzeżach Malmo opisano
historię produkcji szczoteczek oraz
wykałaczek. Tym razem nadszedł
czas na refleksję na temat roli
zawodu higienistki. Podczas mojej
wizyty w Szwecji odwiedziłam też
gabinet higienistki i Akademię
Medyczną w Malmo. To skłoniło mnie
do rozmyślań o historii naszego zawodu.

ROLA HIGIENISTKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ
W Szwecji zawód higienistki jest bardzo
popularny i doceniany. Mimo iż w roku
1977 zarówno w Polsce, jak i w Szwecji
był już zarejestrowany, to u nas nadal
nie dostrzega się różnicy między asystentką, pomocą a wykwalifikowaną
higienistką stomatologiczną. W Szwecji
na 7600 stomatologów zarejestrowanych
jest 3500 wykwalifikowanych higienistek,
w tym 17 z tytułem doktora i jedną profesor. Co roku w całym kraju przybywa
ok. 200 absolwentek wydziału higieny
stomatologicznej.
Szwecja to jeden z 4 krajów (Norwegia,
Włochy, Niemcy), gdzie higienistka może
prowadzić własny prywatny gabinet
higienizacji i pracować bez kontroli
lekarza. Obecnie jest tutaj ok. 230 prywatnych klinik prowadzonych przez
higienistki.

HISTORIA ZAWODU
W 1902 roku M.C. Wright napisał artykuł
o potrzebie wykształcenia osoby zajmującej się promocją i poprawą higieny jamy
ustnej pacjentów. Musiało upłynąć 10 lat,
by stworzyć pierwszą jednoroczną szkołę
higienistek dentystycznych. Jej twórcą był
dr A.C. Fones, a szkoła miała 33 słuchaczki. Tak było w USA…
W 1943 roku przy Royal Air Force powstała pierwsza szkoła higienistek w Europie (w Anglii). W 1977 roku higienistki
kształciły się już w 7 krajach Europy: Polsce, Danii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii,
Holandii i Wielkiej Brytanii.
Od 1987 roku w Polsce na wydziałach
higieny stomatologicznej realizowany jest dwuletni program nauczania.
Mimo upływu lat nadal częsta jest współpraca lekarza stomatologa o wysokich
kwalifikacjach, specjalizacjach i tytu90

łach naukowych z niewykwalifikowaną
„pomocą”.
CEDE to największe targi, podczas których odbywają się szkolenia dla stomatologów, techników i chciałoby się powiedzieć
higienistek. Ale niestety w tym roku nie
przewidziano ani jednego podium dla
higienistek czy asystentek stomatologów.
Krakdent 2009, troszkę mniejsze targi,
na których higienistki też nie zostały
potraktowane poważnie. Owszem odbywały się dwa całodzienne szkolenia dla
higienistek, szkoda tylko, że w tym samym
czasie i o różnej, aczkolwiek istotnej
tematyce dla tej grupy zawodowej.

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE
W Szwecji przez te kilkadziesiąt lat
zmienił się nie tylko gabinet i jego wyposażenie, ale nastąpił również rozwój
w kierunku profilaktyki. I tego życzyłabym wszystkim pracującym i zarządzającym sektorem stomatologii w naszym
kraju, by nie tylko społeczeństwo, ale
i środowisko stomatologów potrafiły
odpowiedzieć na pytanie: kim jest higienistka stomatologiczna.
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zwecja… kraj, gdzie zawód higienistki jest
doceniony. Przedstawiamy
drugą część relacji z Malmo.

Higienistka w gabinecie przy pacjencie

