Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2
Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:
DENTAL ASSISTANT
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Αναφέρει βασικές αρχές σχετικά με ορθοδοντική, περιοδοντολογία, παιδοδοντιατρική, οδοντική χειρουργική, ακίνητη και κινητή προσθετική
και στοματική υγιεινή.
 Περιγράφει βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος.
 Αναφέρει τις βασικές αρχές υγιεινής- αντισηψίας-αποστείρωσης-απολύμανσης του οδοντιατρείου, των οδοντιατρικών μηχανημάτων και των
εργαλείων του χώρου.
 Περιγράφει τα μέτρα αντισηψίας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνει τόσο το προσωπικό του οδοντιατρείου όσο και οι ασθενείς
προκειμένου να επιτελεστεί με ασφάλεια οποιαδήποτε οδοντιατρική πράξη.
 Περιγράφει τα είδη των κλιβάνων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα οδοντιατρείο, τους χρόνους και τις θερμοκρασίες που απαιτούνται
για την αποστείρωση των εργαλείων. / Ονομάζει τα αποτυπωτικά υλικά και τα στάδια κατασκευής εκμαγείων μελέτης.
 Απαριθμεί τα εργαλεία που περιέχει απαραιτήτως η τροχήλατη οδοντιατρική έδρα για την αρχική εκτίμηση ενός ασθενούς.
 Αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου (αρτηριακή πίεση-σφύξεις-αναπνοές-θερμοκρασία)
 Περιγράφει τα μέτρα ακτινοπροστασίας τόσο του προσωπικού του οδοντιατρείου όσο και του ασθενούς.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Υποδέχεται τον ασθενή και φροντίζει για την αναπαυτική και σωστή τοποθέτησή του στην οδοντιατρική καρέκλα.
 Προετοιμάζει την οδοντιατρική καρέκλα και την έδρα ανανεώνοντας όλα τα αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινήςαντισηψίας.
 Ετοιμάζει το τοπικό αναισθητικό του ασθενούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου.
 Προετοιμάζει τα εργαλεία και τα υλικά που θα ζητηθούν από τον οδοντίατρο, υπό την καθοδήγησή του και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες
αντισηψίας-αποστείρωσης.
 Εργαλειοδοτεί κατά τη διάρκεια των οδοντιατρικών επεμβάσεων τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
 Λαμβάνει την αρτηριακή πίεση και τις σφύξεις του ασθενούς, εφόσον ζητηθεί από τον οδοντίατρο.
 Αποστειρώνει στον κλίβανο τα εργαλεία μετά από κάθε χρήση φροντίζοντας για την αποθήκευση τους ώστε να παραμείνουν αποστειρωμένα
για επόμενη χρήση.
 Ταξινομεί τα εργαλεία, φάρμακα και υλικά του ιατρείου και μεριμνά για την ανανέωσή τους λη την απόρριψη των χρησιμοποιημένων
υλικών.
 Συνεργάζεται, υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου, στη λήψη ακτινογραφιών του ασθενούς και στην εμφάνισή τους.
 Συνεργάζεται, υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου, στη λήψη αποτυπωμάτων και κατασκευή εκμαγείων μελέτης.
 Ενημερώνει τους ασθενείς για τους γενικούς κανόνες τήρησης της στοματικής υγιεινής.
 Τηρεί αρχείο με το οδοντιατρικό ιστορικό επισκέψεων/επεμβάσεων των ασθενών
 Προγραμματίζει τις επισκέψεις των ασθενών και κι επικοινωνεί με τους προμηθευτές για την ανανέωση των αναλώσιμων υλικών/φαρμάκων
του ιατρείου, υπό τις οδηγίες του οδοντιάτρου.
 Επιμελείται την ασφάλεια, την υγιεινή και την καθαριότητα τόσο των χώρων του ιατρείου όσο και των μηχανημάτων.
 Χειρίζεται με ευχέρεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Συνεργάζεται με τον οδοντίατρο με αυτοσυγκέντρωση και υπευθυνότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού.
 Εργάζεται με υπομονή, σεβασμό, αξιοπιστία και εχεμύθεια, σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του
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Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.
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4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε οδοντιατρείο ως βοηθός οδοντιάτρου.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 /
Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει
5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
τίτλου σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών
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Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1
Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1
Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο
πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013)
7.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF) / Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Οδοντική χειρουργική, Ενδοδοντία, Περιοδοντολογία, Χειρουργική - Παθολογία στόµατος, Προσθετική, Παιδοδοντία, Ορθοδοντική,
Ακτινολογία - ∆ιαγνωστική, Κλινική μεθοδολογία, Εργονοµία - Μηχανοργάνωση, Αποστείρωση, Υγιεινή - Επιδηµιολογία, Υλικά,
Μηχανήµατα - Εργαλεία, Συµπεριφερολογία και δηµόσιες σχέσεις, Εµφυτευµατολογία,Video - Φωτογραφία, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/
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