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1. WSTĘP 

 
Pracownie protetyczne są miejscem, w którym istnieje ryzyko wstępowania 

niepożądanych i niebezpiecznych dla personelu czynników szkodliwych. Spośród wielu 
możemy wyróżnić następujące grupy zagrożeń: chemiczne, fizyczne i biologiczne. Istotnie 
niebezpieczne dla technika dentystycznego są czynniki mikrobiologiczne  takie jak: wirusy, 
bakterie, grzyby i pleśnie[1,3,4]. 

 Kontakt z czynnikami chemicznymi i  fizycznymi  powoduje powstawanie częstych 
uczuleń poprzez codzienne obcowanie  z czynnikami alergizującymi. Do najbardziej 
powszechnych zagrożeń należą: tworzywa akrylowe, metale, pył gipsowy i z  pisaku 
korundowego oraz hałas i pole elektromagnetyczne [2,6,7,8]. 

Zwracając uwagę na zagrożenia zawodowe techników dentystycznych niebagatelnym  
problemem są zagrożenia niewidoczne dla ludzkiego oka-patogeny. Gdzie głównym ich 
ośrodkiem są używane uzupełnienia protetyczne [1,5] 

Opracowanie  jest ukierunkowana na ocenę  wpływu szkodliwości na zdrowie 
technika dentystycznego ze zwróceniem uwagi  na zagrożenia biologiczne. Jednocześnie 
prezentuje czynniki chemiczne, fizyczne oraz  wyniki badań mikrobiologicznych, które 
zostały przeprowadzone dla poszczególnych stanowisk w pracowni protetycznej. 

 
 

2. CEL I ZAKRES PRACY 
 

Celem pracy jest ukazanie oraz charakterystyka zagrożeń na jakie jest narażony  podczas 
swojej pracy technik dentystyczny.  

Zakres pracy obejmuje: przegląd dostępnego piśmiennictwa, następnie badania 
mikrobiologiczne dla poszczególnych stanowisk pracy w pracowni protetycznej oraz 
charakterystykę  szkodliwych  czynników chemicznych i fizycznych. 

W obrębie badań mikrobiologicznych identyfikowano następujące grupy drobnoustrojów: 
bakterie (gronkowce, paciorkowce, pałeczki, laseczki beztlenowe), drożdżaki, grzyby, 
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pierwotniaki i priony oraz wirusy. Przygotowanie preparatów do badań polegało na posiewie i 
inkubacji wybranych drobnoustrojów na specjalnie przygotowanych do tego celu agarowych 
próbkach. 

 
 

3. WNIOSKI 
 

a) Badania mikrobiologiczne wykazały obecność szeregu drobnoustrojów: bakterii, 
wirusów i grzybów. 

b) Czynniki chemiczne są przyczyna częstych alergii skórnych jak i schorzeń układu 
oddechowego. 

c) Wśród czynników fizycznych najbardziej niekorzystny wpływ na zdrowie technika ma  
hałas i pole elektromagnetyczne. 
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