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املسؤوليات الرئيسية
 - 1مساعدة طبيب األسنان في اإلجراءا الع ج ة لألسنان.
. 2تقديم خدما رعاية املرض ى من خ ل أخذ التاريخ الطبي ملالرسم الب اني ألسنان املريض املضمن في سج طب األسنان ملأخذ الع ما ال وية.
. 3كسب ثقة املريض ملال فاظ على سرية املعلوما .
 .4تطهير كرس ي ع ا ة االسنان ملاأل ملا املستخدمة لجراحة االسنان قب ملبعد استخدامها للمريض.
 . 5تزمليد املريض ما يلزم قب الجلسة الع ج ة امل بعد ا إعطائه اال ملية عن طري الفم امل على األسنان حسب توص ة الطبيب.
 . 6تزمليد املريض التعل ما ال زمة لص ة الفم مث (تقن ا تنظ ف األسنان ،الخ ط ،املشورة الغذائ ة)
 . 7تعق م ملإعدا أ ملا ملمعدا طب األسنان قب مل بعد الجلسة الع ج ة ال وم ة.
 .8املساعدة على توفير الرعاية املباشرة للمرض ى في تخصصا طب األسنان
 .9الق ام إعدا ال زم لجراحة األسنان ملفقا لإلجراءا ملالبرملتوكول ا د مث (استقبال املرض ى ملتهدئتهم /تزمليد م الغطاء ا لجراحي /ترتيب األ ملا ال زمة للجراحة)
 .10تنف ذ املهام التي تتطلب استخدام ال اسوب مث (جدمللة املواع د ،إحصائ ا زيارا الع ا ة ،طلب مستلزما سريرية  /مكتب ة )
 .11االستجا ة طريقة م ئمة لطلبا املرض ى ملاملوظفين ملاإلجا ة على استفساراتهم.
-12أ اء إجراءا ع ج ة في طب األسنان مث تمرير أ اة معقمة لطبيب األسنان ملتثب ت ملضع ة املريض ،ملالتعام مع جهاز الشفط ،جمع األ ملا ال زمة ملاملساعدة في ملضعها في فم
املريض.
 . 13االستعدا للمريض الجديد من خ ل تحضير جهاز األشعة الطريقة الص حة مل أخذ األشعة الس ن ة للمريض ،راسة حالته مل أخذ نموذج طباعة عن االسنان  ،تحضير الخل ط مل
ً
ملضعه على األسنان ل صنع نموذجا لله ك السني .
. 14مساعدة طبيب األسنان في إ ارة حاال الطوارئ الطب ة ملامت ك شها ة ملرة اإلنعاش القلبي الرئوي  ،ملمعرفة رموز الطوارئ مل ل االتصال بهاتف الطوارئ.
-15ال رص على االحتفاظ مخزملن اإلمدا ا السريرية التحق من الطلب ا ملاللوازم املتوفرة لتحديد مستوى االحت اج ملتوقع اإلمدا ا ال زمة ملتسريع طلبها ،ملالتحق من لوازم
است مها.
 .16ال فاظ على موار طب األسنان استخدام املعدا ملاللوازم حسب ال اجة لتحق نتائج العم ملتقد م معلوما للمريض ملاملوظفين من خ ل اإلجا ة على األسئلة ملالطلبا .
 .17العم معايير مكافحة العدملى ،ملتوفير إجراءا الس مة ملكافحة العدملى في جم ع مجاال ممارسة طب األسنان ملا افظة على يئة عم نظ فة ملآمنة من خ ل تطب قواعد
ملأنظمة س مة املرض ى.
 .18تطب جم ع املعايير املعمول بها مث  CBAHIمل  JCIفي جم ع املهام املتعلقة الوظ فة.
 .19ضمان التشغ السل م لجم ع معدا طب األسنان اتباع تعل ما التصن ع  ،استكشاف األخطاء ملإص حها  ،طلبا التصل ح ملالص انة  ،جر املعدا  ،ملتق م املعدا الجديدة
ملتقن اتها.
 .20ال فاظ على املعرفة املهن ة ملالتقن ة من خ ل حضور ملرش العم التعل م ة  ،ملمراجعة املنشورا املهن ة  ،ملاملشاركة في جمع ا طب األسنان املهن ة  /العامة مع املسا مة في
الجهو الجماع ة من خ ل تحق النتائج ذا الصلة حسب ال اجة.

*قد يختلف الوصف الوظيفي حسب المنشاة

