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Streszczenie
Celem artyku³u jest przybli¿enie jednego z zasa-
dniczych elementów tematyki pracy na sze�æ r¹k 
w mikroskopie operacyjnym - pozycji pacjenta i cz³on-
ków zespo³u stomatologicznego. Artyku³ jest konty-
nuacj¹ serii dotycz¹cej powy¿szej tematyki i zawiera 
dok³adny opis prawid³owych pozycji przy pracy oraz ich 
szczegó³ow¹ analizê.

Summary 
Purpose of this article is an approximation of one of 
fundamental elements of work on six hands in operating 
microscope in dentistry. Correct position of patient, 
operator, first and second assistant is exactly described. 
The article is continuation of series concerning above-
mentioned topic and includes six handed work detailed 
analysis.

W technice pracy na sze�æ r¹k zawsze zaanga¿owane s¹ 
cztery osoby: pacjent, operator i dwie asysty (fot. 1). 
W przypadku sta³ej pracy w mikroskopie operacyjnym 
wystêpuje dodatkowo zjawisko wymuszenia pozycji 
operatora. Zwi¹zane jest to z szeregiem czynników 
takich jak: pozorne zmniejszenie pola zabiegowego, 
zwiêkszone obci¹¿enie statyczne cia³a operatora, inna 
aran¿acja pola widzenia w jamie ustnej, jak równie¿ 
odmienne zasady trzymania, a g³ównie przekazywania 
instrumentów. 
Obecno�æ mikroskopu operacyjnego powoduje zawê-
¿enie k¹ta bry³owego widzenia operatora. Intensyfikuje 
siê równie¿ komunikacja manualna miêdzy nim, a pier-
wsz¹ i drug¹ asyst¹. Odpowiednia pozycja pacjenta 
i cz³onków zespo³u stomatologicznego ma kluczowe 
znacznie dla efektywno�ci postêpowania stomato-
logicznego wed³ug zasad ergonomii pracy, a wiêc przy 
minimalnym obci¹¿eniu uk³adu wzrokowego, nerwo-
wego i miê�niowo-szkieletowego cz³onków zespo³u. 

znajduje siê na jednej linii z jego kolanami. Pacjent 
znajduj¹c siê na fotelu dentystycznym ma podparte cia³o 
w 16-20 punktach (fot. 2). G³owa pacjenta jest podparta 
na podg³ówku - najwa¿niejszym z punktu widzenia 
ergonomii elemencie konstrukcyjnym fotela - gdzie 
mo¿liwe jest osi¹gniêcie III, IV i oczywi�cie V zmiany 
ruchu (fot. 3). Plecy, ramiona, ³okcie i przedramiona 
pacjenta spoczywaj¹ na oparciu fotela. D³onie pacjent 
zwykle uk³ada  splecione lub wolne na �rodkowej czê�ci 
tu³owia w okolicach brzucha lub ud (fot. 4). Po�ladki i 
koñczyny dolne powinny znajdowaæ siê na poduszce 
fotela. Choæ nie zawsze tak jest, czasami pacjent sam 
wybiera wygodn¹ dla siebie pozycjê, szczególnie 
koñczyn dolnych, poniewa¿ w tej czê�ci nie ma 
ograniczeñ przestrzennych (fot. 5). Pacjent powinien 
czuæ siê na fotelu stomatologicznym wygodnie, 
szczególnie w przypadku zabiegów trwaj¹cych d³ugo 
np. endodontycznych. Z punktu widzenia fizjologii pracy 
pozycja le¿¹ca pacjenta jest pozycj¹ najbardziej 
energooszczêdn¹. Mo¿liwo�æ zmiany pozycji pacjenta 
(dynamizacji) - podczas zabiegów wykonywanych przez 
zespó³ trzyosobowy przy u¿yciu mikroskopu 
operacyjnego  jest bardzo ograniczona. Jednak istnieje 
ewentualno�æ alternatywnych zmian pozycji kreowa-
nych przez pacjentów, g³ównie w obrêbie koñczyn 
dolnych i górnych.

Pozycja operatora
Mikroskop operacyjny wymusza na operatorze okre-
�lon¹ pozycjê przy pracy. Operator pracuj¹cy w mikro-
skopie mo¿e znajdowaæ siê w pozycji wy³¹cznie sie-
dz¹cej, uwarunkowanej szeregiem istotnych czynni-
ków. G³owa, szyja i tu³ów nie powinny byæ bardziej 
odchylone od linii po�rodkowej cia³a (C7 - R4)  zarówno 

oku przodowi jak i ku ty³owi  nie wiêcej ni¿ o 15  (fot. 6). 
K¹t zawarty pomiêdzy udami a lini¹ po�rodkow¹ nie 

opowinien byæ wiêkszy ni¿ 105 . Podczas pracy w mi-
kroskopie, bezwzglêdnym wymogiem jest, aby operator 
podparty by³ we wszystkich piêciu stopniach (fot. 7). Ze 
wzglêdu na oszczêdno�æ uk³adu wzrokowego 
obowi¹zuj¹ szczególne zasady podczas pracy w mikro-
skopie operacyjnym. Operator nie powinien odrywaæ 
wzroku od binokularu mikroskopu oraz nie powinien 
przemieszczaæ d³oni poza pole zabiegowe. Mo¿liwe jest 
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Pozycja pacjenta
Podobnie jak w przypadku innych technik zespo³owych 
tak i w pracy na sze�æ r¹k z zastosowaniem mikroskopu 
operacyjnego pozycjê pacjenta okre�la siê jako pozycjê 
le¿¹c¹ spoczynkow¹. Oznacza to, ¿e nos pacjenta 
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1Fot. 1. 
Technika pracy na 
sze�æ r¹k w mikrosko-
pie operacyjnym  pa-
cjent, operator i dwie 
asysty. 1

2Fot. 2. 
Prawid³owa pozycja pacjenta na fotelu dentystycznym.

3Fot. 3. 
Podg³ówek - najistotniejszy element konstrukcyjny fotela 
stomatologicznego.

4Fot. 4. 
Przyk³adowe u³o¿enie koñczyn górnych pacjenta 
podczas leczenia stomatologicznego w pozycji le¿¹cej 
spoczynkowej.

5Fot. 5. 
Koñczyna dolna pacjenta znajduj¹ca siê (zwisaj¹ca) 
poza fotelem stomatologicznym.
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to tylko dziêki profesjonalnej wspó³pracy manualnej ca³ego zespo³u zabiegowego (trzymanie i przekazywanie 
instrumentów).
Mikroskop operacyjny jest dotychczas jedyn¹ ze stosowanych pomocy optycznych, która pozwala na stabilizacjê 
odleg³o�ci roboczej operatora i nie wp³ywa tak znacz¹co na obci¹¿enie jego krêgos³upa szyjnego, wynikaj¹ce np. 
z przodopochylenia, wystêpuj¹cego do�æ czêsto w standardowej pracy lekarzy dentystów.

II asysta
Wprowadzenie do pracy zespo³owej drugiej asysty 
spowodowa³o, ¿e pula energii przeznaczona na dany 
zabieg zosta³a roz³o¿ona na trzy osoby, przez co wydatek 
fizjologiczny, a w konsekwencji zmêczenie poszcze-
gólnych cz³onków zespo³u automatycznie zmniejszy³o 
siê. Druga asysta znajduje siê w pozycji 9, po prawej 
stronie operatora (fot. 12) i podobnie jak pierwsza  
pracuje w bezpo�rednim polu widzenia. Linia wzroku 
drugiej asysty wzglêdem linii przebiegaj¹cej przez pole 
zabiegowe powinna byæ jak najbardziej zbli¿ona do k¹ta 
prostego. Analogicznie jak pierwsza asysta - równie¿ 
i druga  powinna dok³adnie widzieæ to co widzi operator. 
S³u¿y temu - jak wspomniano - tor wizyjny mikroskopu 

i monitor dla drugiej asysty umieszczony za operatorem 
w linii jej wzroku (fot. 13). Druga asysta - podobnie jak 
pierwsza - siedzi 15-20 centymetrów wy¿ej ni¿ operator, 
jak najbli¿ej prawej krawêdzi roz³o¿onego fotela. Uda 
drugiej asysty znajduj¹ siê równolegle do prawej linii 

ouszno-ramiennej pacjenta lub pod k¹tem 45  do jego 
linii po�rodkowej. Stopy drugiej asysty  analogicznie jak 
pierwszej  s¹ oparte o pier�cieniowy element konstru-
kcyjny jej krzese³ka (fot. 14). Zakres funkcji drugiej 
asysty polega g³ównie na transferze instrumentów 
(g³ówna czynno�æ odci¹¿aj¹ca pierwsz¹ asystê - w po-
równaniu do pracy na cztery rêce), obs³udze konsoli 
g³ównej, a tak¿e komunikacji manualnej z pierwsz¹ 
asyst¹.
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statyczn¹ (fot. 9). Dziêki krzese³ku - odpowiedniej kon-
strukcji - asysta siedzi 15-20 centymetrów wy¿ej ni¿ 
operator, jak najbli¿ej lewej krawêdzi roz³o¿onego fotela 
(fot. 10). Uda pierwszej asysty powinny znajdowaæ siê 
równolegle do lewej linii uszno-ramiennej pacjenta lub 

opod k¹tem 45  do jego linii po�rodkowej. Stopy asysty s¹ 
podparte na podpórce jej krzese³ka - jest to zwykle 
pier�cieniowy, metalowy element konstrukcyjny (fot. 
11). W zale¿no�ci od uzgodnieñ w zespole stoma-
tologicznym zakres funkcji pierwszej asysty to m.in.: 
praca ssakami, obs³uga polimeryzatorów (lampa, ³uk 
plazmowy), laserów biostymulacyjnych, lampy RTG, 
instrumentów rotacyjnych konsoli g³ównej itd. Dzia³ania 
te dynamizuj¹ w wiêkszym lub w mniejszym stopniu 
obci¹¿enie statyczne pierwszej asysty, przez co praca 
nie jest tak obci¹¿aj¹ca dla poszczególnych uk³adów jej 
cia³a.

Pozycja asyst:

I asysta
Pierwsza asysta znajduje siê w tzw. strefie pracy asysty 
w pozycji 3, po lewej stronie operatora (fot. 8). Zakres 
ruchu jej cia³a jest stosunkowo ograniczony. Asysta 
pracuje zawsze w bezpo�rednim polu widzenia, musi 
wiêc mieæ pe³en dostêp wizualny, a w konsekwencji 
manualny, do strefy zabiegowej. Nie prawd¹ jest, ¿e 
g³owica mikroskopu (jest to czêsto argumentem opo-
nentów) zas³ania pierwszej czy drugiej asy�cie pole 
widzenia. Linia wzroku asysty wzglêdem linii 
przebiegaj¹cej przez pole zabiegowe powinna byæ jak 
najbardziej zbli¿ona do k¹ta prostego. Oprócz tego  
dziêki torowi wizyjnemu mikroskopu - asysta widzi 
dok³adnie to co operator. Monitor przeznaczony dla 
pierwszej asysty powinien znajdowaæ siê za stref¹ 

8Bladowski M., Rydz M., Ergonomia pracy w stomtologii ogólnej. Wieloaspektowa ocena czynników sk³adowych pracy w stomatologii 
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Technika pracy na sze�æ r¹k z zastosowaniem 
mikroskopu operacyjnego jest  z punktu widzenia ergo-
nomii pracy - najwy¿sz¹, mistrzowsk¹ form¹ wykony-
wania zawodu. Nie mniej jednak technika ta wymaga 
rzetelnej znajomo�ci zasad ergonomii pracy na 
poziomie technik zespo³owych (na cztery i sze�æ r¹k) 
we wszystkich jej aspektach. Prawid³owa pozycja 
pacjenta i cz³onków zespo³u jest elementarnym czynni-
kiem wyj�ciowym do podjêcia i przeprowadzania 
dalszych profesjonalnych czynno�ci klinicznych w po-
stêpowaniu stomatologicznym.
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6Fot. 6. 
G³owa, szyja i tu³ów 
operatora w prawid³o-
wej pozycji przy pracy. 

7Fot. 7. 
Pozycja operatora przy 
pracy - podparcie 
w piêciu stopniach.  

8Fot. 8. 
Pozycja pierwszej asysty w technice 
pracy na sze�æ r¹k.  

9Fot. 9. 
Bezpo�rednie pole widzenia pierwszej asysty w monitorze znajduj¹cym 
siê za stref¹ statyczn¹.  

10Fot. 10. 
Pierwsza asysta siedzi 
15-20 centymetrów 
wy¿ej ni¿ operator.  

11Fot. 11. 
Podparcie stóp pierwszej 
asysty (V stopieñ 
podparcia).  

12Fot. 12. 
Pozycja drugiej asysty 
w technice pracy na 
sze�æ r¹k.  

13Fot. 13. 
Bezpo�rednie pole 
widzenia drugiej asysty 
w monitorze umieszczo-
nym w linii jej wzroku 
za operatorem.  

14Fot. 14. 
Podparcie stóp drugiej 
asysty (V stopieñ 
podparcia).  
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