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’Associació d’Higienistes i Auxiliars
Dentals de Catalunya (AHIADEC) és
l’associació que aplega més professionals higienistes dentals i auxiliars de
tot Catalunya i Espanya.

1.

2.

Només poden fer-les els professionals amb
el títol oficial d’FPII o Grau Superior en
Higiene Bucodental o habilitació professional. Mai el personal auxiliar. Davant el
dubte, demana la còpia del títol oficial.

Una higiene dental no ha de fer mal. Pot
produir alguna molèstia, però mai dolor.

A més a més, és l’única associació professional que, d’acord amb l’article
3.1.d de l’ORDRE SLT/363/2014, de 10
de desembre, forma part del Consell
de les Professions Sanitàries de Catalunya.
L’AHIADEC és l’organització que defensa
els interessos dels professionals higienistes bucodentals i auxiliars davant
l’intrusisme i les administracions
públiques. També afavorim les bones pràctiques, la professionalitat i la formació continuada entre
els nostres associats.

> 45 min
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Com a mínim, una higiene dental ha de
durar 45 minuts, ja que s’han de repassar
totes les dents una per una.

També s’ha de revisar la llengua, les galtes
i les glàndules salivals.

AHIADEC
c/ Llançà 34
08015 - Barcelona
Tel: 93 410 10 31
comunicacio@ahiadec.com
www.ahiadec.com
Contingut realitzat amb informació de: Reial Decret
1594/1994, Llei 44/2003, Llei 10/1986, Llei Orgànica 10/1995,
Consejo de Dentistas i AHIADEC.
Imatges:

ßß Un percentatge molt important del personal que treballa a les clíniques dentals fent
tasques assistencials ho fa
sense tenir el títol oficial corresponent.
ßß Molts treballadors que diuen ser higienistes o que realitzen les seves funcions no ho són.
ßß Només els professionals amb el títol oficial
d’FPII o grau superior en Higiene Bucodental
o habilitació professional són higienistes dentals.
ßß Mai el personal auxiliar o administratiu pot fer
les feines de l’higienista dental perquè no té els coneixements ni la titulació
que l’habilita legalment
a fer-ho.
ßß Realitzar tasques d’higienista dental sense
ser-ho és delicte i està
tipificat a l’article 403
del Codi Penal.
ßß Només els higienistes
dentals i els odontòlegs poden posar les mans
a la boca d’un pacient. Mai
el personal auxiliar.

ßß Els pacients han de rebre un tracte digne i
respectuós per part del personal de la clínica
dental.
ßß El pacient té dret a la intimitat i, per tant, pot
demanar que el personal que no estigui participant en les tasques sanitàries surti del gabinet.
ßß El pacient té dret a conèixer el nom del personal sanitari que l’atén, tant dels odontòlegs
com dels higienistes dentals i auxiliars.
ßß El pacient té dret a conèixer la titulació i especialitat dels professionals sanitaris de la clínica
dental. Així com a conèixer la
seva categoria i funcions.
ßß El pacient té dret a ser explorat convenientment per
descobrir qualsevol tipus
de patologia estomatognàtica detectable per mitjans
indolors.
ßß Té dret a rebre una informació detallada i clara
sobre les possibilitats
terapèutiques a la seva
patologia, juntament
amb el pronòstic,
temporització,
expectatives, qualitats
alternatives, riscos i
pressupost.

Tots els establiments sanitaris han d’estar registrats
com a centres autoritzats per la Generalitat. Per tant,
la clínica dental ha de constar en el registre de centres
extrahospitalaris. Podeu fer la consulta al web

http://canalsalut.gencat.cat
Tots els professionals que treballen en una clínica
dental i realitzen funcions assistencials han de tenir
la titulació oficial corresponent a les tasques que
desenvolupen:
• les/els odontòlegs
títol de grau o llicenciatura en Odontologia o
Medicina
• les/els higienistes dentals
títol d’FPII o grau superior en Higiene Bucodental o
habilitació professional
• les/els auxiliars
títol d’FPI o grau mitjà en Cures Auxiliars
d’Infermeria.

Només els odontòlegs i els higienistes dentals tenen
les competències legals i els coneixements per posar
les mans dins la boca d’un pacient. Ni el personal
auxiliar ni cap altre treballador de la clínica poden
fer-ho.
En el cas que ho fessin estarien cometent un delicte
d’intrusisme professional, tipificat en l’article 403
de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal.

