CYKL KURSÓW „PROBLEM-BASED CLINICAL PERIODONTOLOGY”
14-15 09.2013 (sobota /niedziela)
Perio 3 PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA
Miejsce: Wrocław, ul Muchoborska 10 ,sala wykładowa

Odbiorcy kursów: Lekarze stomatolodzy zainteresowani usystematyzowanym, opartym na naukowych podstawach
dokształceniem się skierowanym na aspekty kliniczne w dziedzinie periodontologii w powiązaniu z perioprotetyką,
implantologią i stomatologią estetyczną.
Cel kursów: Nabranie większej pewności siebie w planowaniu i leczeniu pacjentów ze schorzeniami
periodontologicznymi przez optymalne przekazanie wiedzy naukowej i istotnych informacji praktycznych oraz
umiejętności klinicznych, które są nieodzowne do opracowania skutecznej koncepcji leczenia.
Przebieg kursów: Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej, które płynnie przenikają się nawzajem. W
części teoretycznej omówione zostaną do poszczególnych tematów zagadnienia takie jak : "co mam zrobić", "dlaczego
mam to zrobić", "jak mam to zrobić" oraz "co mam zrobić kiedy"?. W części praktycznej uczestnicy kursów będą mieć
możliwość pod nadzorem instruktora zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną bezpośrednio w praktyce na modelach
lub na pacjentach. Przekazywana wiedza oparta jest na aktualnie dostępnych faktach naukowych oraz na
doświadczeniach własnych autora kursów. Aby zasymulować warunki z codziennej praktyki i odpowiednio
przygotować uczestników kursów w praktyce, zastosowana zostanie „nauka problemowa” zamiast tradycyjnej metody
nauczenia. Oznacza to, że punkt wyjścia stanowić będą rzeczywiste zagadnienia z codziennej praktyki zawodowej, dla
których razem z uczestnikami wypracowane zostaną odpowiednie rozwiązania. Ten sposób przekazania wiedzy jest
zorientowany na działanie i wymaga aktywnej współpracy ze strony uczestników. W zamian jednak uczestnicy
nabywają szybko umiejętności, które pozwolą im w przyszłości rozwiązywać problemy samodzielnie.

KURS PERIO III: PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA.
PERIOPROTETYKA I PERIOIMPLANTOLOGIA

Różne techniki pokrywania recesji. Sterowana regeneracja tkanek miękkich. Aspekty periodontologiczne
przy planowanych odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Odbudowa wyrostka
zębodołowego i kształtowanie tkanek pod przęsła mostów (korekty grzebienia wyrostka zębodołowego za
pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów łącznotkankowych). Aspekty periodontologiczne przy
implantach śródkostnych. Powikłania i niepowodzenia. Evidence based dentistry (EBD) – stomatologia
oparta na faktach naukowych.

Dzień 1, Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00)

1.
2.
3.
4.

Wskazania do plastyczno-estetycznej chirurgii przyzębia.
Kroki przygotowawcze- czego dokładnie potrzebuję?
Koncepcja mikrochirurgiczna.
Leczenie recesji przyzębia, różne techniki do pokrywania pojedynczych i mnogich recesji:

-

wolny przeszczep błony śluzowej, pobieranie przeszczepów łącznotkankowych,

-

płaty przemieszczane dokoronowo, płaty przemieszczane bocznie, technika koperty nadokostnowej, technika

tunelowa,

1. Leczenie ubytków grzebienia wyrostka zębodołowego za pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów
łącznotkankowych i różnych technik (inlay-, onlay-, interpositional-graft).
2. Perioprotetyka: kształtowanie profilu wyłonienia mostów i implantów, aspekty periodontologiczne przy
implantach, sterowanie tkanek miękkich.
3. Ograniczenia i powikłania.

4. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków - case-planning).
5. Evidence based dentistry (EBD) – stomatologia oparta na faktach naukowych.

Dzień 2: Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.30)
Warsztat praktyczny dotyczący zagadnień z zakresu plastyczno-estetycznej chirurgii przyzębia, perioprotetyki i
perioimplantologi. Uczestnicy będą ćwiczyć praktycznie na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych na
podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.
Wykładowca: dr med. dent. Arkadiusz J. Kuczek
III- 2.400 zł
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