Cykl szkoleniowy perio dla higienistek
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu anatomii, patomechanizmu chorób przyzębia
diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia. Kurs skupia się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi
diagnostycznych, narzędziach komunikacji z pacjentem w zakresie motywacji, doboru technik
higienizacji domowej oraz instruktażu higieny jamy ustnej. Wielo-modułowy cykl obejmuje ćwiczenia
z podstawowych zabiegów higienizacyjnych przy użyciu urządzeń mechanicznych i instrumentów
ręcznych.

Temat: Rola higienistki w nowoczesnej profilaktyce, leczeniu chorób przyzębia, tkanek
wokół implantów oraz utrzymaniu zdrowia jamy ustnej - 4 modułowy cykl szkoleniowy w
formie wykładów i warsztatów praktycznych.

Miejsce: Wrocław, ul Pomarańczowa 8, sala wykładowa
Wykładowca: lek. dent. Marta Czownicka
Doświadczenie zawodowe:.
Ekspert z klinicznej periodontologii. Uniwersytet Complutense, Madryt. Szkolenie podyplomowe w zakresie
periodontologii i implantologii w grupie prof. Sanz’a. VIII 2011 - obecnie. Specjalizacja z periodontologii. Niemieckie
Towarzystwo Periodontologiczne. Uniwersytet Charité,
Berlin. IV 2008 - obecnie. Doktorant, pracownik naukowy Uniwersytet Charité, Berlin. Wydział Periodontologii i
Stomatologii
Synoptycznej X 2005 - obecnie. Tłumacz symultaniczny. „Inter Lang & Text”, Kraków. Tłumaczenia stomatologiczne z
jęz. angielskiego i niemieckiego. IX 2012 - X 2013 Instruktor kursu z periodontologii Philipp-Pfaff-Institut, Berlin.
Prowadzenie kursu przygotowawczego do egzaminu równoważności
dla lekarzy dentystów z poza UE. VII 2012 - II 2013 Opiekun kursu dla higienistek Philipp-Pfaff-Institut, Berlin.
Prowadzenie kursu klinicznego dla higienistek stomatologicznych.
VII 2008 – V 2009 Lekarz dentysta Thomas Egerer Zahnarztpraxis, Berlin. Lekarz dentysta, fokus na endodoncję i
periodontologię.
X 2005 – IX 2006 Członek komitetu egzaminacyjnego higienistek stomatologicznych
. Badacz w badaniach klinicznych LEP Primary Health Care Examination.
Osiągnięcia zawodowe
Stypendysta Erasmus Placement. Uniwersytet Complutense, wydział medycyny i chirurgii stomatologicznej. Madryt,
IX-XII.2014 Stypendysta uniwersytecki - praktyka Uniwersytet Tor Vergata, Rzym, VIII 2002
Reprezentant DGP na 3 letnim obozie Europejskiej Akademii Osteointegracji-EAO. Barcelona,
VII. 2014 Stypendium doktoranckie Gesellschaft für ZMK przy Uniwersytecie Humbolta. V - X. 2011
Nagroda CED-I ADR Travel Stipend. IADR 2014

Moduł I i II Wrocław

piątek /sobota CENA 1350 ZŁ

DZIEŃ I 10 -18.30
Podstawy periodontologii, wskaźniki diagnostyczne
• Dlaczegodziąsłakrwawią? Podstawy anatomiii patofizjologii chorób przyzębia
• Jakodróżnićpacjentazdrowegoodpacjenta“perio”?
• Profilaktykaperiodontologiczna a leczenie periodontologiczne - protokoły diagnostycznei
terapeutyczne
• Diagnoza:periodontitis-coztego rozumie pacjent? Komunikacja z pacjentem, motywacja do
współpracy
• KiedypowiedziećSTOP-przeciwwskazania dozabiegów higienizacyjnych
Ćwiczenia praktyczne: wywiad ,motywacyjny, obliczanie wskaźników diagnostycznych,wnioski
terapeutyczne

DZIEŃ II 9.00-17.30
Motywacja pacjenta, instruktaż higieny
• Faza higienizacyjna-krok po kroku
• Instruktażhigienydomowej-dlawszystkichtosamo?Technikiszczotkowani-pacjentzrecesjami,pacjentzperiodontitis, pacjent ortodontyczny
• Kiedy nić dentystyczna, kiedy szczoteczki międzyzębowe ?
• Pomocnicze środki chemiczne
Ćwiczenia praktyczne: instruktaż higieny na modelach/z lusterkiem, indywidualna karta
higieny międzyzębowej.

Moduł III i IV Wrocław piątek /sobota

CENA 1450 ZŁ

DZIEŃ I 10 -18.30
Technika skalingu naddziąsłowego• Biofilm, kamień nazębny, próchnica czy jeszcze coś innego?
Diagnostyka złogów nazębnych
• Jakie instrumenty wybrać? Techniki niechirurgicznego usuwania złogów nazębnych: instrumenty
dźwiękowei ultradźwiękowe, Instrumenty ręczne -kirety/ skalery, praca piaskarką• Kiedy należy
ostrzyć instrumenty?

• Fazapodtrzymująca terapii (recall)-znaczenie re-motywacji i re-instruktażu
Ćwiczenia
praktyczne:ergonomiastanowiskapracy,skalingnaddziąsłowy,systematykapracy,podparcie,kontrolai
ostrzenie instrumentów
DZIEŃ II (sobota) 9.00-17.30
Pacjent implantologiczny - rola higienistki• Pacjent implantologicznya pacjent periodontologiczny podobieństwa i różnice• Prewencja chorób wokół implantu - badanie, diagnostyka, motywacja• Kiedy
już krwawi colitis czy periimplantitis?Leczeniepacjentaimplantologicznego,zadaniahigienistki• Czy
naprawdę potrzebne są specjalne instrumenty? Ćwiczenia praktyczne: wywiad, badanie,
diagnostyka- wsparcie lekarza wleczeniu pacjenta implantologicznego, kompetencje
higienistki.

Organizator
ESDENT DENTAL EQUIPMENT Wojciech Baziuk Ul. Pomarańczowa 8
54-058 Wrocław NIP 899-112-27-53 Regon 930593840
Nr konta
W celu rezerwacji miejsca proszę o wpłatę rezerwacyjna
na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 27 1050 1575 1000 0022 5454 2323
nazwa konta: Esdent Dental Equipment, Wrocław

A pozostała kwotę na 1 tydzień przed kursem

