PRIHLÁŠKA

Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi

DENTÁLNY HYGIENIK
Vyplňte a priložte skopírovanú prihlášku o zaplatení poplatku, odošlite poštou na adresu:

Slovenská parodontologická spoločnosť
Slovenská stomatologická spoločnosť
Slovenská dentálnohygienická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove.

POZVÁNKA

Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi
1. + 2. kurz
pod vedením

Zubná ambulancia, Kapušianska 2, 080 06 Prešov
alebo na e-mail: kovalova@nextra.sk
Akceptované budú prihlášky s kópiou o zaplatení poplatku za zvolený počet kurzov
na účet UniCredit Bank, a.s.:
IBAN: SK16 1111 0000 0066 2765 8006

doc. MUDr. E. Kovaľová, PhD., MUDr. T. Klamárová, MDDr. M. Matuševská, PhD., Bc. M. Vooková,
Mgr. H. Hatalová, PhDr. M. Ferko, Bc. B. Dančová, Mgr. L. Hudáková, PhD., PhDr. Ľ. Andraščíková

1. kurz

Nechirurgická – mechanická + chemická liečba parodontu
06.-08. 02. 2020

SWIFT: UNCRSKBX

Vždy dopíšte do poznámky pre príjemcu aj svoje meno ako Doplňujúci údaj.
Pri jednorazovej úhrade za 2 kurzy spolu je zľava!!!

2. kurz

Protetická a chirurgická liečba parodontu, dlahovanie zubov
– základy chirurgie na parodonte a v mukogingiválnej oblasti
05.-07. 03. 2020

Prihlasujem sa na kurz (zakrúžkujte):

1.

2.

6.- 8. február 2020

5.- 7. marec 2020

Platba: 300 € + 400 € (700€), pri jednorazovej úhrade 650 €
V cene je:
- občerstvenie, obed, písomné podklady, kazuistiky na CD, dokumentácia, materiály na kurz.
Info: kovalova@nextra.sk, tel.: 051/77 22 712, 0905/206 701, 0908/976479

VYŠETRENIE nám povie:

PLÁN?
ný LIEČEBNÝ
- aký je vhod
etrenia?
oš
s
hrozí poča
- aké RIZIKO
KÁ?
TI
O
BI
TI
vať AN
- kedy indiko
parodontu?
IA
RG
U
IR
CH
ná
- aká je vhod
OGNÓZA?
- aká bude PR
ť DH?
dokáže vykona
ny
ko
- ktoré vý

MENO:

e-mail:
Adresa:
Fakturačné údaje
IČO:

DIČ:

Tel.:

Kurzy sú určené ZL a DH, všetkým, ktorí majú záujem o parodontológiu, tým, ktorí majú alebo
plánujú zamestnať DH. Každý kurz je trojdňový s prednáškami (spoločné pre ZL a DH) a praktickými
ku rza m i p re l e ká rov p o d ve d e n í m d o c . Kova ľ ove j , p re D H o d b o r n í c i v o b l a s t i D H .
Podrobný program dostane e-mailom každý prihlásený účastník.
Zažiadané o kredity (21+21). Počet účastníkov je obmedzený. Vždy po prednáškach sú praktické kurzy
a workshopy. Kurzy na seba nadväzujú, preto je vhodné absolvovať celý vzdelávací program.

1. KURZ

PREŠOV: 6.- 8. február 2020 Fakulta zdravot. odb., Partizánska 1, 080 01 Prešov

Nechirurgická – mechanická + chemická liečba parodontu

09.00 – 12.00 Prednášky – PROTOKOL, GUIDE BIOFILM THERAPY
■ mikrobiálne a nemikrobiálne poškodenie chrupu a parodontu
■ zjednodušené vyšetrenie parodontu, ako stanoviť diagnózu a prognózu
■ indikácia mechanickej, chemickej a chirurgickej liečby
■ manažment dentálneho tímu, úloha ZL a DH, rozdelenie kompetencií
■ poradenstvo podľa diagnózy, veku, zdravotného stavu,
■ agresívny kaz, mech. a chem.liečba, ošetrenie dieťaťa s agresívnym kazom
■ agresívna parodontitída, rizikový pacient, chemická liečba, indikácia ATB
■ endo-paro, paro-endo lézie, absces parodontu
■ rizikové faktory, genetika, výživový protokol, citlivé krčky, biela škvrna, erózie
■ vhodná dokumentácia, základné nástrojové a prístrojové vybavenie
■ parafunkcie, liečba dlahou, bolesti TMK
13.00 – 17.00 Praktické kurzy
■ deep scaling, root planing, airpolišing, motivácia, inštruktáž
■ správna ergonómia práce s nástrojmi, brúsenie nástrojov
■ kazuistiky rôznych postupov ošetrenia
■ indikácie pre zhotovenie dlahy, relaxačné cvičenia pri bruxizme
■ vyšetrenie genetickým, mikrobiálnymi testami, CRP, iné

Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi

ZUBNÝ LEKÁR
Vyplňte a priložte skopírovanú prihlášku o zaplatení poplatku, odošlite poštou na adresu:

Zubná ambulancia, Kapušianska 2, 080 06 Prešov
alebo na e-mail: kovalova@nextra.sk
Akceptované budú prihlášky s kópiou o zaplatení poplatku za zvolený počet kurzov
na účet UniCredit Bank, a.s.:
IBAN: SK16 1111 0000 0066 2765 8006
SWIFT: UNCRSKBX
Ako VS napíšte svoje Reg. číslo v komore.
Vždy dopíšte do poznámky pre príjemcu aj svoje meno ako Doplňujúci údaj.
Pri jednorazovej úhrade za 2 kurzy spolu je zľava!!!

Prihlasujem sa na kurz (zakrúžkujte):

1.

2.

6.- 8. február 2020

r. 2017/05

r. 2016/05

r. 2015/05

2. KURZ

PREŠOV: 5.- 7. marec 2020 Fakulta zdravot. odb., Partizánska 1, 080 01 Prešov

Protetická a chirurgická liečba parodontu, dlahovanie zubov
– základy chirurgie na parodonte a mukogingiválnej oblasti
09.00 – 12.00 Prednášky
■ protetická a Č-O liečba u pacienta s parodontitídou
■ ochorenia slizníc, vplyv celkových ochorení a užívaných liekov
13.00 – 17.00 Praktické kurzy
■ postup liečby u pacienta s parodontitídou, dlahovanie zubov
■ protetika v poškodenom parodonte
■ kazuistiky rôznych postupov ošetrenia
■ chirurgia parodontu: regeneračné techniky, GTR, augmentácia
■ mukogingiválna chirurgia, frenulektómia, palatinálny štep
■ indikácia a kontraindikácia chirurgickej liečby
■ chirurgické zákroky (frenulektómia, ging. štep, augmentácia, krytie krčkov)
■ DH ošetrenie paro-abscesu, furkácie
■ zostavenie Th plánu na základe prinesenej dokumentácie s rtg snímkami

PRIHLÁŠKA

5.- 7. marec 2020

Platba: 440 € + 460 € (900€), pri jednorazovej úhrade 800 €
V cene je:
- občerstvenie, obed, písomné podklady, kazuistiky na CD, dokumentácia, materiály na kurz.
Info: kovalova@nextra.sk, tel.: 051/77 22 712, 0905/206 701, 0908/976 479

MENO + reg. číslo v SKZL:

e-mail:
Adresa:
Fakturačné údaje
IČO:

DIČ:

Tel.:

