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Теоретична частина:








Бойчук Ольга
м. Кременчук
Дитячий лікар-стоматолог
Засновник і головний лікар клініки
«Dental Studio»
Переможець обласного конкурсу серед
дитячих лікарів-стоматологів
«Кращий профілактист 2016»
Володар 1 місця «Краща клінічна робота
2017 року» на міжнародному конгресі
«Дитяча стоматологія. Нова генерація».
Володар 1 місця M.Vision 4. Займається
лікуванням дітей в свідомості і під седацією.





-

Маркетинг в дитячій стоматології.
Документація.
Особливості проведення консультативного прийому.
Менеджмент поведінки на дитячому прийомі.
Алгоритм проведення професійної гігієни порожнини рота.
Місцеве знеболення.
Застосування кофердаму на дитячому прийомі.
Відновлення сильно зруйнованих молочних зубів коронками
і прямою реставрацією. Авторська методика.
Лікування стану пульпи.
Періодонтит молочних зубів в два відвідування.
Забезпечення зберігання простору при передчасній втраті
молочного зуба.

іменний сертифікат
8 годин професійного навчання
знижка студентам 10%
обов’язкова попередня реєстрація

Додаткова інформація та реєстрація учасників:

(067) 360-82-28, (050) 435-42-90

Вартість: 2000 грн.

ПРОГРАМА КУРСУ:
 Роль адміністратора в дитячій стоматологічній клініці.
Взаємодія з батьками. Улагодження конфліктних ситуацій.
 Маркетинг в дитячій стоматології .
(Змінюємо бюджетну дитячу стоматологію на перспективне та сучасне направлення).
 Особливості проведення консультативного прийому:
- Анкета, як координатор в бесіді з батьками.
- Огляд дитини, виявлення супутніх патологій.
- Рентгенодіагностика.
- Фото-протоколи, як мотивація батьків до лікування.
 Менеджмент поведінки на дитячому прийомі:
- Трикутник взаємодії в дитячій стоматології.
- Складання візитів стоматологічного прийому.
- Основні методики управління поведінкою.
 Алгоритм проведення професійної гігієни порожнини рота з використанням апарата EMS.
 Місцеве знеболення:
- Матеріали та інструменти для місцевої анестезії.
- Як запобігти біль під час ін’єкції. Техніки анестезії у дитячому віці.
- Методи боротьби із закушування м'яких тканин після анестезії.
 Застосування кофердаму на дитячому прийомі.
 Карієс молочних зубів. Діагностика, алгоритм лікування:
Тактика лікування карієсу при демінералізації емалі.
Пряма реставрація фронтальної групи зруйнованих зубів. Авторська методика.
Техніка штампа, застосування в молочному прикусі.
Відновлення сильно зруйнованих молочних зубів стальними коронками.
 Лікування стану пульпи:
Зворотній та незворотній пульпіт. Тактика лікування.
Механічна обробка системи кореневих каналів: ручні і ротаційні інструменти.
Медикаментозна обробка. Вибір матеріалу для обтурації кореневих каналів.
 Періодонтит молочних зубів:
Показання до лікування та видалення.
Лікування періодонтиту в два відвідування. Секрети успіху.
 Забезпечення зберігання простору при передчасній втраті молочного зуба.

