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PROWADZĄCY: Dr hab. n. med.
  Anna Skurska,
  specjalista periodontolog

TERMIN:  13-14.05.2023

GODZINY: Dzień I 10:00-18:00
  Dzień II 9:00-15:00

MIEJSCE:   
Gabinet Periodontologia Anna Skurska
Warszawska 14 lok. 2D
15-063 Białystok

CENA:   2000 zł

INFORMACJA I REJESTRACJA: 
Tel.: 887 608 008

           PerioBase
           – kurs dla higienistek stomatologicznych

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych pacjentów, a także potrzebie 
leczenia zespołowego, ruszamy z nową ofertą kursową. 

Jeżeli masz już dość ciągłego samotnego przedzierana się przez meandry wiedzy 
periodontologicznej i chcesz poznać skuteczne i sprawdzone sposoby leczenia różnych 
problemów u pacjentów z chorobami przyzębia, zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Spotkajmy się na kameralnym, a przede wszystkim PRAKTYCZNYM SZKOLENIU DLA 
HIGIENISTEK, na którym rozwiejemy wszelkie wątpliwości. 

PIERWSZEGO DNIA BĘDZIEMY MÓWIĆ O TYM:
1. Jak zbudowane jest przyzębie i tkanki wokół implantów.
2. Co jest naprawdę ważne w badaniu periodontologicznym i tkanek wokół implantów.
3. Czym objawia się choroba przyzębia oraz choroby wokół implantów i jak je rozpoznać.
4. Jak rozmawiać z pacjentem o jego problemie.
5. Jak rozwija się zapalenie przyzębia – bez czytania „mądrych książek”. 
6. Co zmieniło się w Klasyfikacji Chorób Przyzębia (bo mamy nową - wiedzieliście o tym?)

BĘDZIEMY TAKŻE ĆWICZYĆ:
1. Jak poprawnie wykonać badanie periodontologiczne oraz tkanek wokół implantów.
2. Jak badać i dokumentować wskaźniki periodontologiczne.
3. Na co zwrócić uwagę oglądając badanie radiologiczne pacjenta.

DRUGIEGO DNIA BĘDZIEMY MÓWIĆ O TYM:
1. Jak zapobiegać zapaleniu przyzębia (Dotyczy to WSZYSTKICH TWOICH PACJENTÓW).
2. Jak zapobiegać chorobom wokół implantów.
3. Jak leczyć zapalenie w przyzębiu (Dotyczy to około 90 % TWOICH PACJENTÓW).
4. Jak utrzymać długofalowe efekty leczenia pacjentów periodontologicznych  

i implantologicznych. 

CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ:
1. Jak „Uszyć na miarę” zabiegi higieniczne dopasowane do potrzeb każdego pacjenta.
2.  Jak prawidłowo wykonać skaling nad- i poddziąsłowy.
3.  Jak wykonywać piaskowanie różnymi technikami.
4.  Stosowanie dodatkowych preparatów w czasie zabiegów higienizacyjnych.
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