24-25 luty 2012

Koszt uczestnictwa: 950 zł.
Cena obejmuje uczestnictwo
w wykładach, pełne wyżywienie,
uczestnictwo w uroczystej kolacji,
koncercie i bankiecie.
Koszt noclegu: 250 zł.
Cena obejmuje 2 doby hotelowe,
zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych.
Ilość miejsc ograniczona.
Po dokonaniu rezerwacji miejsca prosimy
o dokonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości
350 zl pozostałą kwotę prosimy wpłacić
do dnia 20 stycznia 2012 na konto
Organizator:
Esdent NZOZ ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
Rejestracja:
tel. 071 353 83 51; fax 071 354 02 17;
e-mail: szkolenia@ede.pl, www.ede.pl
Wpłaty za kursy prosimy dokonywać przed planowanym
szkoleniem na konto: ING Bank Śląski S.A.

90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
tytuł wpłaty:

Esdent NZOZ / Sesja Sudecka / Imię i Nazwisko uczestnika

Bielawa
Hotel Dębowy
ul. Korczaka 4

wykłady poprowadzą
dr Andrzej Nabzdyk
dr Teresa Sławińska
mgr Wojciech Krówczyński
dr med. dent Arkadiusz Kuczek
dr n. med. Krystian (Kris) Owczarczak
dr n. med. Anna Dubojska
lek stom. Krzysztof Adamowicz
lek stom. Radosław Nowak
dr n. med. Wojciech Wilkoński

K. Owczarczak

12.30 – 15.30

Gra integracyjna o tematyce pierwszej pomocy przeprowadzona w warunkach terenowych połączona
z wykorzystaniem samochodów terenowych Toyota + warsztat pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym.

Dobra zabawa w plenerze ukierunkowana na zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w ratowaniu ludzkiego życia w gabinecie
stomatologicznym oraz w warunkach terenowych. W trakcie imprezy zaplanowano pokazy, jazdy testowe, samochodowy tor przeszkód,
udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków, warsztaty pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym prowadzone przez grupę
ratowników medycznych.
dr Andrzej Nabzdyk + zespół ratowników medycznych

K. Adamowicz

A. Nabzdyk

Piątek 24.02.2011

Każdy człowiek chce żyć w komforcie psychicznym. Nie chce, aby go atakowano, źle znosi bierność innych lub swoją. Odczuwa złość i niezgodę na stosowane wobec niego taktyki manipulacyjne. Wydaje się, że największy kłopot mamy z radzeniem sobie z agresją innych. Jakkolwiek
w gabinecie stomatologicznym rzadkie są sytuacje, w których pacjent zachowuje się agresywnie, to jednak często zdarza się nam napotykać na agresję i manipulowanie w życiu osobistym, społecznym, w kontakcie ze współpracownikami. Wiedza o tym jak poradzić sobie
z trudnym pacjentem i współpracownikiem w gabinecie stomatologicznym poprawia komfort pracy i wpływa na wzrost poczucia pomyślności zawodowej.
przerwa

A. Dubojska

Sytuacje kryzysowe w gabinecie stomatologicznym - trudni pacjenci i współpracownicy.

Jak wykorzystać kryzys do rozwoju praktyki stomatologicznej?

Zauważalny kryzys, mający wpływ na funkcjonowanie praktyki stomatologicznej, może bardzo pomóc w uświadomieniu pracowników,
że wprowadzenie zmian jest konieczne i pilne. Wielokrotnie wprowadzenie radykalnych zmian jest tak długo niemożliwe dopóki skutki
ekonomiczne nie dotykają bezpośrednio zespołu pracowniczego. W tym aspekcie kryzys sprzyja podejmowaniu decyzji w zakresie zmiany
wizji, strategii oraz sposobów jej wdrażania, aby praktyka stomatologiczna funkcjonowała efektywnie, zgodnie z aspiracjami jej właściciela, wykorzystując istniejące nisze rynkowe. Wykład omawia zasadnicze obszary konieczne do zmiany sposobu funkcjonowania praktyki
stomatologicznej w warunkach kryzysu oraz przedstawia etapy zarządzania zmianą. Pokazuje również sposoby wspierania pracowników
w przystosowywaniu się do zmiany.
dr Teresa Sławińska, mgr Wojciech Krówczyński

R.Nowak

W. Krówczyński

T. Sławińska

16.30 - 18.30

Kolacja

20.45

Koncert

W. Wilkoński

A. Kuczek

20.00

Sobota 25.02.2012
10.00 - 11.30

Periodontologia jako podstawa do unikania błędnych rozwiązań w rożnych dziedzinach stomatologii. Estetyka, sukces i periodontologia - co to znaczy?
Plan leczenia z perspektywy periodontologa. Interakcje pomiędzy periodontologią a innymi dziedzinami stomatologii.
dr med. dent Arkadiusz Kuczek
przerwa kawowa

12.00 - 13.30

Kompleksowy plan leczenia pacjenta, drogą do osiągnięcia pożądanych efektów w stomatologii estetycznej i protetyce. Rola dokumentacji
fotograficznej w planowaniu leczenia.
dr n. med. Krystian (Kris) Owczarczak
przerwa obiadowa

14.30 - 16.00

Niepowodzenia w leczeniu ortodontycznym, protetycznym i implantoprotetycznym u pacjentów dysfunkcją narządu żucia.

Definicja dysfunkcji zaadaptowanej i niezaadaptowanej wg Bumanna. Emg i sonografia ssż - praktyczny sposób wykrywania obu postaci dysfunkcji u pacjentów
stomatologicznych. Kiedy nie musimy przejmować się dysfunkcją zaadaptowaną - próba odpowiedzi na pytanie leczyć, nie leczyć. Cechy dysfunkcji zaadaptowanej
i niezaadaptowanej w świetle dostępnych metod badawczych - emg, kinezjografia, aksjografia i wstępna analiza rtg - przykłady kliniczne. Błędy popełniane przez
lekarzy. Błędy popełniane w pracowniach technicznych - wadliwa praca z artykulatorami. Trudności występujące w rejestracjach diagnostycznych pacjentów z dysfunkcją - aksjografy i kinezjografy, a artykulator Gerbera, rezonans magnetyczny i emg. Kiedy powinniśmy kompleksowo przebudować zwarcie, kiedy możemy wykonać
przebudowę jednoszczekowo, a kiedy ortodontyczno-estetyczną. Schemat postępowania z pacjentem przed wykonaniem pracy protetycznej lub przed i po leczeniu
ortodontycznym. Metody przeniesienia sytuacji w ustach pacjenta do artykulatora w planowanym położeniu leczniczym - wady, zalety wskazówki praktyczne porównanie dwu systemów Gerber i k7. Położenie terapeutyczne żuchwy, główne zasady metodyki w 3 systemach Gerber Cadiax i K7. Mięśnie czy gnatologia - od czego
zacząć leczenie dysfunkcji. Terapia tens - krótka charakterystyka - praktyczne wykorzystanie w przypadku prowadzenia pacjenta stomatologicznego z dysfunkcja - opieka
czynnościowa nad pacjentem nadreaktywnym.
dr n. med. Anna Dubojska, lek stom. Krzysztof Adamowicz
przerwa kawowa

16.15 -17.15

Powikłania w leczeniu endodontycznym.

Podział powikłań. Rodzaj powikłania a rokowanie. Sposoby leczenia powikłań jatrogennych wg. obecnych standardów ESE. Perforacje, złamane narzędzie - sposoby
postępowania. MTA – wykorzystanie w praktyce.
lek stom. Radosław Nowak

17.15 - 18.15

Evidence Based Dentistry czyli… jak się nie dać oszukać.

Krytyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego: - niklowo-tytanowych narzędzi do opracowania kanałów korzeniowych - urządzeń służących do poprawy skuteczności
irygacji kanałów korzeniowych - materiałów i uszczelniaczy do wypełniania kanałów korzeniowych.
dr n. med. Wojciech Wilkoński

20.15

Bankiet. Bal maskowy.

