Co otrzymujesz?

Partnerzy:

Praktyczną wiedzę

Punkty edukacyjne

Materiały konferencyjne

Konsultacje z prowadzącymi

Certyfikat

Poczęstunek

sesja wykładowa prowadzona
przez znakomitych prelegentów

w formie praktycznego segregatora
z konspektami wykładów

potwierdzający uczestnictwo
w sympozjum lub szkoleniu

możliwość uzyskania nawet
24 punktów edukacyjnych

czas na indywidualną
rozmowę i pytania do wykładowców

MAKE ME SMILE.

przerwy kawowe i lunch

Rabat na czasopisma

50% na roczną prenumeratę: Art of Dentistry oraz Dental Dialog
40% na roczną prenumeratę: Sztuka Implantologii
30% na roczną prenumeratę: Polska Stomatologia Dziecięca, Dental Estetic
oraz Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
Za termin przyjęcia zgłoszenia uznaje się dzień wpłynięcia środków na rachunek bankowy:
mBank S.A. nr 70 1140 2017 0000 4202 0486 9469 Opis przelewu: imię i nazwisko głównego uczestnika oraz numer zamówienia

forumdentysty.pl

ZAPISY:

726 893 853 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)

+ dodatkowy rabat -30 zł przy zgłoszeniu FIRST MINUTE tylko do 21 kwietnia
użyj KODU: FDPlodz1st przy rejestracji
od 25 maja do 3 czerwca

559 zł,lub
/ za osobę
przy zgłoszeniu
2 lub więcej stomatologów

399 zł,369 zł,do 24 maja

lekarz stomatolog

sympozjum

za 2-osobowy zespół

399 zł,-

299 zł,-

do 24 maja
zespoły stomatologiczne

warsztaty

do 24 maja
higienistki i asystentki

warsztaty

Patron Tytularny

Forum Dentysty Praktyka

7 czerwca 2019 Łódź

7.06.2019
piątek
10:00 - 16:15

Rejestracja
9:15-9:50

Hotel Ambasador Premium****
ul. Kilińskiego 145

Darmowy
parking
hotelowy

Sympozjum
Nowoczesny świat kompozytowy. Jak w praktyce świadomie i skutecznie
pracować z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technik i rozwiązań.
lek. dent. Milena Łapaj
• Jak unikać podstawowych błędów i jak skutecznie leczyć przy pomocy kompozytu?
• Co wpływa na jakość pracy kompozytem?
• Jak odbudowywać rozległe ubytki w odcinku bocznym i jak opracowywać ubytki próchnicowe
wg najnowszych wytycznych?
• Poznasz praktyczny i sprawdzony algorytm pracy nowoczesnym kompozytem.

Drukarka 3D w gabinecie. Gadżet czy realna pomoc w pracy stomatologa?
Mateusz Misiak
•
•
•
•

Jakie są rzeczywiste zastosowania druku 3D w stomatologii?
Jak możesz zoptymalizować swoją pracę z pacjentem i technikiem dzięki użyciu drukarki?
Czy można ograniczyć ilość wizyt pacjenta dzięki drukarce 3D?
Zobaczysz na żywo jak wydrukować szablon implantologiczny.

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia - diagnostyka, profilaktyka i leczenie.
dr n. med. Ewa Rusyan
• Czy pacjenci z zaburzeniami odżywiania lub refluksem pokarmowym są coraz częstszymi gośćmi w Twoim
gabinecie? Jak rozpoznać takiego pacjenta; kiedy obserwować, a kiedy leczyć?
• Przedstawimy Ci aktualne wytyczne i praktyczne schematy postępowania u pacjentów z ubytkami
niepróchnicowego pochodzenia.
• Czy szczotkowanie może szkodzić zębom?
• Poznasz nowe preparaty, schematy profilaktyczne oraz metody leczenia zintegrowanego zaawansowanych zmian.

Jak nawiązać długoletnią współpracę pomiędzy pacjentem i gabinetem
- praktyczne rozwiązania i korzyści z terapii zapalenia przyzębia
dr n. med. Anna Skurska
•
•
•
•

Kiedy i jak zbudować idealny i praktyczny model współpracy higienistki z lekarzem i pacjentem?
Jakie metody postępowania terapeutycznego wybrać w konkretnej fazie leczenia?
Nauczysz się jak motywować pacjenta do dalszej, regularnej współpracy.
Poznasz schemat nowoczesnej wizyty higienizacyjnej.

Warsztaty praktyczne
Idealna wizyta higienizacyjna - praktyczne wskazówki
11:00-15:00

15:00-18:30

maks.
12 osób

maks.
12 osób

6 zespołów
lekarz-higienistka

Prowadzenie:
Magdalena Michałowska - dyplomowana higienistka stomatologiczna

Idealny model współpracy: lekarz-higienistka-pacjent.
Metody postępowania terapeutycznego; schematy
nowoczesnej wizyty higienizacyjnej; motywatory pacjenta
Prowadzenie:
dr n. med. Anna Skurska - lekarz stomatolog; specjalista periodontolog
Magdalena Michałowska - dyplomowana higienistka stomatologiczna

Plan spotkania, wskazówki dojazdu, szczegółowy opis wykładów i sylwetki wykładowców na: forumdentysty.pl

