Dlaczego z nami ?
PROGRAM EDUKACYJNY STOMATOLOGIA MAŁYCH ZWIERZĄT
DLA LEKARZY I TECHNIKÓW WETERYNARII
Program edukacyjny Sekcji Stomatologii PSLWMZ „Stomatologia małych zwierząt” to działający od
2012 roku projekt, który ma na celu nauczenie lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego
asystującego w zabiegach stomatologicznych zasad diagnostyki i terapii stomatologicznej. Te
zasady zostały opisane w dokumencie Competencies in Dentsttr and Otal Sutgetr fot Small
Companion Animals sygnowane przez European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European
Veterinary Dental College (EVDC), który jest dostępny na stronie www.evds.org.
Sekcja Stomatologii PSLWMZ zaprasza na przyszłoroczne kursy warsztaty i zajęcia z zakresu
stomatologii oraz chirurgii szczękowo twarzowej psów i kotów.
Gwarantujemy prowadzenie zajęć przez osoby, które są kompetentnymi klinicystami i uznanymi
specjalistami na rynku krajowym i międzynarodowym. Uczymy tego co wykonujemy w codziennej
praktyce w sposób respektujący standardy i wymagania weterynaryjnych specjalistycznych
organizacji stomatologicznych.
Grupa uczestników to maksymalnie 20 osób dzięki czemu jeden nauczyciel przypada na 7
uczestników. Zajęcia seminaryjne są prowadzone w sposób interaktywny. Dzięki współpracy z
Future Dent zajęcia praktyczne przeprowadzane są na najwyższej klasy urządzeniach, gdzie każdy
uczestnik wykonuje samodzielnie pod nadzorem specjalisty wszystkie zamierzone działania i
zabiegi.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz ma wskazaną literaturę uzupełniającą uzyskaną w trakcie
warsztatów wiedzę. Uczestnicy warsztatów oraz frmy ich zatrudniające otrzymują atrakcyjne
oferty od Future Dent ofcjalnego dystrybutora w Polsce frmy iM3..
Osoby chcące posiadać dyplomy kompetencji mogą brać udział w procesie przygotowawczym do
egzaminu oraz egzaminie weryfkującym wiedzę na poziomie I oraz II i III.
Organizator: Sekcja Stomatologii PSLWMZ.
Nadzór merytoryczny: Jerzy Gawor dr n.wet. Fellow Academy of Veterinary Dentstry Diplomate
American Veterinary Dental College, Diplomate European Veterinary Dental College
Prowadzący: dr n. wet. Katarzyna Jodkowska, Dr n. wet FAVD DAVDC DEVDC Jerzy Gawor
Rejestracja: Katarzyna Jodkowska: katarzyna.jodkowska@pslwmz.pl
Egzamin - 1 raz w roku w czasie Kongresu PSLWMZ organizowany przez Sekcję Stomatologii

Szczegóły: Napoje i posiłki w cenie kursu. Dla członków PSLWMZ niższe ceny. Daty oraz
szczegółowe programy - na stronie www.pslwmz.org.pl
Kurs I stopnia DIAGNOSTYKA I HIGIENA JAMY USTNEJ PSA I KOTA
Kiedy? - I edycja: 27-28.06.19, II edycja 28-29.09.19 Kraków
Uczestnicy: Lekarze weterynarii i technicy weterynarii
Czas trwania: 2 dni
Program:
1. Zajęcia seminaryjne: 8 godzin. Diagnostyka stomatologiczna: radiologia, badanie kliniczne, zapis
w karcie badania stomatologicznego. Higiena jamy ustnej: zabieg proflaktyczny, zabiegi i środki
higieniczne stosowane u małych zwierząt. Sesja interaktywna
2. Zajęcia praktyczne: 8 godzin: radiologia, badanie i diagnostyka chorób jamy ustnej, zabieg
proflaktyczny.
Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, jak również każdy uczestnik otrzymuje
możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego I stopnia.
Kurs II stopnia: PODSTAWY PRAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
KIEDY? - 29-30.06.19 KRAKÓW
Uczestnicy: lekarze weterynarii.
Czas trwania: 2 dni (sobota, niedziela)
Program:
1. Zajęcia seminaryjne: 8 godzin. Rozszerzenie radiografi. Choroby przyzębia: leczenie kiretażem
zamkniętym. Badanie zgryzu, podstawy ortopedii szczękowej, Podstawowe zabiegi chirurgiczne:
ekstrakcje proste u psów i kotów. Interwencje w nagłych przypadkach, postępowanie
przeciwbólowe
2. Zajęcia praktyczne: 8 godzin: Radiologia. Wykonanie wycisku i modelu. Periodontologia- kiretaż
zamknięty, chirurgia jamy ustnej.
Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, jak również każdy uczestnik otrzymuje
możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego II stopnia.
Kurs III stopnia: ZAAWANSOWANE TECHNIKI STOMATOLOGICZNE.
KIEDY? - 30.09-01.10.09.19 KRAKÓW
Uczestnicy: lekarze weterynarii.
Czas trwania: 2 dni (poniedziałek wtorek)
Program:
1. Zajęcia seminaryjne: 6 godzin. Chirurgia przyzębia: sterowana regeneracja kości. Podstawy
onkologii trzewioczaszki i jamy ustnej. Trudne ekstrakcje i leczenie powikłań. Zabiegi na żywej
miazdze.

2. Zajęcia praktyczne: 10 godzin. Kiretaż otwarty, resekcja węzłów chłonnych żuchwowych
zagardłowych i przyuszniczych. Przyżyciowa amputacja miazgi i techniki wypełnień. Ekstrakcje
zębów wielokorzeniowych oraz kłów. Zamknięcie przetoki ustno-nosowej.
Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, jak również każdy uczestnik otrzymuje
możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego III stopnia.

Planujemy również panele jednodniowe z zakresu TECHNIKI PRACY Z
MATERIAŁAMI
WYPEŁNIENIOWYMI,
STOMATOLOGII
KOTÓW,
oraz
PODSTAWOWYCH TECHNIK ORTODONTYCZNYCH.

Dlaczego z nami?
Dlatego że, dostarczamy rzetelnej wiedzy i uczymy praktyki!
Zajęcia prowadzone są w języku polskim!
Dbamy o rozwój personelu średniego, który fachowo przeszkolony
odciąży lekarza weterynarii!
Umożliwiamy kontynuację kształcenia i możliwość sprawdzenia własnych
umiejętności i wiedzy podczas egzaminów!
Bo na naszych warsztatach jest jedyna w swoim rodzaju atmosfera i
zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji J
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KURSY PROGRAMU EDUKACYJNEGO
STOMATOLOGII MAŁYCH ZWIERZĄT!!!

