
ДР. ТАМАРА ВОЛІНСЬКА

Лікар-пародонтолог, PHD, керівник 
проекту Perioschool, віце-президент 
УАП, опініон-лідер компанії Hu-Friedy, 
приватна практика.

МОВА: Українська/російська
РІВЕНЬ: Складний/3 рівень
ЛЕКТОР: Др. Тамара Волінська
ВАРТІСТЬ КУРСУ: 8000 грн.
ТРИВАЛІСТЬ: 2 дні
МІСЦЕ ТА ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 
14-15.06.2019 Клініка DMC, м.Київ
06-07.12.2019 Клініка DMC, м.Київ
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ: Матеріали для практичних вправ, 
методичні матеріали, каво-перерви, обід. ПОТРІБНО МАТИ 
З СОБОЮ МЕДИЧНИЙ ОДЯГ, ЗМІННЕ ВЗУТТЯ, ХАЛАТ.
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
Тел. +38 067 670 45 50, Марія
www.facebook.com/perioschool/ 
www.perioschool.com 
perioschool.ua@gmail.com 

ПРОГРАМА КУРСУ:

1 День ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Сучасний погляд на етіологію і патогенез запальних захворювань пародонту (демонстрація фільму). 
Сучасна концепція лікування хворих. Біоплівка. Особливості будови. Мікробіоценоз пародонтальних 
кишень. Техніка забору матеріалу для мікробіологічних досліджень. Клінічна оцінка стану тканин паро-
донту. Переваги використання комп’ютерного комплексу «Флорида Проуб», «PA-ON». Додаткові 
методи дослідження: рентгенологічні, мікробіологічні, клінічні. Комунікація з лікарями суміжних 
спеціальностей.
Показаннях до консервативних і хірургічних методів лікування захворювань тканин пародонту. Скейлінг 
і полірування кореня як основні методи, спрямовані на контроль інфекції в тканинах пародонту. Реко-
мендовані електромеханічні і ручні інструменти. Показання до використання Вектор-системи. 
Одномоментний (концепція Full-Mouth) і традиційний кюретаж. Техніка виконання. Пародонтальні 
пов’язки. Хендібластінг. Диференціальний підхід до вибору порошку. Техніка виконання хендібластінгу з 
використанням профілактичного порошку Clinpro. Фізіотерапевтичні методи лікування запальних 
захворювань тканин пародонту. Рекомендовані схеми. Медикаментозні методи лікування (рекомендації 
АВПУ, протоколи ІТІ). Диспансерне спостереження і підтримуюча терапія-кратність, мотивація. Про-
філактика періімплантитів. Особливості індивідуальної гігієни.

Курс для лікарів-стоматологів. Відбувається на базі стоматологічної 
клініки. Можливість освоїти техніку скейлінгу в глибоких пародонталь-
них кишенях кюретами Грейсі, Грейсі міні, кюретами Лангера.

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ КУРС 
«НЕХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ: 
ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ ВЕДЕННЯ 
ПАРОДОНТОЛОГІЧНОГО ПРИЙОМУ»

2 День ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 
Демонстрація роботи на пацієнту проводиться у 2 зміни 
(групи по 5 чоловік): 1 зміна – з 09:00 год. до 13:00 год., 2 зміна – з 14:00 год. до 18:00 год.

Відпрацювання навичок ручного скейлінга на фантомах із застосуванням скейлерів та універсальних 
кюрет. Огляд інструментів рекомендованих для проведення професійної гігієни порожнини рота. 
Проведення та корекція індивідуальної гігієни. Контроль якості виконаних процедур. Заточення інстру-
ментарію. Демонстрація роботи з пацієнтом на клінічному прийомі. Інструментальне забезпечення 
від компанії Hu-Friedy.


