Uygulamalı Veteriner Stomatoloji Kursu
(Sakarya, Ankara, Adana, Samsun, Aydın, Bursa, Muğla, Antalya, İstanbul )
Ağız hastalıkları, yurt dışında
küçük havyan pratiğinde en sık
teşhis
edilen
hastalıklar
kategorisinde
listenin
başını
çekmekteyken, ülkemizde konuya
gösterilen önemin düşüklüğü ve
teşhis / tedavi oranlarının vaziyeti
bilgi eksikliğinin varlığını ciddi bir
şekilde
ortaya
koymaktadır.
Anekdot ve kişisel gözlemlerin
ötesinde konu hakkında veri
bulunmaması ise ayrı bir mesleki
ayıptır.
Genel vücut sağlığını etkilemesi
ve hastanın yaşam kalitesini
dramatik bir şekilde düşürmesi nedeniyle ağız hastalıkları ölümcül öneme sahiptirler. Tedavi
edilmediklerinde endokardit, böbrek yetmezlikleri gibi daha pek çok sistemik hastalığa
neden oldukları kanıtlanmıştır. 10 yaş üzeri çoğu kalp hastasının ağzının sağlıksız olması ve
bunun tam tersi ağız hastalarının sağlık taramalarında kalp hastalıkları ile karşılaşılması,
beşeri tıpta kanıtlanmış olan bu durumun sektörümüzdeki zuhurudur...
Doğru teknik ve bilginin ışığında, her küçük hayvan kliniğinin iş hacminin en az %30 artması
mümkündür. Sadece 6 ay içerisinde her kliniğin yapabileceği basit bir “diş taraması” ile veya
anestezi altına aldıkları her hastaya “detaylı diş taraması” (ki bu işlem yalnızca 10 dakika
sürecektir) bu artışı sağlamak mümkündür...

Veteriner Hekim Dr. Efe ONUR
Program
9:00-9:30 Kayıt
9:30_10:10 Veteriner Stomatoloji, nedir ? Neden önemlidir ? Anatomik temeller
10:20-11:00 Ekipman (ne / nerede / ne zaman / nasıl / neden)
11:10-11:50 Dental Muayene (ayık & anestezide / gözle & x ışını ile),Hastalıkların Paternleri / Tedavileri
12:00-12:40 Periodontal Teşhiş / Tedavi / Tedbir (3T, ATP, COHAT kavramları)
14:00-17:00 Temel Uygulamalar (grup ve bireysel)
El aletleri ve göz ile oral muayene
Kayıt (Charting)
İntra ve ekstraoral radyografi
Supragingival taş temizliği
Subgingival taş temizliği
Polisaj / Koruma
Diş fırçalama
Gingival Küretaj
Diş Çekimi (Kapalı ve Cerrahi Teknikler)
17:00-Değerlendirme, Sertifika takdimi, kapanış.
Kayıt için tıklayınız; http://jotformeu.com/form/40133785537356
İleri Uygulamalar (Temel Eğitimi Alanlar için İsteğe Göre Ayrıca düzenlenecektir)
Root Planing ( Açık ve Kapalı )
Temel Gingival Flepler
Kemik Greftleri (ne zaman & nasıl)
Katılım Ücreti; 250 TL, 2013 mezunu ve öğrenci:225 TL
Ücrete dahil: Seminer katılımı, Operatör koruyucu seti, Periodental muayene seti(Hediye), Eğitim föyü,
Öğle yemeği, Ara ikramları, Sertifika, KDV
İletişim: VETA D Eğitim: www.veta-d.com
vetadegitim@gmail.com GSM: 0544 211 10 04

