ДИПЛОМ ЕКСПЕРТА В СФЕРІ
ОРТОДОНТІЇ ТА ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ
ОРТОПЕДІЇ

ECTS (Європейська система трансферу і накопичення кредитів): 20 балів ECTS.

МОДУЛІ: 9
МОВА КУРСУ: українська.

Цілі цього курсу:
•

Заповнити дефіцит знань у випускників зі стоматології в області
ортодонтії та зубощелепової ортопедії.

•

Дати студентами необхідну якість знань щодо ситуцій, які
вимагають лікування патології оклюзії від слабкої до помірної.

•

Підготувати студентів до роботи у багатопрофільній робочій групі
з проведенням ортодонтичного лікування.

Спеціальними цілями цієї Університетської програми з підготовки
експертів є досягнення особливої компетенції стосовно ортодоничних
послуг.

За допомогою курсу цієї Програми студент отримає знання, необхідні
для встановлення діагнозу різних патології оклюзій, як у дітей, так і у
дорослих, лікування патології оклюзій від слабких до помірних і
планування стабільності після лікування, а також ведення пацієнтів
після ортодонтичного лікування.
Наприкінці курсу цієї Програми студент буде здатним:
•

Встановити ортодонтичний діагноз і план лікування у випадках від
слабких до помірних.

•

Провести ортодонтичне та зубощелепове ортопедичне лікування.

•

Працювати ортодонтичним спеціалістом у міждисциплінарній
групі.

Студент після закінчення цього курсу і проходження іспитів, що
вимагаються за програмою, складеною Athenea Dental Institute і
затвердженою San Jorge University, отримає такі дипломи:
•

Диплом експерта з ортодонтії та зубощелепної ортопедії із
академічним навантаженням 20 балів ECTS, виданим Athenea
Dental Institute

Цей курс складається із 144 годин аудиторних занять і 356 годин
самостійної роботи, що складає загалом 500 годин. Студент отримає 20
кредитів ECTS.

Предмет

Бали ECTS

1

Діагноз

2 ECTS

2

Раннє лікування при змішаній оклюзії

2 ECTS

3

Лікування при постійному прикусі

2 ECTS

4

Лікування мальоклюзії класу I

2 ECTS

5

Лікування мальоклюзій у перпендикулярній
2 ECTS
та горизонтальній площинах

6

Лікування мальоклюзії класу II

2 ECTS

7

Лікування мальоклюзії класу III

2 ECTS

8

Завершення випадку та ретенція

2 ECTS

9

Дипломна робота

4 ECTS

Програма:
Предмет 1: ДІАГНОЗ
Клінічний анамнез Функціональний огляд
Класифікація мальоклюзій
Дослідження на моделях за віком Цефалометричний аналіз за
Ріккетсом, Росом-Ярабаком
Цефалометрична суперімпозиція – Динамічна цефалометрія
Переведення від максимальної оклюзії до центрального співвідношення
при цефалометричному записі
Інтерпретація значень і прийняття рішень
Виконання плану лікування

Предмет 2: РАННЄ ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗМІШАНІЙ
ОКЛЮЗІЇ
Концепція раннього лікування у 1 або 2 фази
Профілактичне лікування
Лікування задньої оклюзії
Лікування передньої глибокої оклюзії
Лікування передньої відкритої різцевої дизоклюзії
Лікування посиленого неправильного прикусу
Лікування скелетних порушень класу II
Лікування скелетних порушень класу III
Практикум
Встановлення знімних ортодонтичних апаратів

Предмет 3: ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОСТІЙНОМУ ПРИКУСІ
Принципи ортодонтичної техніки
Різниця лікування металічними, естетичними брекетами або
брекетами, що самолігуються
Індивідуальне призначення: діагностика і здійснення
Заміщення безпосередньо у порожнині рота/Поза порожниною рота

Лікування різних мальоклюзій за допомогою брекетів, що
самолігуються
Практикум:
Встановлення брекетів у роті на моделі зубів
Корекція і встановлення ортодонтичних дротових дуг на моделі зубів із
брекетами, що самолігуються

Предмет 4: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЇ КЛАСУ I
Діагноз класу I
Лікування випадків скупчення зубів без екстракцій
Сепарація зубів
Лікування без екстракції
Лікування із екстракцією із та без мікроімплантатів
Лікування позитивного прилягання: розсування зубів та агенезія
Практикум:
Корекція і встановлення ортодонтичних дротових дуг на моделі зубів
відповідно до поясненого раніше лікування

Предмет 5: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЙ У
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІЙ ТА ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНАХ
Лікування заднього прикусу: розширення та сепарація
Мандибулярне розширення
Асиметричне розширення
Лікування переднього відкритого прикусу із та без мікроімплантатів
Лікування передньої глибокої оклюзії із та без мікроімплантатів
Лікування оклюзійної площини: обертання проти годинникової стрілки,
обертання за годинниковою стрілкою, перпендикулярна інклінація
Практикум:
Корекція і встановлення ортодонтичних дротових дуг на моделі зубів
відповідно до поясненого раніше лікування
Корекція транспалатальних дуг зубних протезів, квадхеліксу і
лінгвальних дротових дуг

Предмет 6: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЇ КЛАСУ II
Діагноз класу II
Дисталізаційне лікування із або без мікроімплантатів
Лікування із висуванням нижньої щелепи наперед
Неекстракційне лікування
Екстракційне лікування
Практикум:
Корекція і встановлення ортодонтичних дротових дуг на моделі зубів
відповідно до поясненого раніше лікування
Корекція маятникового пристрою

Предмет 7: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЇ КЛАСУ III
Діагноз класу III
Неекстракційне лікування
Лікування із передньою тракцією
Лікування мандибулярною дисталізацією, використовуючи
мікроімплантати
Практикум:
Корекція і встановлення ортодонтичних дротових дуг на моделі зубів
відповідно до поясненого раніше лікування
Корекція ортодонтичних дуг Utility

Предмет 8: ЗАВЕРШЕННЯ ВИПАДКУ ТА РЕТЕНЦІЯ
Аналіз випадків завершення із корекцією 1-го, 2-го та 3-го порядків
Інтермаксилярна корекція
Корекція оклюзії за допомогою селективного тримінгу
Естетична корекція
Пристрої для ретенції
Практикум:
Виготовлення та корекція фінішних дуг

Предмет 9: ДИПЛОМНА РОБОТА
Пошук тем у медико-санітарних дисциплінах
Типи наукових досліджень
Дизайн наукового дослідження Інтерпретація і аналіз біомедичних
документів
Усні повідомлення
Написання наукової дипломної роботи
Захист наукової дипломної роботи

Інструменти:
Предмет 1: ДІАГНОЗ
•
•
•
•
•

Каліпер
Цефалометричні шаблони
Кольорові олівці: чорний, червоний, синій, зелений, коричневий
Машинка для очищення олівців та гумка
Калькулятор

Предмет 2: РАННЄ ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗМІШАНІЙ
ОКЛЮЗІЇ
•
•
•
•

Стоматологічний кутовий пінцет
Щипці для товстого дроту
3-губний пінцет (тонкий кінчик, 0,5 дріт)
Щипці для тонкого дроту (плаский кінчик із мілкою нарізкою)

Предмет 3: ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОСТІЙНОМУ ПРИКУСІ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тримач для брекетів
Позиціонер для брекетів
Щипці Ярабака або Бегга
Щипці де ла Росса
Щипці Твіда
Дистальні кусачки
Лігатурні кусачки
Щипці Метью
Кровозупинний зажим москіт (зігнутий та тонкий кінчик)
Лігатурний направлювач
Стоматологічний зонд

Предмет 4: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЇ КЛАСУ I
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Щипці Ярабака або Бегга
Щипці де ла Росса
Щипці Твіда
Дистальні кусачки
Лігатурні кусачки
Щипці Метью
Кровозупинний зажим москіт (зігнутий та тонкий кінчик)
Лігатурний направлювач
Стоматологічний зонд

Предмет 5: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЙ У
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІЙ ТА ВЕРТИКАЛЬНІЙ
ПЛОЩИНАХ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кусачки для товстого дроту
Стоматологічний кутовий пінцет
Three-beak щипці
Щипці Ярабака або Бегга
Щипці де ла Росса
Щипці Твіда
Дистальні кусачки
Лігатурні кусачки
Щипці Метью
Кровозупинний зажим москіт (зігнутий та тонкий кінчик)
Лігатурний направлювач
Стоматологічний зонд

Предмет 6: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЇ КЛАСУ II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кусачки для товстого дроту
Стоматологічний кутовий пінцет
Кліщі для тонкого дроту (плаский кінчик)
Трьохщічні щипці
Щипці Ярабака або Бегга
Щипці де ла Росса
Щипці Твіда
Дистальні кусачки
Лігатурні кусачки
Щипці Метью
Москіт (зігнутий та тонкий кінчик)
Лігатурний направлювач
Стоматологічний зонд

Предмет 7: ЛІКУВАННЯ МАЛЬОКЛЮЗІЇ КЛАСУ III
•
•
•
•
•
•
•

Щипці Ярабака або Бегга
Щипці де ла Росса
Щипці Твіда
Дистальні кусачки
Лігатурні кусачки
Лігатурний направлювач
Стоматологічний зонд

Предмет 8: ЗАВЕРШЕННЯ ВИПАДКУ ТА РЕТЕНЦІЯ
•

Зігнуті щипці

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ступінчаті щипці 1 мм, 3/4 мм і 1/2 мм
Щипці Ярабака або Бегга
Щипці де ла Росса
Щипці Твіда
Дистальні кусачки
Лігатурні кусачки
Щипці Метью
Москіт (зігнутий та тонкий кінчик)
Лігатурний направлювач
Стоматологічний зонд

НАБІР
Кількість місць обмежена і вони будуть розподілені за порядком запису
на курс. Заявки, отримані після заповнення наявних місць, будуть
записані у чергу на випадок скасувань реєстрації. Реєстраційний платіж
осіб, які не отримали місце на курсі, буде повністю відшкодований.

ВАРТІСТЬ
Вартість курсу: 8 500 євро (у вартість входять матеріали).

СПОСІБ ОПЛАТИ
Реєстрація: 750 євро Пряме перерахування: 7 750 євро як 10
щомісячних платежів по 775 євро.

СКАСУВАННЯ
Якщо студент не дотримується плану встановлених платежів, його
запис на курс буде вважатися скасованим. Якщо студент повністю
виплачує платежі для зарахування, проте бажає скасувати свій запис,
діє такий порядок:
•

Якщо скасування відбувається до початку академічного курсу,
студент матиме право отримати відшкодування всієї суми, яку він
сплатив, за винятком 350 євро, якщо його місце може зайняти
інший студент.

•

Студент не матиме права на будь-яке відшкодування, якщо
скасування відбудеться після початку академічного курсу.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Теоретичні класи будуть проводитися із застосуванням аудіовізуальних
засобів. Фотографування або частковий чи повний запис курсів суворо
забороняються.

