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ПРОФЕСІЙНІ КОНКУРСИ – ШЛЯХ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА

Вимоги до професійної майстерності сучасного лікаря–стоматолога

стають дедалі вищими. Обумовлено це зростанням вимог пацієнта щодо своєї

зовнішності, функціональної цілісності зубо-щелепної системи. Тому при

підготовці кваліфікованого та конкурентно спроможного на ринку праці

спеціаліста–стоматолога значну увагу приділяють практичним навичкам [1,

2. У цьому аспекті проведення професійних конкурсів є не тільки

перевіркою знань та умінь майбутніх лікарів, але і заохоченням до змагання,

у якому перевіряється й характер, і вміння зосереджуватися, і професійний

авторитет.

На кафедрі стоматології, починаючи з дня її заснування (з вересня

2006р.), традиційними стали конкурси серед лікарів-інтернів на кращу

реставрацію дефектів твердих тканин зубів. Конкурсу передують два

навчальні етапи. Протягом першого етапу всі інтерни проходять теоретичну

й практичну підготовку під керівництвом викладачів кафедри, за результатом

котрого відбирається 15-20 лікарів для подальшого проходження конкурсу.

Другий етап – конкурс на фантомах, після якого 10 лікарів-інтернів беруть

участь в заключному етапі заходу – демонстрації своїх вмінь у конкретній

клінічній ситуації. Критеріями оцінки виконання реставраційних робіт були

правильність препарування порожнини, створення анатомічної форми зуба й

мікроформи поверхні, адекватність добору відтінків пломбувального

матеріалу щодо кольору зуба з урахуванням індивідуальних і вікових

особливостей.

Такий підхід дозволяє виявити кращий тандем лікарів-інтернів, який

надалі представлятиме кафедру на традиційному щорічному
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майстерності» у м. Полтава. Уже кілька років поспіль представники кафедри

стоматології посідають призові місця в цьому престижному заході. Участь у

зазначеному конкурсі надає можливості широкому загалу лікарів-інтернів

для всебічного спілкування. У процесі цього виникають професійні диспути,

формуються клуби за професійними напрямами. Тобто можна констатувати

процес формування нового загалу молодих лікарів–стоматологів, котрі не

тільки виконують «технічне завдання з пломбування твердих тканин зубів», а

й реалізують творчу ідею зі створення цілісного зовнішнього вигляду

пацієнта з урахуванням його вимог щодо естетичної усмішки.

Усе це дозволило колективу кафедри в 2012 провести конкурсний

відбір серед лікарів–інтернів із залученням міжнародних фахівців. У цьому

професійному заході брав участь декан факультету відновлювальної

стоматології і ендодонтії, професор відновної стоматології Камилло

Д'арканжело Школи стоматології університету Кьети (Італія). Новизна цього

конкурсу полягала у презентації нової методики відновлення патології

твердих тканин зубів. Десять лікарів-інтернів на фантомах відпрацьовували

техніку формування коронки зуба. Конкурс набув неабиякого інтересу не

тільки з боку лікарів-інтернів, студентів 5 курсу стоматологічного

факультету, але і з боку викладачів, практикуючих лікарів-стоматологів.

Після лекції-презентації професор  Камилло Д'арканжело відповідав на всі

запитання, які виникли у слухачів. За підсумком конкурсу лікар-інтерн

Марковська І.В. брала участь у Фінальному Інтернаціональному Турі VIII

Jules Allemand Trofy 2011/2012 "Anatomic Stratification Technique Following

Lorenzo Vanini" University in Chieti (Italy). Участь у такому престижному

конкурсі свідчить про глибоку теоретичну і практичну підготовку лікаря–

інтерна та стимулює інших до творчих досягнень і перемог.

Значення проведення таких конкурсів багатогранне. Це стимул для

постійного вдосконалення професійного росту інтернів. Викладачам такі

конкурси надають можливості оцінити багато аспектів їх діяльності,
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правильність постановки акцентів при проведенні теоретичної й практичної

підготовки інтернів, виявити та виправити недоліки в роботі.

Перелік використаної літератури.
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