
 

 

 
 

Konferencija 
 

„Sąkandžio rebusas: nuo aukščio (ne)kėlimo iki veido (a)simetrijų“ 

 
Lektoriai 

Doc. dr. Giedrė Kobs (Lietuva), BFOA prezidentė, viena nedaugelio konservatyvaus SAŽS sutrikimų 

gydymo specialistų ir ortotropinės gydymo krypties pradininkė Baltijos šalyse. 
Dantų technikas Raimundas Bagdonas (Lietuva), buvęs ilgametis Lietuvos dantų technikų sąjungos 
prezidentas, vienas Baltijos funkcinės odontologijos asociacijos steigėjų, keramikos restauracijų 
gamybos specialistas, vedantis praktinius mokymus dantų technikams ir skaitantis pranešimus 
konferencijose įvairiomis keramikos restauracijų gamybos temomis.  
Dantų technikas meistras Stefan Schunke (Vokietija) funkcijos ir okliuzijos specialistas, tiesioginis 
M. H. Polzo mokyklos tęsėjas, išskirtinį dėmesį skiriantis sąkandžio morfologijai, sąkandį siejantis 
su žmogaus laikysena ir gyvensenos įpročiais. 
 
Kada 
2020 03 19–20 d. (ketvirtadienis–penktadienis). Anglų k. su sinchroniniu vertimu į rusų k. 
2020 03 19 d. 14.00–18.00 val., registracija nuo 13.30 val.,  
2020 03 20 d. 10.00–18.00 val., registracija nuo 9.30 val.  

  

Kur 

„Baltic Beach Hotel“, Jūras iela 23/25, Jūrmala, Latvija 
 
Kam skirta 
Gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ir dantų technikams 
   
Kursų turinys 
Kelti ar nekelti sąkandį? Tai yra pagrindinis klausimas, su kuriuo susiduriame kasdien. Šioje 
konferencijoje išgirsite koncentruotas teorines žinias su gausybe praktinių pavyzdžių ir patarimų 
apie sąkandžio kėlimą ir veido asimetrijų šalinimą. 
Dr. Giedrė Kobs ir dantų technikas Raimundas Bagdonas, per daugiau 15 metų bendro darbo 
išsprendę daugybę pacientų atvejų, pristatys, kada galima ar netgi būtina kelti sąkandį, o kada 
draudžiama tai daryti bei pristatys svarbiausius okliuzinius raktus. 
Dažnai dylant sąkandžiui, kai ne tik prarandamos kramtomojo paviršiaus struktūros, bet ir 
išsikraipo dantų ar veido simetrija, gydytojams odontologams ir dantų technikams sunku sugrąžinti 
sugilėjusio ir distalizuoto sąkandžio kontaktus į vietas. Funkcijos specialistas dantų technikas 
meistras Stefan Schunke atskleis svarbiausius veido asimetrijų gydymo aspektus: 

 išmokys, kaip pagal dantis atstatyti veido centrą;  

 išsamiai pristatys kiekvieno danties statinę ir funkcinę okliuziją. 
 



 

 

 Programa 
  2020 03 19, ketvirtadienis: 
13.30 – 14.00 Registracija 
14.00 – 16.00 Dr. Giedrė Kobs: Sąkandžio kėlimas plombuojant. Kada galima kelti sąkandį, o kada 
griežtai draudžiama. Svarbiausios okliuzinių raktų anatominės paslaptys gydytojo odontologo 
ortopedo požiūriu. 
Dantų technikas Raimundas Bagdonas: Sąkandžio kėlimas protezuojant. Kada galima kelti sąkandį, 
o kada griežtai draudžiama. Svarbiausios okliuzinių raktų anatominės paslaptys dantų techniko 
požiūriu. 
16.00 – 16.30 Kavos pertraukėlė 
16.30 – 18.00 Dr. Giedrė Kobs ir dantų technikas Raimundas Bagdonas: Ilgametės darbo patirties 
sėkmės paslaptys 
20.00 Jaukus furšetas ir siautulinga diskoteka  
 
  2020 03 20, penktadienis: 
Dantų technikas meistras Stefan Schunke: Dantų ir veido asimetrijų sąsaja, veido asimetrijų 
tiesinimas, atstatant statinę ir funkcinę okliuziją 
10.00 – 11.30   Kursai 
11.30 – 12.00   Kavos pertraukėlė 
12.00 – 13.30   Kursai 
13.30 – 14.30   Pietų pertrauka 
14.30 – 16.00   Kursai 
16.00 – 16.30   Kavos pertraukėlė 
16.30 – 18.00   Kursai 
 
Sertifikatai 
Dalyviams numatoma išduoti 12 akademinių val. sertifikatus. 
 
Kaina 

Apmokant iki 2020 01 01: BFOA nariams* – 250 Eur, ne nariams – 390 Eur, studentams – 190 Eur. 

Vėliau – 55 Eur brangiau! 

Furšetas ir diskoteka – 90 Eur 
 
Registruojantis prašome informuoti, jei esate vegetaras, ar turite kitų specialių mitybos poreikių. 
 
Apmokėjimas 
Pavedimu, nurodant: mokestis už 2020 03 19–20 d. konferenciją, vardas ir pavardė, tel. numeris, 
LR OR nario numeris, pagal šiuos rekvizitus: 
 
Baltijos funkcinės odontologijos asociacija 
Įmonės kodas 304146386 
Ats. sąskaita LT62 7044 0600 0806 6957  
SEB bankas  
  
Konferencijos organizatorius 
Baltijos funkcinės odontologijos asociacija 
Daugiau informacijos ir registracija: tel. 8 656 95565 arba el. paštu info@bfoa.lt. 
 

mailto:info@bfoa.lt


 

 

*Norėdami įstoti į BFOA, sumokėkite metinį 95 Eur nario mokestį pavedimu, nurodydami savo 
vardą ir pavardę, LR OR nario numerį, tel. numerį:  
 
Baltijos Funkcinės Odontologijos Asociacija 
SEB bankas 
LT62 7044 0600 0806 6957 
Įmonės kodas 304146386 
  
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pagal galiojančius teisės aktus visuomeninių organizacijų nario 
mokestį moka organizacijos nariai (fiziniai asmenys). Todėl juridiniams asmenims sąskaitos-
faktūros už sumokėtą nario mokestį nebus išrašomos. 
 
Daugiau informacijos apie Baltijos funkcinės odontologijos asociaciją: www.bfoa.lt.  

http://www.bfoa.lt/

