
 

Teoriniai ir praktiniai kursai  

Kaip užauginti vaiką, kad nereikėtų ortodontinio gydymo: 
tiesių dantų profilaktika 

 
 

Lektorė                                                                                                                                  
Dovilė Drungilaitė – gydytoja odontologė ortodontė, Buteyko kvėpavimo metodikos specialistė,  

pirmoji Lietuvoje ortodontinį gydymą derinanti su ortotropiniais aparatais ir specialiais pratimais 
bei motyvacija pacientams.  
 
Kada 
2020 11 27 d. (penktadienis) 9.00 val., registracija nuo 8.30 val. 
 
Kur 
Dr. G. Kobs odontologijos klinika, J. Balčikonio g. 3-295, Vilnius 
 
Kam skirta 
Gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams 
 
Kursų turinys 
Kodėl mūsų dienomis tiek daug vaikų serga kvėpavimo takų ligomis, ausų uždegimais ir alergijomis, 
kodėl taip dažnai pastebima netaisyklinga vaikų laikysena ir kreivi dantys? Negi tikrai dėl viso to 
kalta vien genetika? Ar žmogus sukurtas tam, kad sirgtų nuo mažų dienų? Ar gali ką nors pakeisti 
tėvai? Ką jie daro ne taip? 
Protingi ir išsilavinę žmonės dažniausiai pasikliauja žiniasklaida ir jos skleidžiamomis „tiesomis“, 
kadangi daugiau negu 70 proc. visos informacijos jie ir gauna iš žiniasklaidos. Tačiau gal reikėtų 
atsigręžti į savo prigimtį, prisiminti senolių išmintį ir susimąstyti, kur slypi tikroji tiesa. O ji paremta 
paprastumu ir logika. 
Šiuose kursuose lektorė parodys, kaip paprastomis priemonėmis užauginti sveiką vaiką su gražia 
šypsena! Kitomis akimis pažvelgsite į šiuos svarbius klausimus: 

 ką reikėtų žinoti mamai, kai jos kūdikis dar tik vystosi įsčiose, 

 kokia tikroji žindymo prasmė ir paskirtis, 

 čiulptukai – už ir prieš, 

 griežimo dantimis reikšmė vaikystėje, 

 taisyklingo kvėpavimo pagrindai, 

 taisyklinga liežuvio padėtis ir funkcija, 

 taisyklingas rijimas, 

 GoPex protokolas, 

 taisyklinga kūno laikysena. 



 
Programa  
  8:30 –    9:00  Registracija  
  9:00 – 10:30  Kursai 
10:30 – 11:00 Kavos pertraukėlė 
11:00 – 12:30 Kursai 
12:30 – 13:30 Pietų pertrauka 
13:30 – 15:00 Kursai 
15:00 – 15:30 Kavos pertraukėlė 
15:30 – 17:00 Kursai 
 
Kaina 
349 Eur, arba tik 299 Eur, jei sumokėsite iki 2020 10 01 d. 
Registruojantis prašome informuoti, jei esate vegetaras, ar turite kitų specialių mitybos poreikių. 

 
Apmokėjimas 
Pavedimu, nurodant: mokestis už 2020 11 27 d. kursus, vardas ir pavardė, tel. numeris, LROR nario 
pažymėjimo numeris, pagal šiuos rekvizitus: 
 
UAB Dr. G. Kobs odontologijos klinika 
Įmonės kodas 300569093 
Ats. sąskaita LT98 7044 0600 0549 3190  
SEB bankas 
 
Kursų organizatorius 
UAB Dr. G. Kobs odontologijos klinika 
Daugiau informacijos ir registracija: tel. 8 656 95565, tinklalapyje www.kobs.lt arba el. paštu 
lina@kobs.lt  
 

http://www.dens-in.com/

