TIK DABAR IR TIK VIENĄ KARTĄ GYVAI!
NEMOKAMA online paskaita (įprasta kaina būtų 400 Eur)

„Vaikų nuolatinių dantų traumų gydymo protokolas“
KODĖL NEMOKAMAI? Todėl, kad nieko nėra svarbiau už VAIKUS IR JŲ ATEITĮ!
Lektorės
Doc. dr. Giedrė Kobs ir gydytoja odontologė endodontė Daiva Sabaliauskienė
Kada
2021 01 29 d. (penktadienis) 12.00–15.00 val.
Kur
Transliacijos nuoroda užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta artėjant renginiui.
Kam skirta
Gydytojams odontologams, vaikų gydytojams odontologams, gydytojams odontologams
ortopedams, ortodontams
Paskaitos turinys
Ar pažįstate žmonių, kurie vaikystėje buvo patyrę dantų traumą? Paklauskite jų, ką jie prisimena ir
nustebsite – net menkiausios įvykio detalės įsirėžusios atmintyje, ir nesvarbu, kiek metų prabėgo –
20, 30 ar 40. Tą siaubą jie prisimena iki šiol. Kai kurie nuo pat vaikystės prisimena ir antrą siaubą –
ką patyrė, kai ieškojo medikų pagalbos...
Laikas bėga, tačiau iki šiol daugelio vaikų dantys po traumų atstatomi pernelyg invazyviai, o
specialistams nuolat kyla klausimų, kaip spręsti trauminius atvejus.
Šioje išskirtinėje paskaitoje lektorės pristatys būtiniausių dantų traumų gydymo žingsnių protokolą,
padėsiantį išsaugoti ne tik daugiau paciento dantų audinių, bet ir jų gyvybingumą.
Programa
Dr. Giedrė Kobs
„Priekinių dantų vainikų lūžių atstatymas – naujos galimybės“
Šios paskaitos metu sužinosite:
• Ką turi žinoti klinikos administracija, kai pacientas kreipiasi dėl dantų traumos.
• Lūžusių dantų cementavimo protokolas Step by step, įskaitant dantų techniko pagalbą.
• Gydytojo laikysena ir elgesys, dokumentuotas klinikiniais atvejais.
Dantų traumos yra ir viena skaudžiausių temų nukentėjusiojo žmogaus gyvenime, ir vienas
didžiausių gydytojo išbandymų (galima net pasitikrinti savo pašaukimo stiprumą). Lūžusių dantų
išsaugojimas ir atstatymas priklauso nuo to, kaip greitai veikiama, kokią gydymo taktiką ir
metodiką taiko gydytojas, suteikiantis pagalbą nukentėjusiajam.
Paskaita – apie tai, kaip pačiomis moderniausiomis gydymo medžiagomis ir teisingiausia gydymo
taktika atlikti viską, kas įmanoma. Kartais prireikia netgi dantų techniko pagalbos!
Paskaitos medžiaga paremta tikrais pacientų liudijimais ir dokumentuotais klinikiniais atvejais,
remiantis Vokietijos universitetų bei privačios praktikos ekspertų išvadomis.

Gyd. odontologė endodontė Daiva Sabaliauskienė
„Endodontinio gydymo ir sekimo protokolas, įvykus vaikų dantų traumoms“
Paskaitos tikslas – suteikti ar priminti mokslines ir praktines žinias apie endodontinio gydymo
reikalingumą ir sekimą įvykus vaikų dantų traumai. Endodontinis gydymo protokolas įvykus vaikų
dantų traumai priklauso nuo dantų traumos rūšies ir šaknies viršūnės susiformavimo laipsnio. Taigi
išsiaiškinsim kokiai dantų traumai įvykus – koks endodontinis gydymo protokolas reikalingas.
Remiantis klinikiniais atvejais ir moksliniais tyrimais paskaitos metu aptarsime:
• Ką turi žinoti gydytojas odontologas kai pacientas kreipiasi įvykus dantų traumai. Kada
reikalinga endodontologo konsultacija ar gydymas?
• Kokie diagnostikos metodai padeda nustatyti dantų traumos rūšį ir parinkti tinkamą
endodontinį gydymą ir laiku.
• Koks endodontinis gydymas reikalingas ir kada.
• Kada endodontinis gydymas būtinas, o kada užtenka tik sekimo.
• Kad igalaikis sekimas yra ne ką mažiau svarbus nei kitas reikalingas gydymas įvykus vaikų
dantų traumai.
• Kaip elgtis ir kokius tyrimus atlikti, kad endodontinis gydymas būtų atliktas laiku, nes vaikų
amžiuje tiek regeneraciniai, tiek ir degeneraciniai procesai vystosi labai greitai.
• Kad laiku atliktas endodontinis gydymas po dantų traumos gali turėti įtakos tolimesniam
šaknies vystymuisi, degeneracinių procesų prevencijai ir netgi danties išlikimui.
Paskaitos organizatorius
UAB Dr. G. Kobs odontologijos klinika
Daugiau informacijos ir registracija mob. tel. 8 656 95565 arba el. paštu lina@kobs.lt.

