МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

СИМПОЗИУМ

РАН ОРТОДОНТСКИ ТРЕТМАН – ПРИДОБИВКА
ЗА ПРАВИЛНА ФУНКЦИЈА И ЕСТЕТИКА

12 декември 2020 година
Почеток 11.00 ч
ON-LINE симпозиум преку платформата ZOOM

Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по ортодонција на Македонија при МСД,
како дел од своите редовни активности организира ON-LINE симпозиум
преку платформата ZOOM под наслов:
“Ран ортодонтски третман - придобивка за правилна функција и естетика “
на 12.12.2020 г.
Со почит
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција
Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ
Скопје, 12 Декември 2020 година
ON-LINE симпозиум преку платформата ZOOM
11:00-11:15
Воведен збор и отворање на симпозиумот

Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr.sci
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција

11:15- 11:45

Проф. д-р Алиса Тиро, dr.sci
специјалист по ортодонција
вонреден професор на Катедрата за ортодонција,
Факултет за стоматолошка медицина, Универзитет во Сараево,
Босна и Херцеговина

Трауматски стоматолошки повреди – кошмар за пациентите и практичарите
Во последниве години има значително зголемување на бројот на повреди на забите. Трауматската
патологија на устата и лицето кај децата е многу сложено прашање со големо влијание врз лицевата
хармонијата. Епидемиолошките, клиничките, терапевтските и развојни карактеристики се разликуваат
од трауматските повреди кај возрасните. Стоматолошката траума често влијае на деца, тинејџери и
млади возрасни лица. Во овие возрасни групи ние често започнуваме пресретнувачки или корективен
ортодонтски третман, бидејќи тој е индициран кога лицето е во фаза на интензивен раст во пубертетот.
Знаењето за инциденцата, етиологијата, факторите на ризик и спецификите на ортодонтскиот пристап
кај денталната траума е исклучително важно за планирање и постигнување успех во ортодонтскиот
третман.

11:45- 12:15

Проф. д-р Вилдана Џемиџиќ dr.sci
специјалист по ортодонција
вонреден професор на Катедрата за ортодонција,
Факултет за стоматолошка медицина, Универзитет во Сараево,
Босна и Херцеговина

Превенција на дентална траума – ортодонтски пристап
Стоматолошката траума не е невообичаена, а популации со висок ризик се деца, спортисти, лица со
попреченост. Епидемиолошките студии покажуваат дека преваленцата на забна траума варира од 6,1
до 62,1% кај деца од предучилишна возраст и од 5,3 до 21% кај ученици. Обсервационите студии
сугерираат дека стоматолошката траума може да предизвика болка, функционално оштетување и
естетски проблем, со физикални, емоционални и социјални последици врз децата и нивните родители.
Во литературата има релативно мал број на студии кои говорат дека стоматолошката траума може да
се превенира. Но постојат можности, како на пример отстранување на причинителот, за да не дојде до
траума, те во таа насока и превенирање на истата, особено кога станува збор за тешка стоматолошка
траума. Соодветно управување / спречување на дентална траума вклучува: примарна, секундарна и
терцијарна превенција.
12.15- 12.45

Доц. Д-р Ирена Гавриловиќ, dr.sci
специјалист по ортодонција
Катедра за Ортодонција,
Стоматолошки факултет, УКИМ,
Скопје

Појава на бели дамки како несакан ефект од ортодонтската терапија:
причина за нивно формирање, превенција и третман
За време на ортодонтската терапија, кај некои пациенти со фиксни протези може да се појават бели
дамки. Тие се дефинирани како деминерализациони зони на емајлот на забите кои може да се појават
за време на фиксниот ортодонтски третман, околу, брекетите, тубите или прстените. Нивна најчеста
локација е на лабио-гингивалниот дел на коронката на забите. Времето на појавување може да биде
многу рано дури и после 1 месец после поставување на фиксниот апарат.

Појавувањето на овие бели дамки секако е несакана клиничка појава која може да го компромитира
ортодонтскиот третман и да влијае на естетиката на крајниот резултат од истата.
Најчеста причина за појава на белите дамки е несоодветна или лоша орална хигиена.
Целта на оваа студија е да се согледаат кои се за ризик факторите за формирање, превенција и успешен
третман на оваа појава, преку систематско пребарување на литературата.
Постојат голем број на студии кои укажуваат дека користење на флуоридите (во пастите за заби, гелови
и раствори за уста, флуориди кои се користат во лепакот за брекети), употребата на CPP-ACP Casein
phosphopeptide-amprphous calcium phosphate во пастите, користењето на процесот на микроабразија,
можат многу да придонесат за реминерализација на емајлот и успешно третирање на белите дамки.
12.45- 13.15

Науч. сор. д-р Марија Манева Ристовска dr.sci
специјалист по ортодонција
Катедра за Ортодонција,
Стоматолошки факултет, УКИМ,
Скопје

Импакции во ортодонтската пракса
Импакциите на забите се еден од предизвиците во ортодонтската пракса. Преваленцата на нивното
присуство се движи меѓу 5,6%- 18,8% од популацијата, со различна фрекфенца- третите молари се
со најголема застапеност (15%), потоа максиларните канини (1%-3%), максиларните инцизиви(0,6%).
Опциите во третманот на истите се: опсервација, интервенција, релокација и екстракција. Изборот на
видот на третман се одредува врз основа на клиничките и радиграфски испитувања и е во согласност
со барањата и очекувањата на пациентот. Во најголем број случаи третманот е мултидисциплинарен:
ортодонтско- хируршки ; со обезбедување на простор за сместување на импактираните заби , хируршка
експозиција на истите и нивно постепено придвижување на нивното место во денталнот лак со примена
на фиксни или модифицирани мобилни апарати.

Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно и 12 за активно учество.
Котизацијата изнесува 1.300,00 денари, а за членови на МСД 1.000,00 денари
Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055
Комерцијална банка АД Скопје,
Здружение на специјалисти по ортодонција на Македонија за симпозиум 12/2020.
Сите информации се достапни и на веб страниците на
МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција: www.mos.org.mk;
МСД:www.msd.org.mk и
СКМ:www.stomatoloskakomora.org

