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DR THOMAS SCHINDLER jest byłym wykładowcą
podyplomowego studium mistrzowskiego w
dziedzinie diagnostyki czynnościowej oraz terapii
dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie
Donauuniversität w Krems (Austria). Jest on autorem
licznych specjalistycznych publikacji, laureatem
nagrody międzynarodowego konkursu z dziedziny
implantoprotetyki czynnościowej i dysponuje ponad
30-letnim doświadczeniem praktycznym. Obecnie
prowadzi własną praktykę stomatologiczną w
malowniczym Salzburgu.

C

elem każdego lekarza dentysty praktykującego w dziedzinie protetyki i implantologii jest
odwzorowanie „natury” i ewentualna korekta jej
tam, gdzie jako ludzie uważamy że poprawki takie są potrzebne i możliwe do wykonania.
Niezbędnym tego warunkiem jest wiedza na
temat poszczególnych struktur narządu żucia,
zrozumienie zasad ich funkcjonowania oraz ich
przeniesienie na artykulator pół lub w pełni indywidualny.
W funkcjach zjologicznych układu stomatognatycznego lekarz prowadzący powinien dostrzegać konieczność harmonijnego współdziałania całego systemu.
Tak więc specjalistycznym zadaniem gnatologii jest szczegółowa analiza aktualnego stanu i
jego odchyleń od normy zjologicznej oraz zaproponowanie koncepcji pozwalających na odtworzenie prawidłowego działania narządu żucia.
Poniższy cykl kursów obejmuje realizowany w
formie modułów o narastającym stopniu zaawansowania sprawdzony i wystandaryzowany program
badania opartego na zasadach czynnościowych,
który jest w pierwszym rzędzie skierowany do
lekarzy dentystów praktykujących w zakresie
protetyki i implantoprotetyki.
Realizacja założonych koncepcji badania narządu żucia prezentowanych w tym cyklu wykładów, jest realizowana na konkretnych przykładach i ofercie współpracujących techników den-

tystycznych lub opcjonalnie jako indywidualny
cykl kursów techniki dentystycznej.
Uczestnicy kursów zdobywają własne doświadczenia w podanej technice badania i oceny
indywidualnej sytuacji narządu żucia i z powodzeniem mogą je stosować we własnej praktyce.
Celem cyklu wykładów jest zrozumienie czynności narządu żucia na podstawie własnych doświadczeń oraz uzyskanie podstawowej wiedzy
dla codziennej praktyki stomatologicznej. W ten
sposób zapewniamy sobie standardowe warunki
bezpieczeństwa podczas rozwiązywania złożonych przypadków klinicznych. Po każdym zakończonym module należy dopasować prezentowane koncepcje kliniczne bezpośrednio do sposobu
funkcjonowania własnego gabinetu i wdrożyć je
do codziennej praktyki.
Odpowiednie przygotowanie merytoryczne
technika w pełni umożliwia skorzystanie z
wiadomości zdobytych na kursie oraz zapewnia
jeszcze lepsze efekty w codziennej pracy.
Prezentowany cykl kursów pozwoli poszerzyć
Państwa wiedzę na temat zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz pozwoli w nowy, bardziej całościowy, sposób spojrzeć na pacjenta.
Jestem przekonany, że wiadomości zdobyte na
kursie pomogą Państwu w codziennej pracy.

MODUŁ I
ANALIZA PRZYPADKU
23 - 24 - wrzesień 2016, Poznań
Przed rozpoczęciem leczenia należy postawić trafną diagnozę. I tak o ile słowa te zna każdy z lekarzy i wydają się
one być sprawą oczywistą, w praktyce nie zawsze są one
w pełni realizowane. Poza nowoczesnymi metodami diagnostycznymi (TK, MRI, USG itd.) w diagnostyce zaburzeń
czynnościowych narządu żucia nie można zapominać o
podstawowych metodach badania pacjenta. Szczegółowy
wywiad, badanie zewnątrzustne czy analiza modeli dostarcza często bardzo wielu informacji, które są niezastąpione w
postawieniu pełnej, rzetelnej diagnozy u pacjenta. Znajomość
zagadnień związanych z okluzją jest podstawą do analizy
obecnej sytuacji klinicznej pacjenta oraz daje wskazówki na
temat przyszłej odbudowy.

M O D U Ł II
DIAGNOSTYKA SZCZEGÓŁOWA
25 - 26 - listopad 2016, Poznań
Praca z wykorzystaniem artykulatorów jest podstawą
współczesnej stomatologii. Montaż modeli jako warunek
wstępny przed rozpoczęciem leczenia jest wyrazem szacunku dla europejskiej tradycji przy odbudowach protetycznych. Artykulator służy nie tylko technikowi do wykonawstwa uzupełnień protetycznych ale może również służyć
lekarzom w gabinecie do szczegółowej analizy przypadku i
opracowywania indywidualnego planu podejścia do pacjenta a sama analiza instrumentalna z wykorzystaniem modeli
zamontowanych w artykulatorze ułatwia zrozumienie wyjściowej sytuacji klinicznej u każdego pacjenta.

M O D U Ł III
TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH
NARZĄDU ŻUCIA
27 - 29 - styczeń 2017, Salzburg (Austria)
Po postawieniu kompletnej i rzetelnej diagnozy kolejnym
krokiem jest wykonanie uzupełnienia, które będzie nie tylko
wizualnie zadowalające dla pacjenta ale przede wszystkim będzie spełniało swoje lecznicze oraz funkcjonalne
zadanie. Podobnie jak w przypadku diagnozy teoria wydaje się nie zawsze pokrywać z praktyką wykonanych uzupełnień. Przebudowa zwarcia u pacjentów z zaburzeniami
czynnościowymi wymaga często leczenia dwuetapowego
lub wcześniejszej szynoterapii. Chcąc upewnić się co do
przyszłego sukcesu terapeutycznego warto wykonać u
pacjenta odbudowę tymczasową wykonaną na podstawie
wax-up’u która imitowałaby uzupełnienie ostateczne. Daje
to szansę lekarzowi na ewentualne korekty lub zmiany w
przypadku pojawiających się problemów, a samemu pacjentowi możliwość przyzwyczajenia się do nowej sytuacji
zarówno estetycznie jak i funkcjonalnie. Ponadto odbudowa
tymczasowa pozwala ocenić efekty wcześniejszej terapii
w długofalowej obserwacji. Sam wax-up nie musi stanowić
ogromnego wyzwania dla terapeuty i z powodzeniem
może być wykonywany również w gabinecie. Indywidualność każdego przypadku klinicznego wymaga indywidualnych rozwiązań. Moduł prezentuje przegląd obecnie występujących koncepcji okluzji w rehabilitacji narządu żucia.
Determinanty funkcjonalne, takie jak płaszczyzna okluzyjna, prowadzenie na zębach bocznych oraz ich wpływ na
morfologię zębów, pokazują rozwój protetycznych rekonstrukcji estetycznych.

Kolejnym elementem wspomagającym lekarza w leczeniu
trudnych przypadków jakie niewątpliwie stanowią pacjenci z
zaburzeniami czynnościowymi są zdjęcia rentgenowskie.
Poza standardowym OPG bardzo dużo informacji dostarcza
również standardowe zdjęcie kefalo-metryczne które używane są nie tylko przez ortodontów. Wymiar pionowy dolnego piętra twarzy oraz wiele innych parametrów, służą jako
podłoże do indywidualizacji leczenia protetycznego, nawet
w przypadkach klinicznych z zastosowaniem implantów.

* Kurs prowadzony w języku angielskim, niektóre trudniejsze sformułowania mogą być tłumaczone
** Wszyscy uczestnicy w ramach opłaty szkoleniowej otrzymają:
- na czas szkolenia sprzęt niezbędny podczas części praktycznej (artykulatory, łuki twarzowe, nożyki do wax-up’u, woski,
modele itd.)
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (w języku angielskim i polskim) - przerwy kawowe i jeden gorący posiłek
*** Maksimum 12 osób w grupie
**** Szczegółowy program będzie podany w późniejszym terminie
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KOSZT MODUŁU w Salzburgu (Austria)
4400 PLN
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