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ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ կամ առցանց («Զում» հարթակ))
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Օր 1
2 ժամ

Ատամնային իմպլանտացիայի արդյունավետության բարձրացման ուղիները
· Ռիսկի գործոնները
· Իմպլանտոլոգիայում՝ անատոմիական, բիոմեխանիկական, հիվանդի
ընդհանուր սոմատիկ վիճակով պայմանավորված
· Իմպլանտացիոն բուժման պլանավորումը կախված անատոմիական–
տոպոգրաֆիկ պարամետրերից, հիվանդի բերանի խոռոչից և առողջական
վիճակից
· Ատամնային իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ ծնոտոսկրերի քանակական
և որակական բնութագրերը՝ ըստ տարբեր դասակարգումների
· Օստոինտեգրացիա, արյան մակարդուկի կոնցեպցիա
Բարդություններ, որոնք կարող են առաջանալ ատամնային իմպլանտացիայի տարբեր փուլերում,
կանխարգելումը և բուժումը
Վիրաբուժական փուլում առաջացող բարդություններ
· Ուղղորդող գչիրի կոտրվածք
· Իմպլանտի առաջնային կայունության մասնակի բացակայություն
· Վերծնոտային ծոցի և թքի խոռոչի հատակի թափածակում գչիրի աշխատանքի
ժամանակ
· Վերին ծնոտի կտրիչային խողովակի վնասում
· Վերին ծնոտի արյունատար անոթների վնասում
· Ստորին ծնոտի նյարդանոթային խողովակի և կզակային նյարդի վնասում գչիրի
աշխատանքի ժամանակ վնասում
· Ենթալեզվային շրջանի արյունատար անոթների վնասում, ասֆիկսիա
· Ծնոտսկրի դրսային և միջային պատի կոմպակտ շերտերի թափածակում
· Ստորին ծնոտի կոտրվածք
· Իմպլանտացիայի սեգմենտում հարևան ատամի վնասում
· Իմպլանտի կոտրվածք տեղադրման ժամանակ
· Իմպլանտի դիրքի շեղում, ոչ ամբողջ երկարությամբ տեղադրում
15 րոպե
Ընդմիջում
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Շարունակություն
Օր 2
2 ժամ
Իմպլանտացիայի ուշ բարդություններ
· Իմպլանտատի դեզինտեգրացիա, գործոններ որոնք նպաստում են իմպլանտի
դեզինտեգրմանը

Իմպլանտի միգրացիա վերին ծնոտային ծոց, ծոցից իմպլանտի հեռացման
մեթոդիկան
· Սխալ դիրքում տեղադրված իմպլանտի օրթոպեդիկ բուժման խնդիրներ,
Էսթետիկ խնդիրներ
· Պերիմոկոզիտ, կլինիկան, բուժումը և կանխարգելումը
· Պերիմպլանտիտ, դասակարգումը, բուժումը և կանխարգելումը
· Իմպլանտի աբաթմենտի, օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան ֆիքսող պտուտակի
թուլացում, կոտրվածք
· Իմպլանտի կոտրվածք
· Օրթոպեդիկ կարկասը երասպատող նյութի շերտազատում
· Պրոթեզի կոտրվածք
· Իմպլանոլոգիական բուժում ստացած հիվանդի դինամիկ հսկողություն
· Իմպլանտոլոգիական բուժման իրավաբանական պայմանագրային
փաստաթղթերի կազմում, էթիկական նորմեր
Ընդմիջում
Շարունակություն
·
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2 ժամ

Թիրախային լսարան՝ բժիշկ–ստոմատոլոգներ:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 30-100 հոգի:
Դասընթացավար՝ Գագիկ Հակոբյան։

