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     LECZENIE ORTODONTYCZNE PACJENTÓW Z WADAMI
 SZKIELETOWYMI DO ZABIEGU ORTOGNATYCZNEGO

www.ormco.pl

Lekarz ortodonta lecząc pacjenta do zabiegu chirurgicznego powinien rozumieć zasady, których zastosowanie w praktyce jest kluczowe, aby prawidłowo przygotować 
pacjentów do operacji. Dokładnie przeprowadzone badanie kliniczne pacjenta, zebranie wymaganej dokumentacji z jej analizą, holistyczne spojrzenie na problem 
medyczny pacjenta mają wpływ na prawidłowe rozpoznanie wady i wybór odpowiedniej metody niezbędnej do skomplikowanego, interdyscyplinarnego leczenia. 

PODCZAS KURSU ZOSTANĄ OMÓWIONE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

ww

• Ocena twarzy, jej struktur kostnych i miękkich
• Dokumentacja fotograficzna i radiologiczna pacjenta w planowaniu przypadków ortognatycznych
• Rola lekarza ortodonty w zespole ortognatycznym i zasady współpracy ortodontyczno-chirurgicznej
• Holistyczne spojrzenie na problem medyczny pacjenta.
• Leczenie ortodontyczne w różnych wadach szkieletowych do zabiegów ortognatycznych: w klasie III i w klasie II
  w przypadkach niskokątowych i wysokokątowych oraz w asymetriach szkieletowych. 
  Omówione zostaną wskazania do zabiegu Le Fort I, BIMAX, BSSO.
• Leczenie ekstrakcyjne w przypadkach chirurgicznych.
• Punkty krytyczne w leczeniu ortodontycznym do zabiegu – jak je rozwiązać?
• Prezentacja przypadków
• Nowe metody w leczeniu pacjentów z wadami szkieletowymi.  
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Zakład Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMED, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, z dopiskiem:
„Dla dr Patrycji Downarowicz – przypadek na kurs” lub drogą mailową: p.downarowicz@gmail.com
 
Wiedza i doświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, umiejętność postawienia właściwej diagnozy i wybór prawidłowej metody leczenia mają 
decydujące znaczenie dla przeprowadzenia i efektu końcowego terapii. Również jakość zastosowanych przez lekarza materiałów ortodontycznych ma 
duży wpływ na bezpieczeństwo, skuteczność, bezawaryjność i czas leczenia. Aparaty ortodontyczne systemu Damon z pewnością można zastosować
w leczeniu trudnych przypadków ortodontycznych.

asie II

Kierownik Naukowy Kursu: prof. dr hab. n. med. Marcin Mikulewicz

Ostatnia, popołudniowa część kursu będzie omówieniem przypadków chirurgicznych przygotowanych przez uczestników kursu. Wszystkich zaintere-
sowanych, którzy chcieliby skonsultować na forum przypadki własnych pacjentów prosimy o wcześniejsze dostarczenie/przesłanie kompletu dokumen-
tacji pacjenta, tzn.: zdjęć wewnątrzustnych i zewnątrzustnych, modeli tradycyjnych lub w formacie 3D, zdjęcia panoramicznego i telerentgenogramu 
bocznego głowy w zwarciu z analizą cefalometryczną, maksymalnie do 3 tygodni przed rozpoczęciem kursu, na adres:

Dr n. med. Patrycja Downarowicz posiada specjalizację z ortodoncji. Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. Obecnie jest 
adiunktem w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przez wiele lat, jako specjalista 
ortodoncji, konsultowała w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMED we Wrocławiu, w zespole zajmującym się leczeniem wad ortognatycznych pod kierownictwem
dr n. med. Wojciecha Pawlaka. Prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną „OrthoLine”. Ukończyła wiele krajowych i międzynarodowych szkoleń, tj.: Masterclass
in Orthognathic Surgery w Londynie, kurs eksperta w ortodoncji przedchirurgicznej i chirurgii ortognatycznej na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie. 
Jest autorką licznych publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Uczestniczka staży szkoleniowych (USA, Niemcy). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycz-
nego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.


