Odontologiska Samfundet: Webbinarier våren 2022
Två
webb nya
inarie
r!

Tors 13.1.2022, kl 18.00–20.45:

Tors 17.3.2022, kl 18.00–20.45:

Muncancer –
riskfaktorer, diagnostik och behandling

Implantat –
bli inte desperat!

Kursgivare: OD, spec. tandläkare Jaana Willberg

Kursgivare: OL, spec.tandläkare Lars Sjövall

Kursprogram

Kursprogram

Antalet muncancer ökar i Finland. Tobak och alkohol är fortfarande de största riskfaktorerna men också papillomvirus-infektion, kronisk parodontit, dålig munhygien och kronisk jästsvampinfektion kan öka risken för muncancer. Oral skivepitelcancer
föregås ofta av orala potentiellt maligna tillstånd så som tex
leukoplaki. Det är viktigt att diagnostisera dessa förändringar
samt veta hur de skall behandlas. Tecken och symptom på
framskridna cancerförändringar kan vara markanta och det är
ytterst viktigt att diagnostisera muncancer så tidigt som möjligt.

Ersättande behandling med implantat har blivit allt vanligare,
med en skala från enstaka implantatförankrade tänder till omfattande konstruktioner för att rehabilitera ett långt destruerat
bett. Det kan lätt bli en utmaning för den allmänpraktiserande
tandläkaren att ta hand om den uppföljande vården – vad göra
när problemen eventuellt sätter in?
På kursen kommer att behandlas bl.a följande frågor:
- Underhåll och uppföljning av implantatprotetik
- Hur bemästra implantatprotetiska problem och
komplikationer
- Lite om mjukvävnadsproblematik kring implantat.
- Peri-implantit; vad kan allmänpraktikern göra?

Sista anmäln. 11.1.2022						
Avgift: 30 €

Sista anmäln. 15.3.2022						
Avgift: 30 €
Jaana Willberg är lektor vid Åbo
universitetet och spec. tandläkare
vid ÅUCS på avdelningarna för Patologi och Mun- och käksjukdomar.
Hon arbetar inom undervisning,
forskning och diagnostik av munoch käksjukdomar samt behandlar
patienter med slemhinneförändringar.

Lars Sjövall blev utexaminerad
från Helsingfors Universitet 1979
och avlade sin specialistexamen
i protetik 1987. Under 1980, -90,
2000 och 2010 talen har han
arbetat både som föreläsare och
klinisk lärare på Tandkliniken vid
Helsingfors Universitet. Han har
haft privat praktik i Träskända
sedan 1979 och där har han fokuserat mycket både på implantatprotetik och -kirurgi sedan slutet av 1980-talet. Lars har även varit
en flitig kursgivare och 2013 belönade Finska Tandläkarsällskapet
Apollonia honom med titeln ‘Årets utbildare’.

Anmälan till kursen görs till Samfundets kansli per telefon 010 311 1920 må-to säkrast kl. 12-14 eller e-post: kansliet@osf.fi

