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Kurs 3-Ditor: Perfeksionim i biomekanikës nëpërmjet protokolleve të teknikës STEP
Kurs 2-Ditor: Ortodontia funksionale, 8 aparatet e jetës time
Kurs 2-Ditor: Estetika e grupit anterior në Ortodonti
Kurs 2-Ditor: Përkulja e harqeve
Kurs 2-Ditor: Trajtimi i malokluzioneve të Klasës së II
Kurs 2-Ditor: Trajtimi i malokluzioneve të Klasës së III
Kurs 2-Ditor: Zgjedhja e planit të trajtimit me ekstraksion apo pa ekstraksion
Kurs 2-Ditor: Kaninët e inkluduar
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KURS I AVANCUAR ORTODONTIE
Prezantimi i kursit:
Është një kurs i avancuar i nivelit të 2-të, pra një mundësi e rëndësishme formimi dhe përditësimi për ata që kanë frekuentuar
më parë të paktën një kurs vjetor bazë të Ortodontisë, dhe në përgjithësi është i këshilluar për ata që kanë njohuri të thelluara
mbi lëndën.
Argumentet e trajtuara në fakt kompletojnë procesin e formësimit, duke i dhënë pjesëmarrësit mundësinë të rrisë njohuritë e
veta në tematika siç janë Biomekanika SW e avancuar dhe e gjeneratës së fundit, Trajtimi i pacientit adult me Korrelacionet
mes Ortodontisë, Paradontologjisë, Konservatives, Protezikës dhe Implantologjisë, Ortodontisë Prekirugjikale, teknika
Linguale e thjeshtësuar, sistemet e Maskerinave Transparente.
Një takim do të jetë totalisht i dedikuar konfrontimit mes teknikave biomekanike (SW, Bidimensionale dhe Tweed) në
menaxhimin e rasteve ekstraktive dhe jo ekstraktive.

Tipologjia e kursit: 6 takime mujore me kohëzgjatje 1 ditore.
Programi
Takimi 1
Teknika SW dhe menaxhimi estetik/kirurgjikal i grupit anterior

Takimi 3
Ortodontia dhe Paradontologjia: kush bën çfarë, kur.
• Çfarë njohim, çfarë nuk njohim, çfarë dimë por që nuk ka
evidenca që e mbështesin
• Si i përgjigijet periodonciumi forcave ortodontike? Cilave
forca?
• Tërheqja gingivare: linjat guidë të trajtimit. Kush fillon?

• Mikro-estetikat dhëmbore
-- Proporcionet dhëmbore dhe në grup
-- Margot gingivare

• Intruzion i pastër: Harqet e segmentuar dhe Mini-implantet
ortodontike
• Ortodontia dhe dëmet paradontale

Takimi 4
Ortodontia pre-protezike tek pacienti adult
• Parapërgatijta pre-protezike
-- Planet e trajtimit kompleks
-- Linjat guidë estetike për sektorin anterior
-- pacienti pre-protezik dhe Ortodontia e preparimit
-- Ortodoncia është gjithmonë një zgjidhje?

Dr. Arturo Fortini
• Agenezia e incizivëve lateralë
-- krijimi i hapësirave: arsyetimi i zgjedhjes
-- pozicionimi strategjik
-- vlerësimi estetik
-- finalizimi implanto-protezik
-- mbyllja e hapësirave: arsyetimi i zgjedhjes
-- pozicionimi strategjik
-- finalizimi restaurativ

• Intruzioni dhe ekstruzioni: mundësitë, limitet, strategjitë
-- Ekstruzion i shpejtë
-- Ekstruzion i ngadaltë, zhvillimi i siteve implantare

• Trajtimi “social siç”: aktualiteti i trajtimit
-- nga estetika e të mesmes tek ajo rezultativja: metodat e
reja që kemi në dispozicionin tonë
-- “think transparent” “mendo në mënyrë transparente” :
sistemet estetike dhe maskerinat alineatore
• teknika linguale e thjeshtësuar: Idea-L

• Mini-estetika e buzëqeshjes
-- Ekspozimi i incizivëve
-- Harku i buzëqeshjes
-- Korridoret bukale
-- Buzëqeshja mishtore
• Kaninët inkluzë
-- metodologjitë e reja të diagnozave të hershme
-- diagnostika 3D
-- planifikimi ortodontik
-- procedurat kirurgjikale të ekspozimit
-- sistemet biomekanike të inkluzionit
-- komplikimet

Takimi 2
Ortodontia pre-kirurgjikale dhe Kirurgjia Ortogantike:
nga limitet e kompensimit tek protokollet e trajtimit

Takimi 5
Diagnoza mbi planet e trajtimit të bazuara në 30 vjet eksperiencë klinike dhe didaktike
Dr. Arturo Fortini; Dr Fabio Giuntoli
• Mënyra më aktuale e të bërurit të një diagnoze:
-- Fytyra si një faktor determinues i përzgjedhjes së trajtimit
-- “Planifikimi i fytyrës” si hap parësor
-- Harmonia, shikueshmëria dhe dismorfo-fobia
• Me ekstraksione apo pa ekstraksione: si të vendosim?
-- Polemika e ekstraksioneve: konferenca SIDO 2017
-- Të mësojmë të individualizojmë rastet “sinqerisht”
ekstraktive
-- Shenjat e alarmit: si të evitojmë të trajtojmë me
ekstraksione rastet border-line që mund të trajtohen me
kompensim pa ekstraksione.
-- Cilat instrumente diagnostike janë më të besueshme për

të na ndihmuar në dilemën e sipërmarrjes së një trajtimi
kompensues në vënd të një trajtimi me ekstraksione
dhe/ose kirurgji?
• Çfarë do doja të mos kisha bërë në jetën time si ortodont:
-- Të mos bërurit e ekstraksioneve në rastet që ishin
ekstraktivë të mirëfilltë
-- Ekstrakionet në rastet që nuk ishin të tillë
-- Të mos menduarit për parqadigmën estetike
-- Përpjekjen për të kompensuar klasat e II/III të cilat ishin
kirurgjikale të mirëfillta
-- Të trajtuarit e pacientëve adultë me klasë të II-të divizioni
2° për probleme ekzistente/potenciale të ATM

Dr. Arturo Fortini; Prof. Aldo Bruno Giannì
Nëse themi që është e thjeshtë të individualizosh në një pacient adult nevojën e trajtimit kirurgjikal një herë pasi janë
stabilizuar limitet e kamuflimit, dhe në fakt është më e komplikuar të diagnostikosh si kirurgjikal rastin e një pacienti në rritje.
• Në këto raste kush janë kriteret subjektive dhe objektive të
vlerësimit që duhen përdorur?
• Cilat janë linjat guiduese të biomekanikës pre-kirurgjikale
me të cilën të përgatitim pacientin?
• Kush janë spostimet kockore që kirurgu praktikon më
shpesh?
• Principet bazë të trajtimit ortodontik pre-kirurgjikal
• Vizita pre-kirurgjikale, VTO kirurgjikale, splinet kirurgjikalë
-- Protokollet e përdorimit për planin e trajtimit 3D: nga

marrja e imazheve fotografike deri tek TC-Cone Beam për
simulimin kirurgjikal.
• Teknikat kirurgjikale dhe raste klinike
-- Kirurgjia Maksilare
-- Kirurgjia Mandibulare
-- Kirurgjia Bimaksilare
-- Procedura “ndihmëse” : rinoplastika, keiloplastika,
lipofilling etj. etj.
• Roli i kirurgut në menaxhimin post-operator të
komplikimeve të mundshme skeletike

Takimi 6
“Masters in Tirana”
Dr. Mauro Cozzani; Dr. Giovanni Biondi; Dr. Arturo Fortini
3 relatorët më të njohur do të vendosin në dispozicionin tonë eksperiencën e tyre duke ndarë planet e trajtimit dhe
menaxhimin biomekanik të rasteve komplekse sipas 3 teknikave biomekanike për të cilat janë quajtur titullarë të mësimit
nëpër Universitete dhe kurse Masteri të shumta
Një mundësi unike për një udhëtim në Ortodontinë moderne mes Tucson, Boston dhe San Diego ku këto teknika kanë lindur
dhe janë zhvilluar.
• Rastet ekstraktive dhe jo ekstraktive:
• Menaxhimi i ankorazhit dhe biomekanika: krahasimi mes 3 teknikave: (SW, Bidimensionale dhe Tweed)

