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DDS, MSc, Phd, ficd Joseph sabbagh

Rīga

P I L NVEI DOJ AM I Z CI L Ī BU,
ME I STARĪ BU UN K O MPE T ENCE S:
SĀNU ZOBU TIEŠĀS UN NETIEŠĀS
ADHEZĪVI SAITĒTĀS RESTAURĀCIJAS –
PREPARĒŠANAS UN RESTAURĀCIJAS METODES.

2 dienu meistarklase Rīgā

Joseph Sabbagh DDS, MSc, PhD, FICD
Asociētais profesors
Restauratīvās un estētiskās zobārstniecības nodaļa
Libānas universitāte
Beiruta, Libāna

programma
Pirmā diena, Piektdiena,

16.novembris

Joseph Sabbagh lekcija Rīgā

8:30 – 9:00

reģistrācija

9:00 – 10:30

Tiešās sānu zobu restaurācijas:
jaunākās kavitātes preparāciju vadlīnijas, matricu izvēle un kavitātes plombēšana

10:30 – 11:00

Biezslāņa (bulk) restaurācijas materiāli:
navigācijas karte to klasifikācijā un klīniskās indikācijās

11:00 - 11:30

Kafijas pauze

11:30 – 12:30

Adhezīvu sistēmas - jaunākie dati :
kā veikt pareizo izvēli

12:30 – 13:00

Pulpas aizsardzība:
vai joprojām rekomendēta?

13:00 – 14:00

Pusdienas

14:00 – 15:30

Inleja, onleja un endokronis :
indikācijas, preparācijas dizains un cementēšana

15:30 – 16:30

Endodontiski ārstētu zobu restaurācijas

16:30 – 17:00

Diskusija

otrā diena, sestdiena,

piesakoties līdz 30.09. Lekcijas dalības maksa 80,- eur + pvn
Vēlāk 110,- eur + pvn
Studentiem un rezidentiem 70,- eur + pvn

17.novembris
Joseph Sabbagh Praktiskā meistarklase Rīgā

Meistarklases dalībniekiem ar klīniskās simulācijas palīdzību
ir iespēja nostiprināt lekcijas laikā iegūtās zināšanas!
Katrs zobārsts uz modeļa veiks preparāciju inlejai, onlejai un endokronim.
Zoba preparācija pilnai okluzālās virsmas kompozīta onlejai (overlay),
tās izgatavošana un adhezīvā cementēšana ar kompozīta cementu uz preparētā zoba.

9:00 – 13:00

Pēc kursa katrs dalībnieks apgūs:
▪
▪
▪
▪
▪

Kā pareizi veikt preparācijas dizainu onlejai, inlejai un endokronim
Spēs izgatavot pareizu anatomisko pilnu okluzālās virsmas kompozīta onleju (overlay)
Iegūs izpratni par adhezīvu un kompozīta cementu lietošanu un to komponentu funkcionālo nozīmi
Kā pareizi veikt netiešo restaurāciju cementēšanas etapus
Kā ar piemērotiem instrumentiem veikt restaurācijas apstrādi un pulēšanu
Dalībnieki tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo darbam. Dalībnieku skaits ierobežots – 20 personas.

piesakoties līdz 30.09. Praktiskās meistarklases dalības maksa 115,- eur + pvn
Vēlāk 150,- eur + pvn
Studentiem un rezidentiem 100,- eur + pvn

Lektora cv

Joseph Sabbagh DDS, MSc, PhD, FICD
Absolvējis Beirutas Saint-Joseph universitāti.
2004.gadā Lēvenes Katoļu universitātē (Beļģija)
ieguvis doktora grādu biomateriālu jomā.
2000. gadā Lēvenes Katoļu universitātē (Beļģija)
ieguvis maģistra pakāpi terapeitiskajā
stomatoloģijā (restauratīvā zobārstniecība un
endodontija).
Paralēli saņēmis divus advancēto studiju
programmu sertifikātus Parīzes universitātē,
kur 1997.gadā un 1998.gadā studējis
biomateriālus un terapeitisko zobārstniecību.
Šobrīd ir Libānas universitātes restaurācijas un estētikas nodaļas asociētais profesors un un maģistra
programmas vadītājs. Piedalās un vada vairākus pētnieciskos projektus.
Lēvenes Katoļu universitātē ir zinātniskais līdzstrādnieks un pēcdiploma nodaļas lektors. Savā
privātpraksē specializējas kosmētiskajā zobārstniecībā un endodontijā.
Publicējies vairākos starptautiskajos peer-reviewed zobārstniecības žurnālos, regulāri uzstājas ar
lekcijām starptautiskās un vietējās konferencēs. Ir vairāku profesionālo asociāciju biedrs: the Academy
of Operative Dentistry USA, the editorial board of Reality -Journal, USA, the International Association
of Dental Research, the International College of Dentists.

Norises vieta
Radisson daugava hotel
Rīga, Kuģu iela 24

Pieteikšanās zvanot
8899
80200933

