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Bezskuteczne próby zaguzkowania zębów? Brak efektu stosowania wyciągów międzyszczękowych? Uporczywa dewiacja żuchwy 
i nachylenie płaszczyzny okluzji?
Wszyscy znamy to z praktyki. Ambitnie walczymy o prawidłowy zgryz, który nie pojawia się, mimo naszej wiedzy i umiejętności. 
Dlaczego? Bo nie leczymy PRZYCZYNY, a jedynie skutek: wadliwą okluzję spowodowaną DYSFUNKCJAMI nie tylko układu 
stomatogantycznego, ale całego ciała. Takim uogólnionym zaburzeniom czynności można łatwo przeciwstawić się za pomocą 
osteopatii, która zmienia uporczywie nawracającą wadę zgryzu w podatną na terapię ortodontyczną.

Program szkolenia:
Postawienie właściwej diagnozy i stworzenie doskonałego planu leczenia jest niemożliwe bez znajomości prawidłowej czy też 
optymalnej okluzji, która powszechnie definiowana jest jako właściwe położenie zębów w łuku. Nic bardziej mylnego! Owa pozycja 
stanowi jedynie integralną, ale statyczną część okluzji: dynamicznego układu czynnościowego stworzonego dla celów żucia, mowy, 
połykania etc. Za okluzję odpowiadają więc struktury czaszki i karku – szczęka, żuchwa, stawy skroniowo-żuchwowe, kręgi szyjne, 
mięśnie, nerwy… sposób zwierania łuków zębowych odgrywa ważną, ale nie jedyną rolę.

Właściwe podejście do okluzji wymaga zatem od nowoczesnego ortodonty spojrzenia holistycznego i zaproszenia do współpracy 
osteopaty.

1. Podstawy – nowoczesna koncepcja oparta na kinezjologii. Definicja protokołu interdyscyplinarnego – współpracy z osteopatą.
2. Okluzja fizjologiczna. 
3.  Postawa ciała – wizualna ocena nieprawidłowości. Analiza dysfunkcji mięśniowych (testy). Powiązanie struktur jamy ustnej, mięśni 

i pozostałych części ciała.
4.  Określanie wpływu języka i położenia kości gnykowej na postawę ciała, na narządy wewnętrzne i powstawanie chorób oraz na 

stawy skroniowo-żuchwowe – ćwiczenia mowy, poprawa pozycji i ruchomości kości gnykowej.
5.  Analiza związku „dysfunkcji podniebienia” i poprzecznego szwu podniebiennego 
z oddychaniem i systemem wewnątrzwydzielniczym.

Wszystkie testy kinezjologiczne będą szacowaniem ucisku, jaki mięśnie wywierają na określone struktury rąk, szyi i głowy. Wykła-
dowca zademonstruje nowatorskie podejście do diagnostyki ortodontycznej: udowodni, że testy są wiarygodnym narzędziem do 
rozpoznania zaburzeń wielonarządowych oraz ich powiązań z okluzją i strukturami czaszki. 

Celem naszego kursu praktycznego, prowadzonego przez zespół specjalistów: lekarza ortodontę i fizykoterapeutę jest zapoznanie 
Uczestników z zasadami wiarygodnego diagnozowania dysfunkcji odpowiedzialnych za wadę zgryzu i ich skutecznego leczenia 
ETIOLOGICZNEGO, we współpracy z osteopatą. 

Podczas seminarium będziemy badać się wzajemnie, istnieje też możliwość zaproszenia swoich pacjentów na część praktyczną kursu 
po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Podstawy współczesnych koncepcji 
diagnozy czynnościowej opartej 
na kinezjologii
Dr Maria Vasilyeva (Rosja)
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Dr Maria Vasilyeva (Rosja)
specjalista ortodoncji

Edukacja:
1996   DDS; ukończyła Moskiewski Instytut Medyczno-Stomatologiczny
1998   MD; specjalizacja w Zakładzie Ortodoncji Moskiewskiego Instytutu Medyczno-Stomatologicznego
2013   PhD; obroniła pracę doktorską w Klinika Pediatrii Stomatologicznej i Ortodoncji na Uniwersytecie Przyjaźni

Doświadczenie:
Certyfikowany wykładowca AbsoAnchor.
Ekspert systemu Incognito.
Aktywny członek EOS i WFO oraz Rosyjskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Pracuje zamkami w technice ling walnej od 2001 r. i stosuje mini implanty w codziennej praktyce od 2003 roku.
Posiada kilka patentów, jest autorka wielu artykułów oraz wykładowcą podczas seminariów i konferencji ortodontycznych.

Prowadzi prywatną praktykę w Moskwie.

Kurs odbędzie się w Hotelu Airport, ul. 17 stycznia 24, w Warszawie, tel. 22 456 80 00.
Zajęcia będą prowadzone w pierwszym dniu w godz. 10.00 – 18.00, a w drugim w godz. 9.00 – 17.00.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Opłaty należy dokonać na konto Orto Trading, ul. Husarii 11B, 02-951 Warszawa,
numer rachunku 73 2490 0005 0000 4530 1628 3419.

Zapewniamy:
•  Tłumaczenie zajęć z języka rosyjskiego na język polski. 
• Kawę, słodki poczęstunek i lunch w każdym dniu szkolenia.
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Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na kursie!

Inwestycja w szkolenie to:

1800 zł. przy wpłacie do 25.09.2017 r.
2000 zł. przy wpłacie od 26.09 do 31.09.2017 r.

2100 zł po 1.11.2017 r. 


