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Prieškongresinis 
praktikos kursas
Penktadienis, rugsėjo 9 d.

Šviesos žaismas – vienas iš svarbiausių 
veiksnių fotografijos sėkmei. Odontologinėje 
fotografijoje dažnai iškyla su apšvietimu 
susijusių iššūkių. Pirma, mažiems objektams 
fiksuoti skirtiems fotokamerų objektyvams 
reikia daugiau šviesos, antra, šviesos srautas 
turi būti tinkamai paskleidžiamas riboto 
priėjimo burnos ertmėje. Šio kurso metu 
skiriamas didelis dėmesys burnos ertmės, 
dantų, dantų lankų, veido apšvietimui ir 
praktiniam fotografijų atlikimui. Taip pat 
pateikiami svarbiausi fotografavimo principai 
ir protokolai, parenkamos priemonės 
sėkmingam darbui odontologinėje 
fotografijoje. Ir, žinoma, keletas gudrybių, 
skanioms ir stilingoms Jūsų nuotraukoms.
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– odontologinės fotografijos kursas 
   nuo pradžių iki paslapčių

9:30 – 11.00 Skaitmeninės fotografijos valdymas: įranga, parametrai, galimybės, 
 priedai. Teorija

11.00 – 11.15 Kavos pertrauka

11.15 – 11.45 Protokolinė intraoralinė fotografija: Demonstracija

11.45 – 12.45 Protokolinė intraoralinė fotografija: Praktika

12.45 – 13.15 Protokolinė ekstraoralinė fotografija: Demonstracija

13.15 – 14.00  Pietūs

14.00 – 15.00 Protokolinė ekstraoralinė fotografija: Praktika

15.00 – 15.30 „Stalinė“ makro fotografija: Demonstracija

15.30 – 15.45 Kavos pertrauka

15.45 – 16.15 „Stalinė“ makro fotografija: Praktika

16.15 – 16.45 Meninė fotografija: Demonstracija

16.45 – 17.15 Meninė fotografija: Praktika

17.15 – 17.45 Spalvos fotografija, nuotraukų kalibravimas: Demonstracija

SINTEZĖ



9:30 – 11.00 Bazinis pradinis gaivinimas ir defibriliacija: Teorija ir praktika

11.00 – 11.15 Kavos pertrauka

11.15 – 12.45 Kūdikių ir vaikų pradinis gaivinimas: Teorija ir praktika

12.45 – 13.30  Pietūs

13.30 – 15.00 Užspringimas ir kitos, skubios pagalbos reikalaujančios, būklės: 
 Teorija ir praktika

15.00 – 15.15 Kavos pertrauka

15.15 – 16.45 Kraujavimo stabdymas ir kaulų lūžiai: Teorija ir praktika
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Kiekvienas privalome būti pasiruošę įvairioms 
gyvenimo situacijoms. Pirmoji medicinos 
pagalba – tai pirmas žingsnis siekiant padėti 
kitiems ir operatyviai bei tikslingai sureaguoti 
tokiais atvejais, kai gresia pavojus žmogaus 
gyvybei. Specialiai BOA kongresui paruošto 
kurso metu daug dėmesio skiriama praktikai. 
Dėl šios priežasties kursų metu naudojami 
daugiau kaip 10 skirtingų manekenų, 
užspringimo liemenių, defibriliatorių ir 
stengiamasi pateikti kaip įmanoma daugiau 
praktiškų, kasdienėse situacijose pritaikomų 
patarimų, leidžiančių  neabejoti savo 
sprendimais net ir itin sudėtingais momentais.

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA - 
PRAKTINIAI ASPEKTAI

Pirmosios pagalbos lektorius 
Oskaras Medzevičius

Kurso dalyviams išduodami pagal SAM tvarką suderinti 8 val. sertifikatai.

Vytautas Mineral SPA, Karalienės Barboros al. 2, Birštonas



KONGRESO RĖMĖJAI

https://straumann.lt/
https://www.osstem.lt/
https://www.medica.lt/
https://www.biomedikoscentras.lt/



