DANSK PÆDODONTISK SELSKAB (DPS) INVITERER TIL:
Efterårskursus

Tid:

Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9.00 – 15.30

Sted:

Hotel H.C. Andersen, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense

I samråd med De Offentlige Tandlæger (DOFT) har vi valgt at lægge DPS’
Efterårskursus dagen før DOFT’s Udviklingsdag og generalforsamling, som
afholdes samme sted lørdag d. 6. oktober 2012 mhp. at skabe mulighed for, at
man evt. kan deltage i begge arrangementer uden at skulle rejse to gange. Men
det drejer sig om to adskilte arrangementer.
Dansk Pædodontisk Selskabs Efterårskursus omhandler emnerne radiologi og
afvigelser i tandsystemet med fokus på agenesi af tænder.
Formiddagens program består af to radiologisk orienterede indlæg, som holdes
af Associate Professor, Ph.D. Shumei Murakami, Department of Oral and
Maxillofacial Radiology, Graduate School of Dentistry, Osaka University, Japan.
Dr. Murakami er en anerkendt international kapacitet på området, og han taler
bl.a. om de biologiske konsekvenser af ulykken på det japanske atomkraftværk i
Fukushima i 2011. Formiddagens indlæg holdes på engelsk. Eftermiddagens
program består af fire indlæg, der omhandler afvigelser i tandsystemet med
fokus på agenesi af tænder. Alle fire indlæg er baseret på helt nye danske
forskningsresultater, som endnu ikke er publiceret. Eftermiddagens indlæg
holdes på dansk.

Kursusafgift og tilmelding:
Medlemmer: 950 kr.; ikke‐medlemmer: 1.200 kr.; studerende: 200 kr.
Tilmelding til Birthe Helweg‐Mikkelsen (e‐mail: barh@odense.dk) senest
den 1. september 2012. Kursusafgiften bedes indbetalt til Danske Bank reg. nr.
3578 konto nr. 3578537562 (husk at anføre navn og adresse samt DPS’ CVR‐nr.:
31348696).

PROGRAM

9.00‐9‐30

Registrering og kaffe

9.30‐9.35

Velkomst

9.35‐10.30

Shumei Murakami :
The 2011 disaster at the Fukushima atomic power plant in
Japan and its biological effect.

10.30‐11.00

Kaffe

11.00‐12.00

Shumei Murakami:
Radiation dose in dental and medical radiological
examination.

12.00‐13.10

Frokost

13.10‐13.30

Nuno V. Hermann:
Forekomst af antalsforstyrrelser i den primære dentition
hos børn med læbe‐ganespalte.

13.30‐13.35

Diskussion

13.35‐13.55

Charlotte M. Voldby:
Er isoleret, unilateral agenesi af anden præmolar i
virkeligheden en bilateral anomali?

13.55‐14.00

Diskussion

14.00‐14.25

Kaffe

14.25‐14.45

Dobrinka G.K. With:
Modenhedsudviklingen af den permanente hjørnetand samt
første og anden præmolar i underkæben hos danske piger.
Er sen initiering og/eller langsom hastighed af dannelsen af
hjørnetanden og første præmolar i underkæben associeret

med agenesi af anden præmolar i underkæben? Et longitu‐
dinelt radiologisk studie.
14.45‐14.50

Diskussion

14.50‐15.10

Asmaá Albarazi:
Modenhedsudviklingen af de permanente molarer i
underkæben hos danske piger uden og med agenesi af tredje
molar. Er sen initiering og/eller langsom hastighed af
dannelsen af første og anden molar i underkæben associeret
med agenesi af tredje molar i underkæben? Et longitudinelt
radiologisk studie.

15.10‐15.15

Diskussion

15.15‐15.30

Afsluttende diskussion af dagens emner

Foredragsholdere:
Associate Professor, Ph.D. Shumei Murakami, Department of Oral and
Maxillofacial Radiology, Graduate School of Dentistry, Osaka University, Osaka,
Japan
Specialtandlæge Charlotte M. Voldby, Roskilde Kommunale Tandpleje
Lektor, Ph.D. Nuno V. Hermann, Pædodonti og Klinisk Genetik, Tandlægeskolen,
Københavns Universitet
Specialtandlæge Dobrinka G.K. With, Næstved Kommunale Tandpleje
Specialtandlæge Asmaá Albarazi, Københavns Kommunale Tandpleje

Med venlig hilsen og god sommer!
Den 28. juni 2012
Sven Kreiborg
Formand

