Datums.

Tēma.

15.01.2011 Zobu pastu sastāvs, iedalījums. Osteopātija un mutes veselība.
12.02.2011 Periodontoloģija. Infekcijas slimības un mutes dobums
12.03.2011 4. Baltijas profilakses konference
09.04.2011 Mutes gļotādas slimības. Diētas ietekme uz bērnu zobiem
14.05.2011 Neatliekamā palīdzība. Orālā sensitivitāte
10.09.2011 Zobu iedzimtās un iegūtās patoloģijas. Nepiesātinātās taukskābes mūsu veselībā
08.10.2011 LZHA Kopsapulce
12.11.2011 Ēšanas paradumi un to ietekme uz mutes veselību. LOR patoloģijas mutē
10.12.2011 Netradicionāls skatījums uz mutes veselību
14.01.2012 Silanti. Plombējamo materiālu īpašības. Fermentus saturošas zobu pastas
11.02.2012 Periodontoloģija
10.03.2012 Baltprofdent 5
14.04.2012 Ķirurģiskie risinājumi mutes dobumā. Intrahospitālā infekcija.
19.05.2012 Neatliekamā palīdzība.
19.05.2012 Medbaltica 2012. Bailes no zobārsta
15.09.2012 Hematoloģija. Inovācijas un radošums
13.10.2012 Zobu higiēnistu diena Zelta zobu birste
10.11.2012 RTG zobu higiēnista praksē. Zobu pastu raksturojums
08.12.2012 Karpālā kanāla sindroms un citas neiropātijas. Nekā lieka. Jaunākie pētījumi par Colgate Pro Relief
12.01.2013 INVISALIGN tehnika. Jaunumi implantoloģijā. Impantoloģiskās ārstēšanas iespējas perio pacientiem
09.02.2013 TM locītavu traucējumu etioloģija, klasifikācija, diagnostika un ārstēšana. Reimatoloģija. Mutes veselības veicināšanas modeļi Somijā dažādām vecuma grupām.
09.03.2013 „Terapijas izvēle bērnu zobārstniecībā.” Zobu tīrīšanas metodes (pētnieciskais darbs). Periodontiska vai endodontiska ārstēšana.
13.04.2013 Hlorheksidīns. Fizioterapija. Ergonomija.
11.05.2013 6. Baltijas profilakses konference
20.09.2013 Medbaltica2013. Latvijas Ārstu 7. kongress
12.10.2013 Zobu higiēnistu dienai veltītā svinīgā sēde
09.11.2013 Ortodontija un jaunumi profilaks un balināšanā.
07.12.2013 Astroloģija un zobi
11.01.2014 Periodontoloģija.Dezinfekcija un sterilizācija. Fitestens
08.02.2014 Antibiotiku pozitīvā un negatīvā ietekme uz cilvēka organismu. Plaušas, to patoloģijas. Laba lekcija labākai dzīvei!
08.03.2014 Uzturs, diētas, dzīvesveids. Bērnu un vecāku patoloģiskas bailes no zobārsta.Izmaiņas mutes dobumā grūtniecības periodā.
05.04.2014 Darba aizsardzības likumdošanas pamatprasības.Iespējamie darba vides riski medicīnā.Ozona pielietošana zobārstniecībā.
20.09.2014 Veselības inspekcija un diskusijas.Infekcijas kontrole.Ugunsdrošība.
12.10.2014 Fluorīdu nozīme zobu veselībā un to lietošanas ieteikumi.Tīrīt zobus… Vai tas ir viegli?
08.11.2014 Lāzerterapija zobārstniecības praksē. Mutes gļotādas čūlas, priekšvēži un vēži.Homeopātija - vērtīgs instruments zobārstniecībā
06.12.2014 Evisit jaunās sistēmas prezentācija.Temporo-mandibulārā locītava, oklūzija, sakodiena celšana.
19.09.2015 Jaunākās tehnoloģijas iespējas un līdzekļi mutes veselības saglabāšanā un uzturēšanā.
10.10.2015 Kopsapulce.
14.11.2015 Autisms Tinnitus. Minerālvielas
05.12.2015 Infekcijas kontrole. Ortomolekulārā terapija.
16.01.2016 Aromterapija. Pirtniecība.Mutes mikrobioms.
12.03.2016 Alerģijas. Miofunkcija. Kardio. Kapsulings
14.05.2016 C.Jeavons Soc. aprūpe.Mutes vesel izglītošana. Zobu un smaganu veselības atslēga - šūna.
24.09.2016 Medbaltica 2016.LZHA konference.
15.10.2016 Periodonta slimības.Bērns un zobu higiēnists. Mutes gļotādas.
10.12.2016 Ārstniecības personu psihoemocionālie faktori. Infekcijas kontrole.
14.01.2017 Sievietes veselība. GER. Erozijas.
11.03.2017 RTG.Tehnoloģijas un zinātniskie sasniegumi z/ā. Profesionālā ētika. Prof.līdzekļi klīnikā.
13.05.2017 OMA bērnu populācijā. Ortodontija.Periodontoloģija.
23.09.2017 Hepatīts un aizsardzība.Grūtnieču un mazu bērnu mutes dob. profilakse; Mutes kopšanas līdzekļi. Zobu tīrīšanas ieteikumi."
Dermatoloģija.Veidojumi uz ādas,saslimšanas,Dg un Th.Miofunkcionālo traucējumu agrīnie cēloņi.Kraniocervikālie bojājumi.Odontogēni haimorīti.Vadlīnijas md
04.11.2017 profilaksē.
09.12.2017 Sievietes klēpja anatomija,iegurņa pamatnes muskulatūras attīstīšanas vingrojumi. Baha ziedu terapija.Lietišķā kinezioloģija. Meditācija un klusums.

