AIDAS BAŠKYS
Gydytojas odontologas - burnos chirurgijos paslaugos
Kvalifikaciją kėlė:
Baigė profesinės kvalifikacijos kursus tema: „Minkštųjų
audinių chirurgiją dantų implantacijos ir paciento paruošimo
dantų implantacijai tikslu“, 2015-09-11,,„Osteoplastika
(augmentacija) dan



































2016 m. mokymai „Orthopos SL initial Training“. Kaunas,
Lietuva.
2016 m. seminaras „Naujovės ir aktualijos odontologo
praktikoje 2016″. Lietuva.
2016 m. „LROR Vilniaus teritorinio skyriaus ataskaitinisrinkiminis susirinkimas, rūmų nari įgaliotinių rinkimai ir
mokslinė konferencija“. Vilnius, Lietuva.
2016 m. kursai „Minkštųjų ir kietųjų audinių valdymas.
NobelParell TM Conical Connection implantai sudėtingiems
atvejams“. Vilnius, Lietuva.
2016 m. seminaras „Lėtinių žaizdų gydymas. Kaunas,
Lietuva.
2015 m. kursai „Minkštųjų audinių chirurgiją dantų implantacijos ir paciento paruošimo dantų
implantacijai tikslu“
2015 m. kursai „Osteoplastika (augmentacija) dantų implantacijos ir paciento paruošimo dantų
implantacijos tikslu“
2015 m. kursai „Viršutinio žandikaulio ančio dugno pakėlimas (uždaruoju būdu) paciento paruošimo
dantų implantacijai tikslu“.
2015 m. kursai „Dantų implantologija: chirurginiai ir ortopediniai niuansai“. Vilnius, Lietuva.
2015 m. kursai „Optimizing CAD/CAM Workflow with Team Delegation“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „The Role of Bioactive Materials and Conservative Restorative Techniques in Modern
Dentistry“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „Techniques for Mastering Preparation, Temporization and Insertion of Porcelain
Laminae Veneers, A Team Approach“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „Lapip: An En“Light“ening Treatment for Peri-implantitis“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „OCO Biomedical: Changing Implantology Today“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „Periodontal and Bone Regeneration: Principles to Practice“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „Succesful Options for in-Office Whitening – a „Live“ Demonstration“. Niujorkas, JAV.
2015 m. kursai „Caries: Diagnosis, Early Intervention and Restoration a „Live“ Demonstration“.
Niujorkas, JAV.
2015 m. paskaitos „Implantologijos paskaitos pažengusiems“.
2015 m. kursai „Implantų evoliucija Jūsų rankose“. Kaunas, Lietuva.
2015 m. konferencija „Odontologija XXI amžiuje – kuria kryptimi einame“. Druskininkai, Lietuva.
2015 m. konferencija „Pažangioji odontologija šiandien“. Kauna, Lietuva.
2015 m. seminaras „The 1 st megaGen Baltic Symposium“. Vilnius, Lietuva.
2014 m. konferencija „20 metų nepriklausomoje odontologijoje“. Druskininkai, Lietuva.
2014 m. konferencija „Pažangioji odontologija šiandien“. Druskininkai, Lietuva.
2013 m. konferencija „Moderni klasika odontologijoje“. Druskininkai, Lietuva.
2013 m. seminaras „Direct aesthetic restorations“. Druskininkai, Lietuva.
2013 m. konferencija „Pažangioji odontologija šiandien“. Druskininkai, Lietuva.
2013 m. Tarptautinis kongresas „Odontologija žmogaus sveikatai“.
2013 m. konferencija „Sveikatos požiūris įstaigų ir gydytojų atsakomybė“.
2012 m. konferencija „Gydyti negalima palikti. (Kur dėti kablelį? – pasakys lektoriai).
2012 m. Tarptautinis kongresas „Odontologija šiandien“. Druskininkai, Lietuva.
2012 m. seminaras „Galimos strategijos, kaip pasiekti prognozuojamai geriausius estetinius
rezultatus, implantuojant sudėtingomis sąlygomis“.
2011 m. praktinė konferencija „Prevencija, ankstyvoji diadnostika, minimali invazija“.
2010 m. seminaras „Odontologijos naujovės praktikoje“.












2010 m. seminaras „Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje“.
2009 m. seminaras Ukrainoje „Estetinis kietųjų burnos audinių atstatymas kompozitais“.
2009 m. seminaras „Teoriniai ir praktiniai pažangaus dantų protezavimo aspektai“.
2009 m. seminaras „Odontologijos mokslo pasiekimai praktikai“.
2009 m. seminaras „Gydymo algoritmai, leidžiantys pasiekti aukštus estetinius rezultatus, naudojant
kompozicines medžiagas priekinių dantų srityje. Stipriai pažeistų dantų atstatymas po endodontinio
gydymo estetinėje zonoje-sveikų audinių tausojimo principai“.
2009 m. seminaras „Periodontologijos aktualijos“.
2008 m. seminaras „Estetiniai ir Funkciniai sprendimai Odontologijoje“.
2008 m. seminaras Taline „Computer-Guided Implant Treatment“. Estija
2008 m. seminaras „Gydymas implantais – nuo estetikos iki funkcionalumo. Ilgalaikių rezultatų
vertinimas“.
2008 m. konferencija „3-ioji Baltijos šalių odontologijos mokslinė konferencija“.

Nuolat dalyvauja Lietuvos ir užsienio odontologų kvalifikacijos kėlimo kursuose, tobulinasi įvairiuose
tarptautiniuose seminaruose.
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