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ÖZGEÇMİŞ
Dr. Arina Vinereanu 1991 yılında Romanya, Bükreş, Coral Davila Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nden mezun olmuştur. Doktorasını “Çocuk ve Ergenlerde Protetik Restorasyon
İlkeleri” konulu tezi ile 2005 yılında bitirmiştir. Genel diş hekimliği ve ortodonti alanında
uzmanlık dereceleri, çocuk diş hekimliği ve implantoloji alanında lisansüstü dereceleri almış ve
2000 yılında uzman olmuştur. Dr. Vinereanu süt dişleri ve karışık dişlenme döneminde protetik
restorasyonlar (2005) konulu bir kitap ile birlikte Romanya ve yurtdışında yayınlanan/sunulan
100'den fazla bilimsel makalenin de yazarıdır. Bristol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki
meslektaşları ile birlikte, çocuk hastalarda dental travma ile ilgili diş hekimliği öğrencileri için
bilgisayar destekli bir öğrenme programı yazmıştır (1998). 2007 yılına kadar Carol Davila
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak
çalışmıştır. Halen Bükreş'te kendi diş kliniğinde çalışmaktadır ve 2005 yılından bu yana Özel
Olimpiyatlar Romanya’nın Özel Gülümsemeler programının ulusal klinik direktörü olarak görev
yapmaktadır. Dr. Vinereanu, Romanya Diş Hekimleri Enstitüsü tarafından onaylı bir öğretim
görevlisidir, Romanya ve yurtdışında çocuk diş hekimliğinin çeşitli alanlarında lisansüstü
dersler vermektedir.

KONFERANS
Çocuk diş hekimliğinde genel anestezi - herkesin konforundan gerçek ihtiyaca
XXI.Yüzyılda bile, diş çürüğü çocuklarda en yaygın kronik hastalık olmaya devam etmektedir.
Uluslararası birlikler (EAPD, IAPD) tarafından desteklenen önleyici politikalara rağmen, asılsız
bilimsel haberlere olan sınırsız internet erişimi, bir çok anneyi bebeklerini 2-3 yaşına kadar
emzirmeye ve küçük yaştaki çocuklarda fluorid içeren diş macunlarının kullanımını
yasaklamaya yönlendirmektedir; yoğun tempoda çalışan ebeveynler ise çocuklarını uygun
olmayan diyetlerle şımartmaktadır. Tüm bu faktörler bazen küçük çocuklarda kompleks ağız
sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. Diş tedavileri için genel anestezi altında tedavi imkanı
genellikle bu sorunlara stressiz bir çözüm olmakla birlikte, erken yaşlardan itibaren sağlıklı
beslenme ve ağız hijyeni alışkanlıkları kazandırmadaki başarısızlıklarının uzun vadede
sonucunu görmezden gelmelerine neden olmaktadır.
Dental problemleri çözmenin tek yolunun genel anestezi altında tedavi olduğu durumlardan
biri ise, birden fazla sistemik hastalığı veya özel sağlık gereksinimi olan hastalardır. Hastalıkların
çocuklardaki ve ailenin hayatı üzerindeki etkisi, genellikle ağız sağlığının ikinci plana atılmasına
yol açmaktadır. Bu nedenle hastalar genellikle semptomlar ortaya çıktıktan sonra yapılacak
dental tedaviler için diş hekimine başvurmakta, bu noktada gerekli tedavilerin yapılabilmesi
için kooperasyonun yüksek olması gerekmekte ya da durumun genel anestezi altında tedavi
yapılmasını gerektirecek kadar karmaşık hale geldiği görülmektedir.
Bu sunumun amacı, genel anestezi altında dental tedavilerin stressiz diş hekimliği için bir
çözüm yolu olmadığını; klinikteki kompleks durumları çözmek için gerekli olan maliyetli, yüksek
teknolojiye sahip alternatif bir yöntem olduğunu göstermektir. Uzun dönemde hem sağlıklı

çocuklar hem de özel gereksinime sahip çocuklar için evde ağız diş bakımı önem taşımaktadır.
Bu sayede genel anesteziye olan ihtiyacın hem azalacağı hem de ortadan kalkmış olacağı
düşünülmektedir.
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