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ÖZGEÇMİŞ
1980 Rize doğumlu Dilek Günay Canpolat (MD) 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji
ve Reanimasyon ABD’de başladığı uzmanlık eğitimini Aralık 2010 yılında tamamlamıştır.
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 2013 tarihinde
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD’da ‘yardımcı doçent’
olarak göreve başlamıştır. Ekim 2017 tarihinde Aneteziyoloji ve Reanimasyon alanında
doçentlik ünvanını almıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevine
devam etmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında yapılmış pek çok çalışması ve
ödülü mevcuttur. ‘Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Uygulamaları’ spesifik çalışma alanıdır.

KONFERANS
Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulanan Hastalarda İntraoperatif
Yönetim
Çocuklarda geniş dental tedaviler öncelikli olarak lokalanestezi ile yapılmaktadır. Ancak, geniş
kapsamlı tedavi ihtiyacı olan, davaranış kontrol teknikleri ile uyumu sağlanamayan çocuklarda,
akut anksiyete durumlarında ya da iletişim sistemi yeterli gelişmemiş sağlıklı ya da mental
retarde çocuklarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon ve/veya genel anestezi
gerekli olmaktadır. Geleneksel dental tedavi yöntemleriyle başarılı olunamadığında, dental
işlemlerin genel anestezi altında yapılması geniş çaplı ve yüksek kaliteli dental işlemlerin
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Önceki yıllarda çocukların dental tedavilerinin genel
anestezi altında yapılması aileler tarafından daha az kabul görmekteyken, günümüzde bu
uygulamanın yaygınlaşması ailelerin bu konudaki düşüncelerini olumlu yöne doğru
yöneltmiştir.
Genel anestezi tam teşekküllü ameliyathane ve yataklı servisin mevcut olduğu hastanelerde,
uygulamayı yapmakla yasal olarak yetkin anestezi uzmanının denetiminde ve sorumluluğunda
olan, bu konuda özel eğitim görmüş bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Çünkü; dental
tedaviler için uygulanan anestezi diğer ameliyatlar için uygulanan anesteziden daha kolay ya
da daha az riskli değildir. Dahası, işlemlerin ağız içerisinde yapılıyor olması, pedodontist ve
anestezistin aynı alanda çalışıyor olması, anestezi yönetimini zorlaştırabilir ve daha spesifik
hale getirir. Pedodontistin anestezi uzmanı ile iyi bir iletişim içinde olması, GA altında
çocukların tedavilerinin optimal düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli bir anahtardır.
Pedodontist ve anestezist, perioperatif dönemde iyi bir ekip çalışması ile hasta güvenliğini
maksimum düzeyde sağlayacak tedbirler alarak genel anestezi altında dental işlemleri
gerçekleştirmelidir.

