
Program konferencji z dodatkowymi wykładami i warsztatami 

 

12 CZERWCA  
 

 

10.00-10.45 - rejestracja uczestników 

10.45           - otwarcie konferencji 

10.45-11.45 - Anafilaksja i stany nagłe w gabinecie stomatologicznym - dr Marcin Aluchna i dr  

                      Jacek Smereka (część 1) 

 

11.45-12.00  przerwa kawowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

12.00-12.45 - Anafilaksja i stany nagłe w gabinecie stomatologicznym - dr Marcin Aluchna i dr  

                      Jacek Smereka (część 2) 

12.45-13.15 - Jak stosować antybiotyki w stomatologii - etiologia, dawka, czas terapii - dr  

                       Elżbieta Puacz 
13.15 -14.00 - Bezpieczeństwo biologiczne stosowanych w stomatologii materiałów złożonych 

                       (uczulenia, nadwrażliwość pozabiegowa, działania niepożądane) - dr hab. Konrad  

                       Małkiewicz 

 

14.00 -15.00   przerwa obiadowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

 

15.15-16.45 - Leczenie endodontyczne czy ekstrakcja, szanse i możliwości leczenia w sytuacji z  

                       pogranicza - dr Adrianna Adamek 

 

16.45 -17.00  przerwa kawowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

 

17.00 -17.45 - Marketing a etyka, czyli na co pozwala prawo - dr n. ekon. Magdalena Szumska 

17.45 -18.30 - Potęga wizerunku: znaczenie wyglądu lekarza i gabinetu, spójność wizerunku - 

                       dr Marcin Szumski 

 

 

Sala A ( Sekwana) 

11.00-12.30 – Co dalej z wybielaniem? Czy tak naprawdę coś się zmieniło? – lek. dent. Łukasz  

                       Zadrożny 

12.30-13.15 - Prezentacja oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji       

                       medycznej firmy Estomed – Jakub Jenc 

13.15-14.00 - Chcesz być zdrowy? Nie wyprowadzaj kręgosłupa z równowagi chwiejnej –  

                      dr Zbigniew Stawicki 

 

15.00-16.30 - Skuteczna odbudowa funkcji żucia na atroficznym bezzębiu, innowacyjnym  

                       systemem Komfortowa Proteza z perspektywy 5 letnich doświadczeń w Polsce – inż.  

                       Ryszard  Łobodziński 
16.30-18.00 - Zadbajmy o własne zdrowie. Kinesiologu Tape w medycynie w tym w stomatologii    

                      oraz dla lekarzy stomatologów jako pacjentów – dr Zbigniew Hemerlak 

 

 

 

 



Sala (Dunajec) warsztaty 

15.00-16.00 i 16.30-17.30 - nieodpłatne z prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji    

                        elektronicznej przy użyciu oprogramowania firmy Estomed. 

 

18.00 -19.00 - odpłatne, zapisy – Małgorzata Rajca, tel.22-54-28-308 oraz na stronie firmy 

Dental S: „Ćwiczenia stabilizacyjne dla lekarzy stomatologów z wykorzystaniem 

                       piłek gimnastycznych” 

 

 

 

Sala B (Morskie Oko) 

11.30-13.00 – Profilaktyka stomatologiczna u pacjentów onkologicznych. Rola testów  

                        przesiewowych w badaniu stomatologicznym – dr Katarzyna Brus-Sawczyk 

13.00-14.00 - Elementy ortodoncji w praktyce lekarza stomatologa – dr hab. Małgorzata  

                      Zadurska 

 

15.00-15.40 - Aktualny stan wiedzy z zakresu profilaktyki  

                     fluorkowej – Adrian Mortel 

15.40-16.00 - Informacje na temat bezpiecznych i ryzykownych inwestycji kapitałowych np. jak  

                      zarabiać 12-15% rocznie powierzając zarządzaniem specjalistom – Money Coaching  

                     Andrzej Spuła 

 

16.15- 18.00 - ABC diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zwarcia –  

                     praktyczne wskazówki w codziennej praktyce stomatologicznej – dr Jan Dethloff 

 

20.30.  uroczysta kolacja (niespodzianka wieczoru nr 1) 

 

 

 

 

13 CZERWCA  

 

9.00 -9.45 - Żywienie a zdrowie jamy ustnej pacjentów w wieku rozwojowym - prof. dr hab.  

                    Dorota Olczak-Kowalczyk 
10.00 – 11.00 - Okluzja statyczna i dynamiczna w leczeniu stomatologicznym - dr Andrzej Bożyk 

 

11.00 -11.15  przerwa kawowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

11.15 - 12.00 - Współczesna trendy w leczeniu próchnicy ubytkowej - dr hab. Agnieszka 

                        Mielczarek 
12.00 -12.30 - Wykonywanie procedur minimalnie inwazyjnych w korekcie estetyki uzębienia – 

                        lek. dent. Karolina Kowalczyk 
 

12.30 -12.45  przerwa kawowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

 

12.45 -13.30 - Trzeci wymiar w chirurgii stomatologicznej i implantologii - możliwości 

                        rozwiązywania problemów diagnostycznych w trudnych przypadkach klinicznych -  

                        dr hab. Rafał Koszowski 
13.30 -14.00 - Zabiegi kriochirurgiczne w schorzeniach jamy ustnej - dr Jadwiga Waskowska 



 

14.00 -15.00  przerwa obiadowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

 

15.15 -16.15 - Zadbajmy o własne zdrowie. Kinesiology Tape w medycynie, w tym w stomatologii 

                      oraz dla lekarzy stomatologów jako pacjentów - dr Zbigniew Hamerlak 

 

16.15 -16.30  przerwa kawowa (odpłatna dla osób nie korzystających z noclegu) 

 

16.30 -18.00 - Prawo medyczne – personel medyczny działający w zespole - praktyczne aspekty 

                      odpowiedzialności prawnej - mec. Paweł Strzelec 

 

 

 

Sala (Dunajec) warsztaty 

9.15-10.00 - Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej – jak sprawnie poprowadzić 

                    dokumentację medyczną w wersji elektronicznej – ćwiczenia praktyczne – Estomed 

 

10.30-12.30 - z endodoncji – dr. Adrianna Adamek 

 wypełnienie kanału metodą kondensacji bocznej gutaperki z wykorzystaniem ćwieków 

standardowych o zwiększonej rozszerzalności 

 wypełnienie kanału gutaperką na ciepło – wykorzystanie  E&Q Master 

 Zastosowanie preparatu EndoCem MTA w praktyce – metody własne i rady jak pracować z 

MTA 

- sposoby zarabiania i aplikacji cementu (krótki materiał filmowy) 

- triki ułatwiające szybkie opanowanie technik pracy 

- aplikacja materialu EndoCem MTA na perforację w dnie komory 

 

13.00-14.00 - z marketingu „Najnowsze trendy w budowaniu przekazu przez Internet: strony                                                        

internetowe, logo, Facebook oraz YouTube w medycynie”- mgr Marcin Szumowski 

 

15.00-16.00 - z marketingu „Profesjonalne umawianie pacjentów na wizyty – lekarz sam w   

gabinecie stomatologicznym” – warsztat dla lekarzy dentystów indywidualnie 

prowadzących praktyki lekarskie – dr Magda Szumowska 

 

 

 

Sala (Sekwana ) 

10.00-14.00 - posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej 

 

15.00-18.00 - podstawy chirurgiczno-implantologiczne do zastosowania w każdym gabinecie –   

                       prelekcja oraz warsztat praktyczny z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej  

                       (PRF), laseru stomatologicznego, fizjodyspenserów oraz implantacji w świńskie  

                       szczęki – lek. dent. Maciej Michalak ( BE ACTIVE DENTIST) – warsztat 

 

 

Sala (Morskie Oko) 

10.30-11.30 - Wirus HPV jako jeden z czynników powstawania raka jamy ustnej. Metody 

                       wizualizacji rozpoznawaniu zmian nowotworowych - lek. dent. Karolina  

                       Szaniawska , lek. dent. Tomasz Kamiński 



 

12.00-14.00 – Mikroimplantologia w twojej praktyce. Komfortowa proteza i natychmiastowe  

                       Odbudowy (część teoretyczna i praktyczna – omówienie protokołu  

                       chirurgicznego, implanto-protetyka w systemie Komfortowa Proteza.– inż. Ryszard  

                       Łobodziński – warsztat 

 

15.00-16.30 – Estetyczne odbudowy protetyczne w systemie Cad/Cam CEREC – mgr inż.  

                       Przemysław Orłowski 
 

20.00  kolacja bankietowa (niespodzianka wieczoru nr 2) 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel.: 

22 5428308 (M. Rajca) – zapisy na warsztaty, 22 3131970 (M. Skolimowska), 

22 5428356 (M. Klimkowska-Misiak). 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z możliwości integracji 

(miejsca noclegowe są jeszcze dostępne). 

 

 

 

                                                                               Marta Klimkowska-Misiak 

                                                                     Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

                                                                Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów 

 

 

 

 


