
 

 

 

 

15-17.06.2018 r, hotel Narvil, Serock k/Warszawy 

PROGRAM 

Piątek, 15.06.2018 r. 

9.00–10.30 Rejestracja uczestników 

Sala A 

10.30–11.00 Otwarcie konferencji 

11.00–11.20 Rola stomatologa w rozpoznawaniu akromegalii 
                     prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński (Novartis) 

11.20–12.45 Jak skutecznie i krótko leczyć młodsze dzieci. Profilaktyka i leczenie 
                     ortodontyczne w okresie uzębienia mlecznego  
                     dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska 

12.45–13.00 Przerwa kawowa 

13.00–14.00 Co nowego w stomatologii adhezyjnej, cz. I  
                     prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski 
 

14.00–15.00 Przerwa obiadowa 

15.00–16.00 Co nowego w stomatologii adhezyjnej, cz. II  
                     prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski 

16.00–16.30 Przerwa kawowa 

16.30–18.00 Estetyczne kryteria oceny rekonstrukcji protetycznych w odcinku przednim,  
                     czyli jak osiągnąć atrakcyjny uśmiech  
                     dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska 

Sala B 

10.30–11.30 Współczesne techniki rekonstrukcji tkanki kostnej wyrostków zębodołowych 
                     dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec 

11.30–12.45 Praca w powiększeniu nie tylko w endodoncji  
                      prof. dr hab. n. med. Jerzy Krupiński 

12.45–13.00 Przerwa kawowa 



 

 

13.00–13.20 Wizualizacyjne techniki diagnostyczne w onkologii jamy ustnej  
                     lek. dent. Tomasz Kamiński 

13.20–13.40  Standardy i różnice w postępowaniu z młodymi i starszymi pacjentami  
                      z terapią przeciwkrzepliwą w leczeniu stomatologicznym  
                      lek. dent. Adam Jakimiak 

13.40–14.00 Aspekty diagnostyki anatomicznej CBCT w planowaniu implantologicznym  
                     lek. dent. Marcin Adamiec 

14.00–15.00 Przerwa obiadowa 

15.00–15.40 Ortodontyczno-chirurgiczne leczenie pacjentów z hipodoncją  
                     w odcinku estetycznym  
                     dr n. med. Kornel Krasny 

15.40–16.40 Co każdy stomatolog powinien wiedzieć o terapii chorób przyzębia  
                     dr n. med. Maciej Nowak 

16.40–17.00 Przerwa kawowa 

17.00–18.00 Współpraca lekarza dentysty z lekarzami innych specjalności  
                     prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk 

18.00–18.45 Opieka stomatologiczna nad ciężarną pacjentką z perspektywy lekarza ginekologa 
                    lek. Paweł Wypych 

Sala C 

10.25–10.45 Jak inwestować by osiągnąć sukces  
                     Jarosław Przybył 

10.45–11.30 Empatyczny lekarz, czyli jaki? – lek. dent. Alina Romańczuk 

11.30–13.00 Dylematy lekarza praktyka – wybór właściwej metody odbudowy  
                     zęba po leczeniu endodontycznym  
                     dr n. med. Agnieszka Kozuń 

13.00–14.00 Jak właściwie zacząć, by właściwie skończyć? Słów parę na temat access box 
                     lek. dent. Hubert Gołąbek 

14.00–15.00 Przerwa obiadowa 

15.00–15.45 Możliwości wykorzystania śliny jako medium diagnostycznego  
                     dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek 

15.45–16.15 Nowoczesne materiały stomatologiczne wspomagające remineralizację zębów  
                    dr n. med. Alicja Porenczuk 

16.15–17.00 Endodoncja regeneracyjna – nowe wyzwania w leczeniu zębów stałych dojrzałych 
                     lek. dent. Agnieszka Jankowska 

17.00–17.15 Przerwa kawowa 



 

 

17.15–18.00 Harmonizowanie rekonstrukcji estetycznych  
                    dr n. med. Marcin Aluchna 

20.00–0.00 Bankiet 

Sobota, 16.06.2018 r. 

Sala A 

9.30–11.00 Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne w praktyce  
                   lek. dent. Jolanta Jarka 

11.00–11.30 Przerwa kawowa 

11.30–12.15 Fakty i mity dotyczące leczenia językowymi aparatami ortodontycznymi  
                     dr n. med. Anna Wasiewicz 

12.15–12.45 Metody retencji po leczeniu ortodontycznym  
                     dr n. med. Marta Krasny 

12.45–13.30 Protezy szkieletowe – kompromis, czy sztuka wyboru?   
                     dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska 

13.30–14.00 Materiały i metody podścielania ruchomych uzupełnień protetycznych 
                    dr n. med. Zbigniew Kucharski 

14.00–15.00 Przerwa obiadowa 

15.00–16.00 Zakotwienie kostne w ortodoncji. Minipłytki i miniimplanty  
                     lek. dent. Marcin Gdula 

16.00–17.00 Laseroterapia w gabinecie stomatologicznym  
                     lek. dent. Dariusz Paliga 

17.00–18.00 Rehabilitacja narządu żucia  
                     dr n. med. Andrzej Bożyk 

Sala B 

9.00–10.00 Zioła i ich znaczenie w terapii  
                   prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka 

10.00–10.30 Bezpieczeństwo stosowania fluoru  
                     prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

10.30–11.00 Niefluorkowe metody zapobiegania chorobie próchnicowej pacjentów  
                     w wieku rozwojowym  
                     dr n. med. Anna Turska-Szybka 

11.00–11.15 Przerwa kawowa 

11.15–11.35 Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa-MIH  
                     lek. dent. Sara Shamsa 



 

 

11.35–12.05 Zapalenie przyzębia u dzieci  
                     prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

12.05–13.15 Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – korzyści i zagrożenia  
                      lek. dent. Dariusz Paliga 

13.15–14.00 Badanie histopatologiczne w praktyce lekarza dentysty  
                      lek. dent. Mateusz Stolarski 

14.00–15.00 Przerwa obiadowa 

15.00–16.00 Elementy nowoczesnej chirurgii dla stomatologów ogólnie praktykujących  
                     dr n. med. Maciej Michalak 

16.00–16.30 Przerwa kawowa 

16.30–17.30 Wpływ dyrektywy RODO na funkcjonowanie praktyk stomatologicznych  
                     dr Wojciech Krówczyński 

Sala C 

9.00–10.00 Poznać, zrozumieć, wyleczyć – interakcje wiedzy i technologii  
                    dr n. med. Marcin Aluchna 

10.00–10.45 Zastosowanie komórek macierzystych w chorobach kości, w tym  
                     leczeniu stomatologicznym  
                     dr n. med. Stefan Pechciński 

10.45–11.15 Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych – co nam szkodzi na serce  
                     dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec 

11.15–11.30 Przerwa kawowa 

11.30–12.30 Dziecko w gabinecie stomatologicznym. Kiedy potrzebna jest zgoda na leczenie  
                     mec. Anna Płatkowska 

12.30–14.00 Dokumentacja medyczna i jej udostępnianie w kontekście tajemnicy lekarskiej  
                     sędzia Sądu Apelacyjnego Piotr Feliniak 

14.00–15.00 Przerwa obiadowa 

20.00–22.00 Kolacja grillowa 

Niedziela, 17.06.2018 r. 

10.00–11.00 Czy diagnostyka i leczenie recesji jest wciąż wyzwaniem?  
                    prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak 

11.00–12.00 Algorytm postępowania stomatologicznego u pacjentów leczonych  
                     radio- i chemioterapią z powodu raka narządów głowy i szyi  
                     prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk 



 

 

Dodatkowo zapraszamy na warsztaty: 

(dostępne dla zapisanych uczestników IV MSS, którzy dokonali płatności) 

 

Piątek, 15.06.18 
  Otwarty system implantologiczny ROOTT  – 

procedury chirurgiczne. Warsztat  
z  fizjodyspenserem, kaseta, implanty demo. dr n. med. Patryk Kownacki 12.00 – 14.00 

Estetyczna odbudowa zębów w odcinku 
przednim przy pomocy materiału ceramx 
spheretec duo dr n. med. Emil Korporowicz 15.00 – 19.00 

Sobota, 16.06.18     

Fotografia stomatologiczna? To proste. dr n. med. Leszek Szalewski 10.00 – 13.00 

Czyszczenie i pielęgnacja końcówek 
stomatologicznych Michał Mach 13.30 – 14.00 

Warsztat chirurgiczno-implantologiczny dr n. med. Maciej Michalak 16.00 – 19.00 
 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


