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PROGRAM 

 

PIĄTEK, 9.06.2017 r. 

08.00–10.30   Rejestracja uczestników 

 Sala A 

10.30–10.45   Otwarcie III MSS 

10.45–11.30    Pacjent z chorobą wieńcową, nadciśnieniem i zaburzeniami krzepnięcia 

            w gabinecie stomatologicznym 

            – dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec 

11.30–12.15    Zastosowanie komórek macierzystych w schorzeniach stomatologicznych 

            – dr hab. n. med. Emilian Snarski 

12.15–12.30    Przerwa kawowa 

12.30–13.30   Nowoczesne materiały kompozytowe o niskim skurczu polimeryzacyjnym 

           – prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski 

13.30–14.15    Nowe lampy polimeryzacyjne – pułapki polimeryzacji 

            – prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski 

14.00–15.00   Przerwa obiadowa 

15.00–16.30   Wybrane błędy w leczeniu protetycznym 

                        – dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka 

16.30–16.45   Przerwa kawowa 

16.45–17.45    Bruksizm – destrukcja ciała, ale zbawienie duszy 

                        – dr n. med. Piotr Jurkowski 

20.00               Uroczysta kolacja 

  

 



 

Sala B 

10.45–11.30    Możliwości i ograniczenia rejestracji centralnej 

                         – dr n. med. Andrzej Bożyk 

11.30–12.15     Chirurgia stomatologiczna w zgodzie z biologią – 

                        CGF, piezochirurgia, komórki macierzyste oraz kilka modyfikacji 

                         – dr n. med. Maciej Michalak 

12.15–12.30     Przerwa kawowa 

12.30–13.45     Implantoprotetyka – możliwości oraz ograniczenia 

                         – ppłk. lek. dent. Remigiusz Budziłło 

14.00–15.00     Przerwa obiadowa 

15.00–17.00      „Matrix revolution”, czyli jak dobrać odpowiednią formówkę, 

                         aby uzyskać optymalny profil zęba, „Matrix selection system”  

                         – nowe sposoby adaptacji formówek 

                          lek. dent. Maciej Czerwiński 

17.00–17.15      Przerwa kawowa 

17.15–18.00      Fotografia w stomatologii 

                          dr n. med. Leszek Szalawski 

18.00–19.00       Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia zęba,  

                           czyli leczenie kanałowe  od wierzchołka 

                           lek. dent. Hubert Gołąbek 

 Sala C 

10.45–11.15       Czynniki wpływające na drożność dróg oddechowych. 

                           Zmiany w układzie stamatognatycznym wynikające z zaburzeń drożności  

                           dróg oddechowych. 

                           Wpływ wad zgryzu na drożność dróg oddechowych 

                           dr n. med. Marta Krasny 



11.15–12.15       Leczenie ortodontyczne dorosłych techniką językową – system Incognito 

                           dr n. med. Anna Wasiewicz 

12.15–12.30       Przerwa kawowa 

12.30–13.00       Wykorzystanie zjawiska fluorescencji w nowoczesnej diagnostyce próchnicy 

                           lek. dent. Aleksandra Hajdo 

13.00–13.30       Skuteczność wybranych systemów endodontycznych w opracowaniu  

                           kanałów korzeniowych 

                           lek. dent. Wioletta Bielas 

13.30–14.00       Wykorzystanie terapii fotodynamicznej w dezynfekcji kanałów korzeniowych 

                           lek. dent. Ewa Prażmo 

14.00–15.00       Przerwa obiadowa 

15.00–15.45       Współczesne trendy w leczeniu biologicznym miazgi 

                           lek. dent. Magdalena Sobecka 

15.45–16.45       Specyfika procedur profilaktyczno-leczniczych w gerostomatologii 

                           dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Maciej Aluchna 

16.45–17.00       Przerwa kawowa 

17.00–17.30       Diagnostyka i leczenie zmian białych na błonie śluzy jamy ustnej 

                           dr hab. n. med. Jan Kowalski 

17.30–18.00       Diagnostyka i leczenie chorób infekcyjnych błony śluzowej jamy ustnej 

                           dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra 

18.00–18.30       Wpływ czynników miejscowych na rozwój i leczenie chorób przyzębia 

                           dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka 

 Sala warsztatowa (grupa do 12 osób): zapisy zostaną ogłoszone do 15.04.2017 r.  

11.00–14.00       Jak odbudować brak pojedynczego zęba 

                           – wykonanie mostu adhezyjnego metodą pośrednią i bezpośrednią  

                           przy pomocy włókien poliaramidowych typu podwiązka 

                           lek. dent. Grzegorz Kalbarczyk 



14.00–15.00       Przerwa obiadowa 

15.00–18.00       Jak sprawnie wykonać zabieg szynowania zębów 

                           zastosowanie włókien poliaramidowych typu gąsienica 

                           lek. dent. Grzegorz Kalbarczyk 

 

SOBOTA, 10.06.2017 r. 

 

Sala A            

09.00–10.30       Endodoncja – leczmy pacjentów, nie zdjęcia radiologiczne. Jak ja to robię? 

                           Od RTG do opracowania przestrzeni systemu korzeniowego 

                           dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk 

11.00–11.15       Przerwa kawowa 

11.15–12.00       Jak leczyć dziecko z niedoborem odporności 

                           prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk 

12.00–12.30       Jak poradzić sobie ze zwichniętym zębem – lek. dent. Emil Korporowicz 

12.30–12.45       Przerwa kawowa 

12.45–13.15       Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wymagające leczenia chirurgicznego 

                           lek. dent. Piotr Sobiech, lek. dent. Angelika Kobylińska 

13.15–14.00       Nowoczesne oblicze stomatologii dziecięcej wynikające  

                           z zastosowania materiałów szkłojonomerowych 

                           lek. dent. Piotr Rożniatowski 

14.00–15.00       Przerwa obiadowa 

15.00–15.30       Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych 

              lek. dent. Elżbieta Wojtyńska 

15.30–17.00       Zakażenia w stomatologii i znaczenie biofilmów 

                          dr hab. n. med. Marta Wróblewska 

  



Sala B 

09.00–10.00       Dylematy decyzji terapeutycznych – periodontologiczny punkt widzenia 

                           dr n. med. Agnieszka Pawlik 

10.00–10.45       Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o modele biznesowe 

                           lek. wet. Kamil Kuczewski 

10.45–11.45       Zastosowanie włókien poliaramidowych w praktyce stomatologicznej 

                           dr n. med. Marcin Aluchna 

11.45–12.00       Przerwa kawowa 

12.00–14.00       Planowanie leczenia i prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle  

                           roszczeń  pacjentów. 

                           Dokumentacja leczenia endodontycznego 

                           dr n. med. Łukasz Suchodolski 

14.00–15.00       Przerwa obiadowa 

15.00–16.00       Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej lekarza 

                           mec. Anna Płatkowska 

16.00–17.30       Odpowiedzialność cywilna lekarza a ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne 

                           mec. Paweł Strzelec 

Sala C 

09.30–11.30       Protezy całkowite, szkieletowe, elastyczne 

                           lek. dent. Krzysztof Polanowski 

11.30–11.45       Przerwa kawowa 

11.45–12.30       Możliwości podstawowej i zaawansowanej regeneracji tkanek 

                           lek. dent. Igor Kresa 

12.30–13.15       Aspekty mikrobiologiczne i farmakologiczne w chirurgii stomatologicznej 

                           lek. dent. Bartłomiej Iwańczyk 

13.15–14.00       Ryzyko onkogenezy – czujność onkologiczna 

                           lek. dent. Martyna Osiak 



14.00–15.00       Przerwa obiadowa 

15.00–17.00       Sesja samorządowa OIL w Warszawie 

  

Sala warsztatowa (grupa do 16 osób) 

11.00–14.00      Warsztaty endodontyczne: Nawigacja endodontyczna 

                           – trzynarzędziowy system Endostar E3 B/S w akcji 

                          dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk 

15.00–18.00      Warsztaty chirurgiczne 

                         dr n. med. Maciej Michalak 

  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

 


