DELEGATURA W SŁUPSKU
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Opiekun naukowy lek. dent. Piotr Bieńkowski

Ustka
hotel
Royal
Baltic
Wykładowcy:
Matteo Basso PhD
dr n. med. Halina Ey-Chmielewska
dr n. med. Anna Michalska
dr n. med. Maciej Wilamski
lek. dent. Karolina Kupc
lek. dent. Joanna Zemlik
lek. dent. Krzysztof Adamowicz
lek. dent. Marcin Bogurski
mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk

PLAN
KONGRESU
PIĄTEK
20.04.2012

12.00 – 12.30

ZAKWATEROWANIE

13.00 – 14.00

OBIAD

14.00 – 15.30

Prowadzący:

lek. dent. Joanna Zemlik
Konsultant Wojewódzki ds. Stomatologii Dziecięcej (woj. świętokrzyskie)

WYKŁAD

Temat:

Urazy nieprzypadkowe
–– badanie dziecka po urazie
–– protokół powypadkowy
–– ochrona prawna dziecka
–– obowiązki rodzica wobec dziecka
–– kryteria oceny obrażeń wynikających z działania nieprzypadkowego
–– świadczenia finansowane ze środków publicznych i polis NW i NNW
–– adnotacje w dokumentacji medycznej przy podejrzeniu znęcania się nad dzieckiem
–– postępowanie przy uprawdopodobnieniu przemocy wobec dziecka

15.30 – 17.00
WYKŁAD

Prowadzący:
Temat:

lek. dent. Karolina Kupc
mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk
Współpraca systemu CAD/CAM z systemem rentgenowskiego obrazowania trójwymiarowego
–– CAD/CAM w protetyce
–– przedstawienie systemu CEREC
–– możliwości i zastosowanie
–– współpraca systemu CEREC z obrazowaniem rentgenowskim 3D
–– omówienie przypadków klinicznych

17.00 – 18.30
WYKŁAD

Prowadzący:
Temat:

19.00

dr n. med. Halina Ey-Chmielewska
Starszy wykładowca PUM Szczecin
Wizualizacja stawu skroniowo-żuchwowego w zaburzeniach czynnościowych
z wykorzystaniem obrazowania RTG
KOLACJA

WARSZTATY 20.04 i 21.04
W trakcie trwania sesji wykładowej odbędą się warsztaty pt.
„Techniki wykonywania zdjęć rtg wewnatrzustnych”

Program:

Prowadzący:
dr n. med. Anna Michalska, mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk

–– zdjęcia rtg wewnątrzustne/pantomograficzne – wybór
właściwej diagnostyki
–– nowoczesne techniki rejestracji obrazu
–– przepisy związane z montażem rtg w gabinecie

Czas trwania: 3,5h.
Godz. rozpoczęcia:	20.04 – godz. 14.00
			
21.04 – godz. 10.30
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona (16 osób/dzień) –
decyduje kolejność zgłoszeń!

Część teoretyczna

Część praktyczna
–– zasady wykonywania zdjęć – techniki i projekcje
–– pozycjonowanie
–– omówienie najczęściej popełnianych błędów

PLAN
KONGRESU
SOBOTA
21.04.2012

8.00 – 8.45
9.00 – 10.30
WYKŁAD

ŚNIADANIE
Prowadzący:
Temat:

dr n. med. Maciej Wilamski
Rentgenodiagnostyka stomatologiczna, interpretacja zdjęć pantomograficznych
–– wstęp do rentgenodiagnostyki
–– narząd wzroku i jego wady
–– analiza zdjęć (wady, anatomia, patologia)

10.30 – 12.00

Prowadzący:

Matteo Basso PhD
Niezależny wykładowca i koordynator stomatologii klinicznej w Galeazzi Orthopedic Institute w Mediolanie.
Kieruje Centrum Minimalnie Inwazyjnej i Estetycznej Rehabilitacji Jamy Ustnej (Center for Mininvasive and
Aesthetical Oral Rehabilitation). Jego działania w zakresie pracy klinicznej i naukowej koncentrują się na
problemach stomatologii zachowawczej, implantoprotetyce i nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu Minimalnej Interwencji. Autor wielu publikacji w czasopismach krajowych oraz międzynarodowych.

WYKŁAD

Temat:

1. S
 tomatologia Minimalnej Interwencji: Dlaczego jest ważna? Od koncepcji do zastosowań
klinicznych
a) rola śliny
b) r emineralizacja: protokoły i porównanie skuteczności produktów (fluor, Recaldent)
c) uszczelniacze i wypełnienia: zalety cementów glasjonomerowych i problemy
kompozytów
2. Glasjonomery w codziennej praktyce lekarza dentysty
a) właściwości i realia
b) różnice między klasycznymi glasjonomerami i glasjonomerami o wysokiej lepkości
c) rola środka do powlekania (G-Coat plus)
d) badania kliniczne
e) kliniczne wskazówki i aspekty ekonomiczne

Sponsor
wykładu

12.00 – 13.30
WYKŁAD

Zachowanie i odbudowa naturalnych tkanek zęba

Prowadzący:
Temat:

lek. dent. Krzysztof Adamowicz
Zaburzenia wysokości zwarcia
–– dysfunkcja narządu żucia
–– odpowiedzi na pytanie: leczyć, nie leczyć?
–– zasady przygotowania przedprotetycznego pacjenta z dysfunkcją zaadaptowaną
–– nadmierne napięcie mięśni żucia -wzajemna interakcja z dysfunkcją szyjnego odcinka
kręgosłupa i bólami migrenowymi głowy pochodzenia napięciowego
–– metody redukcji napięcia-terapia tens

14.00 – 15.30
15.30 – 17.30
WYKŁAD
Sponsor
wykładu

PRZERWA LUNCHOWA
Prowadzący:
Temat:

lek. dent. Marcin Bogurski
W trosce o spokojny sen – czyli alternatywy i dylematy we współczesnej protetyce
–– planowanie rozwiązań w protetyce i implantoprotetyce
–– techniki preparacji
–– odwzorowanie pola protetycznego
–– komunikacja laboratorium – lekarz
–– skuteczne cementowanie
–– naprawy adhezyjne prac protetycznych

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Wszystkim uczestnikom spotkania przyznanych zostanie 11 punktów edukacyjnych.
Koszt udziału: 590,00 zł brutto – wykłady, 690,00 zł brutto – wykłady + warsztaty
Koszt udziału obejmuje: udział w wykładach i warsztatach (w zależności od opcji), materiały
szkoleniowe, kolację 20.03.2012, posiłki w trakcie kongresu.
Osobom zainteresowanym noclegiem proponujemy pokoje w hotelu Royal Baltic
w specjalnych cenach (rezerwacje we własnym zakresie):
Pokój 1-osobowy: 180,00 zł brutto/doba
Pokój 2-osobowy: 240,00 zł brutto/doba
Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2012 r.
Zgłoszenia przyjmuje: Oddział Szczecin AMADAR, tel. (91) 469 53 44
mail: szczecin@amadar.pl
Wpłaty:
Opłatę za udział w szkoleniu proszę wnosić na konto nr 22 1060 0076 0000 3200 0043 3511.
Tytuł przelewu „Kongres Ustka”
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