
WYKŁADOWCY i GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
• prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski • Endodoncja, bioceramika
• dr n. med. Agnieszka Pacyk • Adhezja
• dr hab. n. med. Wojciech Bednarz • Periodontologia, implantologia
• dr n. med. Leszek Szalewski • Fotografia w stomatologii
• mgr inż. Iwo Rutański • Stomatologia cyfrowa
• dr n. med. Anna Dojs • Periodontologia
• dr n. med. Maciej Mikołajczyk • Protetyka

FIRST MINUTE
do 27 kwietnia 2023 r.

CENA REGULARNA po 27 kwietnia 2023 r. wynosi 997 zł

RABAT

200 zł

2–3 czerwca 2023 r., Szczecin
piątek (godz. 14.00–20.00)

sobota (godz. 10.00–18.00)

797 zł
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Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej lub telefonicznie.
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JESZCZE LEPSZA REALNA STOMATOLOGIA:
•  wykłady piątkowe w ramach kursu już od godz. 14.00,
•  duża, nowoczesna sala audytorium ZUT,
•  wygodny dojazd, obszerny parking,
•  panele dyskusyjne z udziałem wykładowców, które w zeszłym roku cieszyły się ogromną popularnością,
•  stoiska informacyjne firm nie tylko z branży medycznej,
•  doskonały catering.

Miejsce szkolenia – audytorium ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10
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PIĄTEK, 2 czerwca (14.00–20.00)

• 14.00–14.45
prof. Mariusz Lipski

Czy nieodwracalne zapalenie miazgi zawsze należy leczyć 
usuwając doszczętnie tkankę miazgową z jamy zęba?
Najczęstszymi chorobami miazgi są  jej zapalenia, które mogą być odwracalne  lub 
nieodwracalne. W przypadku nieodwracalnych zapaleń miazgi stosuje się najczę-
ściej metodę jej wyłuszczenia w znieczuleniu oraz, jeśli w miazdze kanałowej poja-
wią się ogniska martwicy, to antyseptyczne leczenie. Dzięki pojawieniu się na rynku 
odpowiednich bioaktywnych materiałów nie zawsze konieczne  jest usuwanie ca-
łej miazgi, choć wywiad  i objawy kliniczne zdecydowanie wskazują na nieodwra-
calny charakter choroby miazgi. W tzw. początkowym zapaleniu nieodwracalnym 
możliwe  jest wykonanie amputacji  i przykrycie miazgi kanałowej materiałem bio-
ceramicznym. Podczas wykładu omówione zostaną sytuacje kliniczne, w których 
mimo nieodwracalnego zapalenia miazgi można zachować część tkanki miazgowej. 
Uczestnicy  dowiedzą  się,  kiedy  można  wykonać  amputację  miazgi  przyżyciowej 
i jak ten zabieg przeprowadzić, a kiedy miazga zdecydowanie kwalifikuje się do usu-
nięcia w całości.

• 14.45–15.30
mgr inż. Iwo Rutański

Praktyczne zastosowanie oprogramowania do zdjęć 3D 
w endodoncji i implantologii. Jak łatwo otwierać i pra-
cować na badaniach?
Praktyczne zastosowanie oprogramowania do zdjęć 3D w endodoncji i implantolo-
gii. Jak łatwo otwierać i pracować na badaniach?

 – Czy potrzebne jest 3D?
 – CBCT – Co to jest? Jak powstaje 3D?
 – Co z tymi mikronami? Rozdzielczość badań 3D.
 – Najnowsze funkcje w oprogramowaniu CSI v8 w endodoncji i implantologii.
 – Dywersyfikacja pól obrazowania.
 – Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów.
 – Dawki promieniowania.
 – Czy otwieranie badania 3D musi trwać 15 minut?

• 15.30–16.15 
PRZERWA

• 16.15–18.00
dr n.med. Agnieszka Pacyk

Odrobina „Careless whispers” na temat adhezji oraz 
„Freedom” w cementowaniu adhezyjnym – na pod- 
stawie aktualnej wiedzy medycznej i twórczości  
George’a Michaela
Chciałabym spędzić „A MOMENT WITH YOU”, aby opowiedzieć o aktualnych tren-
dach oraz przekazać wiele ważnych „Careless whispers” na temat technik adhezyj-
nych. Oto bowiem niewątpliwie podstawa dająca „FREEDOM ” w codziennej pracy.

 – „DO YOU REALLY WANT TO KNOW” czym cementować?
 – Cementy adhezyjne i ich „AMAZING” możliwości w zależności od właściwości.
 – Samotrawiący cement należy „wspierać” czasem działaniem bondu, czyli suge-
stia w stylu „NOT TO BE FORGIVEN”

 – „AN EASY AFFAIR”,  czyli  adhezja  do  tlenku  cyrkonu  oraz  innych materiałów 
protetycznych.

 – Zjawisko adhezji jako „THE STRANGEST THING” w kanałach korzeniowych?
 – Czy cementować natychmiast po  leczeniu endodontycznym, aby nie było ko-
nieczności „ONE MORE TRY”?

 – Szczegółowa  procedura  cementowania  wkładu  koronowo-korzeniowego 
z włókna szklanego z uwzględnieniem „PRAYING FOR TIME”.

• 18.00–18.30 
PRZERWA

• 18.30–20.00 
PANEL DYSKUSYJNY

2–3 czerwca 2023 r., Szczecin
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SOBOTA, 3 czerwca (10.00–18.00)

• 10.00–11.30
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Implantologia stomatologiczna widziana oczami lekarza 
periodontologa
Leczenie  implantologiczne  jest uznaną  i często stosowaną metodą w rehabilitacji 
układu stomatognatycznego. 

Dla uzyskania optymalnych rezultatów leczenia niezbędna jest ocena kliniczna 
i radiologiczna tkanek przyzębia oraz okolic bezzębnych w miejscach mających stać 
się  ostatecznie  tkankami  otaczającymi  implanty. W  przypadku  nieodpowiednich 
warunków klinicznych  dla wprowadzenia  implantów należy  rozważyć wykonanie 
zabiegów chirurgicznych poprawiających fenotyp tkanek miękkich i kości. W każ-
dym przypadku należy prowadzić profilaktykę i/lub leczenie periodontologiczne. 

Brak prawidłowej diagnostyki, oceny czynników ryzyka i wynikające z tego błę-
dy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego są przyczyną niepowodzeń i po-
wikłań w trakcie jego trwania oraz po jego ukończeniu. 

Utrzymanie długotrwałych satysfakcjonujących rezultatów klinicznych  i este-
tycznych  leczenia  zależy w  dużej mierze  od  periodontologicznego  leczenia  pod-
trzymującego.

• 11.30–12.00
dr n. med. Anna Dojs

Kwas hialuronowy jako efektywne wsparcie regeneracji 
tkanek miękkich w periodontologii. Obserwacje kliniczne
Kwas hialuronowy (HA) jest mukopolisacharydem, który odgrywa zasadniczą rolę 
w biologii komórkowej, jest podstawowym elementem żywej komórki. Posiada licz-
ne zalety: biokompatybilność, biodegradowalność, brak immunogenności i nietok-
syczność. Jest szeroko stosowany w medycynie i stomatologii ze względu na zdol-
ność wspomagania procesów gojenia i regeneracji tkanek, a także ich nawilżania.

Podczas wykładu omówione zostanie leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej 
jamy ustnej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. Uczestnicy dowiedzą się  jak 
postępować w przypadku  liszaja płaskiego,  suchości  jamy ustnej, owrzodzeń  i  aft 
jamy ustnej, zapalenia kątów ust, mucositis po chemio-  i radioterapii oraz poznają 
rozwiązania pozwalające zmniejszyć bolesność i nadwrażliwość błony śluzowej jamy 
ustnej. Omówione zostanie także zastosowanie HA po skalingu i root planingu oraz 
w regeneracyjno-odtwórczych periodontologicznych zabiegach chirurgicznych.

• 12.00–12.30 
PRZERWA

• 12.30–14.00
dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Idealne leczenie endodontyczne i co dalej?  
Odbudowy zębów po leczeniu kanałowym
W trakcie wykładu omówione zostaną zasady  leczenia endodontycznego w kon-
tekście  utraty  odporności  korony  zęba  na  obciążenia,  oraz  techniki  zabiegowe 
związane z wkładami koronowo-korzeniowymi, jak również zasady uzyskania ide-
alnej adhezji w kanałach korzeniowych. Zastanowimy sie wspólnie kiedy korona, 
a kiedy odbudowa nakładem  lub endokoroną po  leczeniu endodontycznym, oraz 
jak wybrać najlepsze wkłady z włókna szklanego. Poruszone zostaną tematy tech-
nik adhezyjne przy pracach protetycznych oraz zasadzki przy odbudowie prawidło-
wych relacji zwarciowych po leczeniu endodontycznym

• 14.00–15.00 
PRZERWA OBIADOWA

• 15.00–16.30
dr n. med. Leszek Szalewski

Miejsce fotografii w gabinecie stomatologicznym
Tak jak nie wyobrażamy sobie wakacji bez aparatu, tak też nie wyobrażamy sobie 
gabinetu  stomatologicznego bez  fotografii.  Fotografia  stomatologiczna może być 
przydatna w wielu  aspektach pracy  lekarza dentysty. Dokumentacja  fotograficz-
na ułatwia rozmowę z pacjentem. Dokumentacja medyczna, zawierająca fotografie 
wykonane przed przeprowadzonym  leczeniem oraz po zakończeniu terapii, może 
być przydatna w sprawach sądowych jako dowód. W dobie wielkiej popularności 
mediów  społecznościowych,  zdjęcia  mogą  zostać  wykorzystane  jako  wizytówka 
gabinetów, zastępując tradycyjną reklamę. Jednak fotografie mogą być również wy-
korzystane  jako ocena własnych umiejętności praktycznych  i ułatwić osiągnięcie 
mistrzostwa. Podczas wykładu zostanie przedstawiona niezbędna podstawa teo-
retyczna na temat sposobów wykonywania poprawnych zdjęć, a także wiele prak-
tycznych wskazówek jak ją zastosować w gabinecie.

• 16.30–17.00 
PRZERWA

• 17.00–18.00 
PANEL DYSKUSYJNY


