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Czyż to nie imponujące gremium? Prelegenci w trakcie wykładów poruszą istotne problemy, z którymi spotykamy się w naszej codziennej praktyce. Pod-
czas warsztatów będzie można zapoznać się z nowymi technologiami i popracować na nowoczesnych materiałach. Wieczorem zapraszamy na kolację 
bankietową ze specjalnie dobranym menu, podczas której nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy z gwiazdą wieczoru. Będą też liczne niespodzianki, które 
przygotowali dla Was nasi wystawcy i organizatorzy.

Serdecznie polecamy i zapraszamy 

Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie

Dr n. med. Łukasz Tyszler
Wiceprezes ORL w Szczecinie

Partnerzy strategiczni Partnerzy Patronat medialny

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Prezydent Polskiego Towarzystwa Naukowego
Replantować czy nie replantować zęby 
po urazie? A może autoreplantacja?

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska
President of the European Academy  
of Dentomaxillofacial Radiology 
Czy CBCT wyprze pantografię?

Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz 
Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej  
i Zdrowia Publicznego
Pacjent zakażony i uzależniony 
w gabinecie stomatologicznym

Prof. dr hab. n. med. Beata Kawala  
Konsultant krajowy z ortodoncji
Ortodoncja, dziedzina interdyscyplinarna?

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 
Konsultant krajowy ze stomatologii dziecięcej 
Endodoncja zębów mlecznych 

Prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska  
Konsultant krajowy z protetyki stomatologicznej
Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów  
z patologicznym starciem uzębienia  
z uwzględnieniem analizy okluzji przed,  
w trakcie i po zakończeniu leczenia

Prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Emerich   
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zaskakujące przypadki spotykane  
u pacjentów dziecięcych - diagnostyka  
i postępowanie

Dr hab. n. med Wojciech Bednarz 
Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Leczenie chirurgiczne zmian rozrostowych,  
przerostowych i nowotworowych dziąseł  
oraz błony śluzowej jamy ustnej – sposoby  
rekonstrukcji tkanek miękkich

Prof. Tomasz Gedrange   
Uniwersytet Medyczny w Dreźnie
Interdyscyplinarne leczenie pacjentów 
ze szkieletowymi wadami zgryzu

Dr n. med.  Anita Horodnicka-Józwa  
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Chorób Meta-
bolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego 
PUM w Szczecinie
Dziecko z cukrzycą typu 1 
w gabinecie stomatologicznym

Dr Robert Józwa  
Ordynator Oddziału Kardiologii, Kardiologii Inwa-
zyjnej i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
SPWSZ w Szczecinie
Pacjent ze stabilną chorobą wieńcową
przed zabiegiem niekardiologicznym

Dr n. med. Jacek Ciesielski  
Prywatna Klinika Stomatologiczna w Łodzi
Licówki porcelanowe. Proste i zaawanso-
wane odbudowy estetyczne z wykorzy-
staniem licówek porcelanowych. Przegląd 
przypadków klinicznych

Dr n.med. Włodzimierz Łojewski 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Praktyczne zalecenia w aspekcie 
 próchnicy i chorób przyzębia

Dr n. med. Małgorzata Tomasik  
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Zmiana płaszczyzny okluzyjnej i wymiaru 
pionowego w leczeniu ortodontycznym 
wybranych pacjentów

Dr n.med. Marek Zienkiewicz  
Lekarz anestezjolog w SPSK nr 2 w Szczecinie
Résumé pierwszej pomocy

Warsztat: Zastosowanie wzmocnień  
z włókien szklanych w codziennej  
praktyce lekarza dentysty
Prowadzenie: Justyna Kasta - technik denty-
styczny i Maria Glabisz Konsultant GC

Szanowni Państwo,

Już po raz XXII pragniemy zaprosić Państwa w naszą naukową podróż… do Kołobrzegu. Kolejne Ogólnopolskie Najnowsze Trendy w Stomatologii to 
plejada naukowych gwiazd i autorytetów z różnych dziedzin stomatologicznych i medycznych. W programie m.in.:


