6-8
września

2018
6 września 2018 (czwartek)
Sala 1
10.00 -11.00

Sala 5

Sala 6

Sala 7

Współczesne
technologie
diagnostyki i profilaktyki w
praktyce stomatologicznej.
dr n.med. Marcin Aluchna

Czas pod kontrolą –
co robić, aby opóźnić
starzenie się? Medycyna
Przeciwstarzeniowa – nowe
podejście do prewencji
starzenia się i odwracania
jego oznak w ujęciu
wielodyscyplinarnym.
dr. n. med. Elżbieta
Podgórska

Estetyczny potencjał stomatologii zachowawczej.
dr n.med.
Marcin Aluchna

Antyoksydanty– receptą na
młodość, witaminy, mikroelementy, makroelementy (znaczenie niedoboru, metody
suplementacji, nowe podejście do witaminy D)Zaburzenia hormonalne w kontekście
estetyki lekarskiej (przyczyny
, objawy, metody leczenia).
dr n. med.
Ewa Styk – endokrynolog

Sala 8

Sala 9

Sala 10

Amerykański marketing w
„okluzji” prostota czy fikcja.
dr n. med. Michał Paulo

Pułapki w dokumentacji medycznej … jak wygrać w sporze z pacjentem i kiedy działa
OC . Zgody na leczenie,czy
są potrzebne? (cz1)
Ewa Mazur-Pawłowska

Chirurgia ortognatyczna
„Granice współczesnej implantologii”.
dr n.med.
Maciej Jagielak

,Harmonia uśmiechu” –
możliwości łączenia technik
medycyny estetycznej i
estetyki stomatologicznej.
Planowanie indywidualnych
programów terapeutycznych.
dr. n. med.
Elżbieta Podgórska

Bóle głowy, bezdech, „botoks
w bruksizmie” - współpraca
lekarza dentysty z lekarzami
innych specjalizacji.
dr n. med.
Michał Paulo

Pułapki w dokumentacji medycznej … jak wygrać w sporze z pacjentem i kiedy działa
OC . Zgody na leczenie,czy
są potrzebne? (cz2)
Ewa Mazur-Pawłowska

Perspektywy chirurgii ortognatycznej na przełomie XXI
wieku „ Dokąd zmierzamy”.
dr n.med.
Maciej Jagielak

Pokaz zabiegu: Rewitalizacja twarzy z efektem liftingu
w wyniku zastosowania sekwencji
wstrzyknięć kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej.
Strategia iniekcji, optymalizacja
rysów twarzy w prosty i skuteczny sposób.
dr n. med.
Elżbieta Podgórska

Uwarunkowania superefektywnej rozmowy z pacjentem o optymalnym planie
leczenia i związanych i nim
kosztach.

Dawki od promieniowania
jonizującego otrzymywane
przez personel w oparciu o
wyniki pomiarów Laboratorium Dozymetrii Iindywidualnej i Środowiskowej IFJ
PAN w Krakowie.

Rewolucja w stomatologii Naturalny biomateriał
z zębów pacjenta.
Zastosowanie kliniczne

Wykład Inauguracyjny
prof. dr n. med. Giullo
Rasperini

11.00-11.30

przerwa kawowa

11.30-12.30

Wielkie Show część I
Licówki z ceramik szklanych
- najwyższa estetyka, skuteczna funkcja i przewidywalna trwałość. Piękny i zdrowy
uśmiech - marzenie każdego pacjenta a jego spełnienie największą nagrodą dla
lekarza.
dr n. med. Piotr Okoński

12.30 -14.00
14.00-15.00

Przerwa lunchowa
Wielkie Show część II
Licówki z ceramik szklanych
- najwyższa estetyka, skuteczna funkcja i przewidywalna trwałość. Piękny i zdrowy
uśmiech - marzenie każdego
pacjenta a jego spełnienie
największą nagrodą dla lekarza.
dr n. med. Piotr Okoński

15.00-15.30
15.30- 17.00

przerwa kawowa
Wielkie Show część III i IV
Licówki z ceramik szklanych
- najwyższa estetyka, skuteczna funkcja i przewidywalna trwałość. Piękny i zdrowy
uśmiech - marzenie każdego
pacjenta a jego spełnienie
największą nagrodą dla lekarza.
dr n. med. Piotr Okoński

Paweł Olewiński Mediraty

mgr inż. Ewelina Pyszka

Testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej w stomatologii

mgr inż. Paweł Rogalski

17:00-18.00

przerwa kawowa

www.dentalmedicashow.pl

Warsaw-Dental-Medica-Show

dr n.med.
Jolanta Nowakowska-Socha

6-8
września

2018
7 września 2018 (piątek)
Medycyna estetyczna

Sala 1
10.00 -11.30

Sala 5

Cele i zadania współczesnej
periodontologii

10.00 -11.00

prof. dr hab.n.med.
Renata Górska
prof. dr hab.n.med.
Edward Franek

Sala 6

Sala 7

Poziom podstawowy

Poziom zaawansowany

Poziom podstawowy

Sala 9

Sala 10

Crown down- to lubię.Racjonalne opracowanie systemu korzeniowego

Złote standardy anatomii
czyli nie zawsze według
atlasu anatomii.

RODO – pułapki i zagrożenia dla lekarzy dentystów
(cz 1)

Zastosowanie abrazji
powietrznej w stomatologii.

dr n.med.
Katarzyna Brus-Sawczuk

dr n. med.
Michał Szałwiński

Wszystko zaczyna się od
uśmiechu. Własne doświadczenia w obszarze
strefy uśmiechu z wykorzystaniem wypełniaczy,toksyny botulinowej i preparatów
biostymulujących.

11.30-12.00

przerwa kawowa

11.00-11.30

przerwa kawowa

12.00-14.00

Perspektywy terapii periodontologicznej w XXI wieku.

11.30-12.30

Współczesne techniki obturacji systemów kanałowych.
Perforacje - diagnostyka, leczenie i rokowanie
dr n. med. Piotr Wujec

dr hab. n.med.
Jan Kowalski

Mezoterapia w biorewitalizacji skóry twarzy.
dr n. med.
Lidia Majewska

14.30-17.30

Współczesne metody leczenia
patologii kompleksu œluzówkowo-dziąsłowego.
dr hab. n. med.
Paweł Plakwicz

Ewa Mazur-Pawłowska

Zaawansowane techniki
korekty strefy uśmiechu i
proporcji twarzy przy użyciu kwasu hialuronowego
i toksyny botulinowej.

RODO – pułapki i zagrożenia dla lekarzy dentystów
(cz 2)
Ewa Mazur-Pawłowska

lek.stom. Paweł Andersz

Techniki i metody pracy
przy pacjencie leżącym –
technika pracy na 2,4 i 6
rąk.

dr nauk med. lek. stom.
Joanna Sitko-Gap

dr n.med. Elżbieta Pod-

Zalety i wady chirurgii periodontologicznej.
dr n.med.
Bartłomiej Górski

Przerwa lunchowa

Sala 8

dr Andrea Corbo

prof. dr hab.n.med.
Piotr Pruszczyk

14.00-14.30

Medycyna estetyczna

górska

12.30 -14.00
14.00-15.00

Przerwa lunchowa
Ponowne leczenie kanałowe
- sztuka wyboru
dr n. med. Michał Jegier

Medycyna estetyczna
w stomatologii.

Sprawdzone i nowe metody redukcji blizn.

dr hab.n.med.
Małgorzata Pihut

lek.med
Bartosz Pawlikowski

Wypełnianie tkanek miękkich - metody i preparaty.

Nowe trendy w odmładzaniu
najtrudniejszych okolic.

lek. med.
Agnieszka Więckiewicz

dr n.med.
Franciszek Strzałkowski

Doskonała konsultacja i wizyta w praktyce stomat.
Michał Katarzyński

Licówki
kompozytowe,
materiały, techniki i triki

Doskonała rejestracja. Skuteczne zarządzanie praktyką.

Implantologia
minimalnie
inwazyjna. Time to be a
champion.

dr n. med. Marcin Aluchna

Recesje dziąseł a leczenie ortodontyczne.
dr hab. n.med.
Ewa Czochrowska
Przyczyny i leczenie infekcji
okołowszczepowych – powszechny problem w implantologii.
lek. stom.
Wojciech Ryncarz

17.30-18.00

przerwa kawowa

15.00-15.30
15.30- 17.00

przerwa kawowa
CBCT - GPS endodoncji
lek.dent.
Hubert Goląbek

www.dentalmedicashow.pl

Warsaw-Dental-Medica-Show

Michał Katarzyński

dr n. med.
Jolanta Nowakowska-Socha

6-8
września

2018
8 września 2018 (sobota)
Higienistki i asystentki
EDUASYST

10.00 -11.00

Medycyna estetyczna

Sala 1

Sala 5

Sala 6

Asystowanie w chirurgi stomatologicznej - poszczególne etapy: faza
przedzabiegowa, zabieg, faza
pozabiegowa.
dypl.hig.
Katarzyna Ostrowska

„Objawy, których pacjenci się
obawiają – niesłusznie”
dr n. med.
Małgorzata Nędzi-Góra

Poziom podstawowy

Poziom zaawansowany

Sala 8

Sala 9

Sala 10

Postępowanie chirurgiczne w
nowotworach jamy ustnej i części twarzowej czaszki.
dr n. med.
Maciej Rysz

Zastosowanie laserów i innych
urządzeń high tech w terapii
anti-aging - trendy i innowacje podsumowanie 2017 i perspektywa 2018.
lek. med.
Bartosz Pawlikowski

Toksyna botulinowa jako lek - w
leczeniu bruksizmu, uśmiechu
dziąsłowego, nadpotliwości, migreny, otyłości i łysienia

Apeksyfikacja czy regeneracja

Pięknie i bezboleśnie - nowe
standarty bezpiecznego znieczulenia w codziennej pracy
lekarza medycyny estetycznej.

Rola lekarza lekarza dentysty
we wczesnym rozpoznawaniu
i profilaktyce nowotworów. Epidemiologia i podział TNM nowotworów głowy i szyi.

Zastosowanie nici PDO/PLLA
w zabiegach medycyny estetycznej.

Trendy w biostymulacji skóry metody, preparaty i
urządzenia.

Kserostomia - przyczyny i leczenie.
dypl.hig. Natalia Szeląg

11.00-11.30

przerwa kawowa

11.30-12.30

Edukacja pacjentek
w ciąży. Wizyta adaptacyjna rodzic i dziecko
dypl.hig.
Magdalena Suszyńska

„Objawy, które pacjentów niepokoją – i słusznie”
dr n. med. Monika
Borakowska-Siennicka

dr n. med.
Maciej Rysz

Sala 7

Medycyna estetyczna

dr n. med.
Michał Rogowski-Tylman

dr n. med. Emil Korporowicz
lek. stom. Piotr Sobiech

dr hab. n. med.
Małgorzata Pihut

lek.med.
Agnieszka Więckiewicz

dr n. med. Natalia Stachera

CBCT w gabinecie. Jak wybrać? Jak wdrożyć? Jak korzystać na codzień?

„Cienka czerwona linia” – na
styku stomatologii zachowawczej i periodontologii.

lek. med. Mateusz Szkliniarz

dr n.med.
Marcin Aluchna

Harmonizowanie
wypełnień
kompozytowych z tkankami
zęba

Rzeczy niezbędne, pożyteczne
i szkodliwe w endodoncji.

dr n. med.
Jakub Zwoliński

Laser w pracy higienistki stomatologicznej

dypl.hig.
Danuta Rozmarynowska

12.30-14.00

Przerwa lunchowa

14.00-15.00

Jak zmotywować pacjenta
oraz przeprowadzić skuteczny
instruktaż higieny?
dypl.hig.
Anita Walczak

„Objawy, które pacjenci lekceważą – a nie powinni”

dr hab. n. med.
Jan Kowalski

Podstawy anatomii gardła i
krtani, tracheotomia, konikotomia na fantomach.
dr n. med.
Jakub Zwoliński

Komórki macierzyste i
regeneracyjne.

Powikłania w medycynie
estetycznej - jak ich unikać i jak
sobie z nimi radzić

lek. med.
Urszula Brumer

Powikłania po laserach - jak ich
unikać
dr n. med.
Bartosz Pawlikowski

dr n. med.
Maciej Mikołajczyk

dr n.med.
Katarzyna Brus-Sawczuk

Asystowanie przy zabiegu endodontycznym,
przyjemne wyzwanie czy nudne doznanie?

dypl.hig.
Jolanta Bielecka

15.00-15.30

przerwa kawowa

15.30-17.00

Świadomy i zadowolony pacjent czyli idealna
wizyta higienizacyjna.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym, omdlenia wazowagalne.

dypl.hig.
Magdalena Michałowska

dr n. med.
Maciej Rysz

Znoszenie
nadwrażliwości
zębów. Przegląd składników
aktywnych i dostępnych preparatów.

dypl.hig. Karolina
Kopciewicz-Kozicka

Technika pobierania biopsji,
usuwanie drobnych zmian błon
śluzowych. Drobne zabiegi
chirurgiczne w obrębie jamy
ustnej.

Co wybrać fluor czy hydroksyapatyt ?

dr n. med.
Jakub Zwoliński

dypl.hig. Marzena Cesarz

www.dentalmedicashow.pl

dr. n. med.
Wojciech Marusza

Najnowsze i najskuteczniejsze
metody redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej i walki z cellulitem

Implantologia minimalnie inwazyjna. Time to be a champion.

dr n. med.
Anna Skwarek

dr n. med.
Jolanta Nowakowska-Socha

Warsaw-Dental-Medica-Show

