HARMONOGRAM KONGRESU
na piątek 6 września 2019

MEDYCYNA ESTETYCZNA

STOMATOLOGIA

dr n. ekon. Magdalena Szumska
Prawdziwa ekonomiczna rentowność
- evidence based management.
Wszystko zgodne z wiedzą zarządczą,
czyli najwyższy standard finansowy
w pracy lekarza dentysty. Pogromcy
mitów zarządczych w stomatologii.
Koszty procedur w stomatologii
- mamy to policzone! Wszystko dla
Was - kurs dla właścicieli gabinetów.

dr n. med. Lidia Majewska

9.15 - 10:00

prof. dr hab.
Renata Górska
Otwarcie i wykład:
Leczenie interdyscyplinarne w rozumieniu
Nowej Klasyfikacji
Chorób Przyzębia

adw. Ewa Mazur
Pawłowska
Jak uniknąć roszczeń pacjentów czyli
o co zadbać by nie znaleźć się
w Sądzie

dr n. med. Lidia Majewska

10.00-10.45

dr n.med.
Maciej Żarow
Stomatologia
estetyczna z preparacji / czy bez preparacji

Medycyna estetyczna u pacjenta implantologicznego
+ pokaz cz. I
Fibryna bogatopytkowa (A-PRF, I-PRF) i osocze bogatopłytkowe
(PRP ACD) – autologiczne zabiegi w stomatologii i medycynie estetycznej.

Medycyna estetyczna u pacjenta implantologicznego
+ pokaz cz. II
Fibryna bogatopytkowa (A-PRF, I-PRF) i osocze bogatopłytkowe
(PRP ACD) – autologiczne zabiegi w stomatologii i medycynie estetycznej.

10.45-11.00

Dyskusja

11.00-11.45

Przerwa kawowa

11.45-12.30

12.30-13.30

dr hab.n.med.
Paweł Plakwicz
Możliwość korekty estetycznej dziąsła
interdyscyplinarnym leczeniem
stomatologicznym
pacjentów dorosłych

dr n.med. Aleksandra
Palatyńska-Ulatowska
Perforacja! I co dalej?!
Co robić by jej nie zrobić?

dr n. med. Rafał Pokrowiecki
Medycyna estetyczna po chirurgii szczękowo-twarzowej
+ pokaz

Przerwa obiadowa
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13.30-14.15

14.15-15.00

dr hab.n.med.
Elżbieta Dembowska
Wydłużanie koron klinicznych z użyciem urządzeń laserowych
- zasady i technika zabiegów

dr med. Dent Armin Nedjat
Minimalnie Inwazjny Sinus lift metodą
zamkniętą

lek. dent. Joanna Bielska-Gawron
Medycyna estetyczna uzupełnieniem leczenia stomatologicznego
+ pokaz cz. I

dr n.med.
Bartłomiej Górski
Leczenie implantologiczne pacjentów
z zaawansowanymi postaciami zapaleń
przyzębia

dr n.med. Maciej Nowak
Ból w stomatologii - zastosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych

lek. dent. Joanna Bielska-Gawron
Medycyna estetyczna uzupełnieniem leczenia stomatologicznego
+ pokaz cz. II

Przerwa kawowa

15:00-15.30

15.30-16.15

16.15-16.45

16.45-17.15

17.15-17.30

dr Wojciech Ryncarz
Obecność stabilnej strefy skeratynizowanej na długoterminowy stan tkanek
okołoimplantacyjnych

dr Mauro Fazioni
Wyzwania w zakresie przewidywalnych rozwiązań w stomatologii
estetycznej

prof. Andrea Corbo,

lek stom. Magdalena
Jaszczak-Małkowska
Poprawa estetyki
uśmiechu przy pomocy
końcówek porcelanowych
u pacjentów leczonych
ortodontycznie

Michał Katarzyński
Wprowadzenie Usług Medycyny Estetycznej do Praktyki Stomatologicznej

prof. Andrea Corbo,

dr hab.n.med.
Ewa Czochrowska
Jak ortodonta może pomóc w zachowaniu naturalnych zębów u pacjentów
periodontologicznych?

Igor B. Bondarenko
Rola magnezu i cynku w zdrowiu
jamy ustnej

prof. Andrea Corbo,

dr hab. n. med. Marzena
Wyganowska-Świątkowska
Innowacyjna metoda regeneracji dziąseł i skóry – iniekcje atelokolagenowe
+ pokaz cz. I

dr hab. n. med. Marzena
Wyganowska-Świątkowska
Innowacyjna metoda regeneracji dziąseł i skóry – iniekcje atelokolagenowe
+ pokaz cz. II

dr hab. n. med. Marzena
Wyganowska-Świątkowska
Innowacyjna metoda regeneracji dziąseł i skóry – iniekcje atelokolagenowe
+ pokaz cz. III

Dyskusja
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