HARMONOGRAM KONGRESU
na sobotę 7 września 2019

MEDYCYNA ESTETYCZNA

STOMATOLOGIA

09.15 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30

dr n.med. lek. dent. Jacek
Ciesielski
System
przetwarzania tkanek
zęba na autogenny
materiał
kościotwórczy

lek. dent.
Radosław Jadach
& dr n.med.
Łukasz Zadrożny

Cz. 1. JADACH
& ZADROŻNY SHOW
- odsłona II:

Chirurgia stomatologiczna
v tabu - powikłania
i drogi wyjścia.
Jak po mistrzowsku zrobić powikłanie, czyli jak powikłanie
z mistrza czyni ucznia...
Niestandardowy występ!

lek. dent.
Radosław Jadach
& dr n.med.
Łukasz Zadrożny

Cz. 2. JADACH
& ZADROŻNY SHOW
- odsłona II:

lek. med. Urszula Brumer
Powrót do naturalności - rozwój medycyny estetycznej czy powrót
do przeszłości?
+ pokaz

Konferencja
Jubileuszowa
Stowarzyszenia
Polski Klub
Stomatologiczny
(SPKS).
Konferencja
i uroczysta
sesja SPKS

Przerwa kawowa

dr nr med.
Mariusz Duda, prof. wizyt. SSU
Czy naprawdę potrzebujemy wszystkich technik
cyfrowych
w chirurgii implantologicznej
i implantoprotetyce już
dzisiaj?

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

Chirurgia stomatologiczna
v tabu - powikłania
i drogi wyjścia.
Jak po mistrzowsku zrobić powikłanie, czyli jak powikłanie
z mistrza czyni ucznia...
Niestandardowy występ!

Konferencja
Jubileuszowa
Stowarzyszenia
Polski Klub
Stomatologiczny
(SPKS).
Konferencja
i uroczysta
sesja SPKS

WWW.DENTALMEDICASHOW.PL

Przerwa kawowa

HARMONOGRAM KONGRESU
na sobotę 7 września 2019

12.30 - 14.00

Przerwa obiadowa

lek. dent.
Radosław Jadach
& dr n.med.
Łukasz Zadrożny

Cz. 3. JADACH
& ZADROŻNY SHOW
- odsłona II:

Chirurgia stomatologiczna
v tabu - powikłania
i drogi wyjścia.
Jak po mistrzowsku zrobić powikłanie, czyli jak powikłanie
z mistrza czyni ucznia...
Niestandardowy występ!

14.00 - 15.30

dr n. med.
Marcin Aluchna
Aktualne zasady
postępowania
w stomatologii
odtwórczej

dr n. med.
Michał Paulo
Nowe
technologie
w diagnostyce zaburzeń
czynnościowych narządu żucia

Przerwa obiadowa

dr n. med. Edyta Adamczyk-Kutera
Nowe podejście do medycyny estetycznej
- stany zapalne w jamie ustnej a medycyna estetyczna
+ pokaz

Przerwa kawowa

15:30 - 16:00

16.00 - 17.00

Konferencja
Jubileuszowa
Stowarzyszenia
Polski Klub
Stomatologiczny
(SPKS).
Konferencja
i uroczysta
sesja SPKS

dr n. ekon. Magdalena
Szumska
Digital economy. Przełom w zarządzaniu. HOT
and NEW STANDARD.
Przyszłość zarządzania w
stomatologii. Narzędzia,
techniki, gotowe schematy, które działają bez
skutków ubocznych.

DH

Michał
Katarzyński
Rentowna Praktyka Stomatologiczna

WWW.DENTALMEDICASHOW.PL

