
 

 

OGÓLNOPOLSKIE FORUM STOMATOLOGICZNE 

Godzina Temat wystąpienia / Tytuł sesji 

07:30 – 08:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / PORANNA KAWA I NETWORKING/OTWARCIE KONFERENCJI 

SESJA I – „POSTĘP TECHNOLOGICZNY I TECHNICZNY W STOMATOLOGII” – wystąpienia i prezentacje przedstawicieli firm oraz wykłady otwierające 



08:00 – 08:30 „Konsolidacja rynku stomatologii w Polsce. Rola doradcy transakcyjnego w prosie sprzedaży spółki.” 

Upper Finance 

08:30 – 09:00 Oczekiwanie na potwierdzenie tematu prelekcji/warsztatu przez firmy 

09:00 – 09:40 “Wycisk cyfrowy i co dalej?” 

Jacek Bucki, Twórca Akademii CAD/CAM Expertise, ekspert Meditrans 

 

- skaner wewnątrzustny możliwości i ograniczenia na przykładzie skanera Trios 4 

- komunikacja między gabinetem i pracownią 

- inlay-onlay-korona projektowanie własnych prac protetycznych 

- cyfrowe planowanie implantacji i projektowanie szablonów chirurgicznych 

09:40 – 10:00 

                 

PRZERWA KAWOWA / PODZIAŁ NA BLOKI TEMATYCZNE 

 

Godzina / 

SESJA 

Sesja II – sala A PROBLEMY 

INTERDYSCYPLINARNE WSPÓŁCZESNEJ 

PERIODONTOLOGII 

Przewodnicząca sesji :  

prof. dr hab. n. med. Renata Górska  

Wykładowcy i wykłady: 

Sesja III – sala B STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA 

Przewodnicząca sesji: 

 dr hab. prof. Małgorzata Knaś  

Wykładowcy i wykłady: 

Sektor „WW” (Warsztaty/Wykłady) – 

Wystąpienia firm – postęp technologiczny 

w obszarze stomatologii/Sekcja 

warsztatów 

 

 

 

10:00 – 11:25 

1. Prof. dr hab. n. med. Renata Górska 
„Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia w 
świetle Nowej Klasyfikacji Chorób Przyzębia” 

1. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska 

„Estetyka w ortodoncji” 

Oczekiwanie na potwierdzenie tematu 

prelekcji/warsztatu przez firmy 

2. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka  

„Profilaktyka i leczenie zmian potencjalnie 

2. Dr hab. prof. Małgorzata Knaś   

„Kosmetologia w gabinecie stomatologicznym”  
 

Oczekiwanie na potwierdzenie tematu 

prelekcji/warsztatu przez firmy 



złośliwych w jamie ustnej”  
 

3. Lek. stom. Anna Widmańska – 
Grzywaczewska  
„ Ocena estetyki twarzy u pacjentów leczonych 
metodą ekstrakcji”  
 

Oczekiwanie na potwierdzenie tematu 

prelekcji/warsztatu przez firmy 

11:25 – 11:50 

                 

PRZERWA KAWOWA 

 

Godzina / 

SESJA 

Sesja IV – sala A  WYBRANE ZAGADNIENIA Z 

PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ  

Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. 

Elżbieta Mierzwińska Nastalska   

Wykładowcy i wykłady: 

 

Sesja V - sala B WYBRANE ZAGADNIENIA Z 

CHIRURGII STOM/SZCZĘK. ORAZ 

IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ  

Przewodniczący sesji : dr hab. n. med. Andrzej 

Brudnicki 

Wykładowcy i wykłady: 

 

Sektor „WW” (Warsztaty/Wykłady) – 

Wystąpienia firm – postęp technologiczny 

w obszarze stomatologii/Sekcja 

warsztatów 

 

 

 

 

11:50 – 14:00 

1. dr n. med. Elżbieta Wojtyńska 

„ Interdyscyplinarna rehabilitacja pacjentów 

młodocianych z wrodzonymi i nabytymi 

wadami części twarzowej czaszki” 

1. Dr hab. n. med. Andrzej Brudnicki 

„Wady rozwojowe, rozszczep wargi i 

podniebienia” 
 

Wykład dedykowany firmy Dornwell:  Wybielanie zębów 

- najnowsze metody i przepisy w praktyce. 

Wybielanie zębów to najpopularniejszy i najmniej 

inwazyjny sposób na piękny uśmiech, który spowoduje, 

że pacjenci z zachwytem będą spoglądać na swój zdrowy, 

nowy wizerunek. Sposobów na onieśmielającą biel 

zębów jest kilka i warto zadbać o ten aspekt urody. 

Podczas wykładu zostaną omówione poniższe 

zagadnienia. 

 

2. Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa – Janicka 

„Dysfunkcja narządu żucia czy objawów 

zaburzeń somatycznych?” 

2. Prof. dr Stefan Ihde 

„Skuteczność i przewidywalność stosowania 

współczesnych jednoczęściowych implantów 

bikortykalnych – consensus 2019” 



3. Dr hab. n. med. Dariusz Rolski  

„Możliwości rehabilitacji implantoprotetycznej 

pacjentów po operacjach nowotworów głowy i 

szyi” 

3. Dr n. med. Łukasz Pałka  

„Osteointegracja, osteofiksacja a może 

ekstraterytotializacja? – biologia kości, a 

implanty kiedyś i dziś.” 

Lek. dent. Zbigniew Adamczyk 

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

wyróżniony przez Rektora UMP za działalność naukową i 

społeczną, współautor kilku prac naukowych. Od 2014 r. 

lekarz dentysta w Poznańskim Centrum Implantologii 

„Askodent”. Pasjonat endodoncji mikroskopowej i 

minimalnie inwazyjnej protetyki. W swojej pracy 

szczególny nacisk kładzie na profilaktykę zdrowia jamy 

ustnej, estetykę i trwałość swoich prac. Trener i edukator 

w szwajcarsko-polskim projekcie "Dzieciństwo bez 

próchnicy". Uczestnik licznych szkoleń krajowych i 

zagranicznych. Konsultant firmy Dornwell z Warszawy 

oraz trener firmy Ultradent Products Inc., USA. 

 

• Nowe przepisy i obowiązki 

• Przedstawienie mechanizmu wybielania 

• Wybielanie kosmetyczne 

• Wybielanie medyczne 

• Wybielanie z lampą czy bez? 

• Jak radzić sobie z ewentualną nadwrażliwością? 

• Jak utrzymać efekt wybielania 

14:00 – 14:50 
 
PRZERWA KAWOWA/CZAS NA LUNCH I ZWIEDZANIE STOISK 
 

Godzina / 

SESJA 

Sesja VI sala A godz. 15:00 – 16:40 
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA _ POSTĘPY W 
PROFILAKTYCE, DIAGNOSTYCE, LECZENIU  

Przewodnicząca sesji : prof. dr hab. n. med. 
Dorota Olczak Kowalczyk 
Wykładowcy i Wykłady 

Sesja VII sala B 15:00 16:40 HIGIENISTKA I 
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – Ewolucja 

ZMIAN I OCZEKIWAŃ  
Przewodniczący sesji : dr n. med. Wiesław 

Krajewski 
Wykładowcy i wykłady : 

 

Sektor „WW” (Warsztaty/Wykłady) – 
Wystąpienia firm – postęp technologiczny 

w obszarze stomatologii/Sekcja 
warsztatów 

15:00 – 16:40 

1. Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak – 
Kowalczyk  
„Procedury małoinwazyjne w leczeniu zębów 
mlecznych”  

 

1. Dr n. med. Wiesław Krajewski  
„Higienistka i asystentka stomatologiczna – 
zawody z historią” 

Oczekiwanie na potwierdzenie tematu 

prelekcji/warsztatu przez firmy 



2. Dr n. med. Anna Turska – Szybka  
„Współczesne strategie profilaktyki próchnice 
zębów. Podziały, wdrożenia, działania 
medyczno – lekarskie” 

2. Mgr dypl. hig. Katarzyna Ostrowska  
„Praca higienistki i asystenki stomatologicznej 
w świetle wielokierunkowości zadań i 
zmieniających się regulacji prawnych.” 

Oczekiwanie na potwierdzenie tematu 

prelekcji/warsztatu przez firmy 

3. Dr n med. Jacek Putz  
„Praca i miejsce higienistki i asystentki 
Stomatologicznej w systemie opieki 
stomatologicznej z perspektywy medycyny 
rodzinnej” 

Oczekiwanie na potwierdzenie tematu 

prelekcji/warsztatu przez firmy 

16:40 – 16:55 
 
PRZERWA KAWOWA/CZAS NA ZWIEDZANIE STOISK 
 

Godzina / 

SESJA 
SESJA VIII – ZARZĄDZANIE, PRAWO I MARKETING W STOMATOLOGII 

16:55 – 19:00 

1. Wzory Pacjenta na zabieg – na co zwracać szczególną uwagę? 
Adw. Izabela Laurent – Partner zarządzający Kancelarią  

2. Turystyka Medyczna i Marketing w stomatologii – Jak pozyskać Pacjenta z zagranicy oraz zwiększyć obroty placówki nie narażając 
się na przepisy prawne? 
Dr Magdalena Rutkowska – Prezes Medical Travel Partner Sp. z o. o. 

3. RODO w stomatologii – pierwsze kary, kontrole – czego zdążyliśmy nauczyć się po około półtora roku doświadczeń doświadczeń? 
Marek Rolewicz – Prezes „Rolewicz Data Protection” 

4. Aktualne wyzwania w obszarze jakości w Ochronie Zdrowia 
Georg Jankowski – Prezes IQS Cert, Uprzednio Prezes Dekra Certyfication 

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej:  

www.ibfgroup.pl 

http://www.ibfgroup.pl/


Organizator: 

 

 

Innova Business Forum Group Sp.z O. O. 
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