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1 Konferencje naukowe są fantastyczną okazją, by poznać ludzi z całego 

świata oraz ich wyniki badań. Jest to nietuzinkowa możliwość, by 

zainspirować się do działania, zainteresować nową dziedziną, zapoznać 

z najnowszymi osiągnięciami. Nic tak pozytywnie nie popycha nas do 

działania, jak stymulacja. Jeśli widzimy, że inni osiągają sukcesy, potrafią 

pogodzić wiele obowiązków to znaczy, że jest to realne, torują nam 

drogę, wystarczy tylko, że będziemy czerpać właściwe wzorce, unikając 

toksycznych środowisk. To my możemy sprawić, że STOMATOLOGIA 

będzie najprężniej rozwijającą się gałęzią medycyny! 

Aleksandra  

Simińska 

studentka  

stomatologii 
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Miejsce 

Gratulujemy drugiej nagrody  
autor  Punkty 

2 Można wysłuchać wielu informacji branżowych z całego świata, spotkać 

"sławy" stomatologii światowej - poczuć się członkiem międzynarodowej 

grupy zawodowej na światowym poziomie, podnieść zgarbione plecy, 

wyostrzyć wzrok i słuch i pomyśleć dumnie-that's me, member of this 

world society... 

Ewa  

Sobolewska 

lekarz 

dentysta 
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Miejsce 

Gratulujemy ścisłego finału 
autor  Punkty 

 

3 FDI-Fantastyczna Dentystyczna Idea 

Faworyt Działań Innowacyjnych 

Funkcjonalne Dentystyczne Informacje 

Po raz pierwszy w Polsce mamy niepowtarzalną możliwość uczestnictwa 

w Światowym Kongresie, którego kolejnej edycji w naszym kraju 

możemy nie dożyć. Będziemy mogli skorzystać z wiedzy światowej klasy 

specjalistów oraz poznać innowacyjne działania z naszej branży, nad 

którymi pracują wybitne umysły z całego świata. Za rozsądną cenę 

możemy - jak gąbka - chłonąć nowości, z których będziemy korzystać 

przez resztę naszej zawodowej praktyki. Warto więc z tej możliwości 

skorzystać i wszystkim to gorąco polecam. 

Katarzyna  

Pietrzak  

lekarz 

dentysta 
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4 Trzeba się rozwijać, a FDI2016 to doskonała okazja zarówno do 

poszerzenia swoich horyzontów, jak i nawiązania nowych znajomości z 

lekarzami dentystami z innych państw, porównanie doświadczeń i 

sprawdzonych przez nas rozwiązań. W dzisiejszych czasach nie idąc do 

przodu, nie tylko się zatrzymujemy, kroczymy wstecz. FDI 2016 to szansa 

na nowe umiejętności dla każdego z nas. Rediscover your dental passion 

with FDI 2016 in Poznań! 

Piotr  

Krucki 

lekarz 

dentysta 
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5 Niespotykana w Polce możliwość poznania i zobaczenia nowych 

kierunków rozwoju technologii w światowej stomatologii. Pierwszy raz w 

Polce zagoszczą najlepsi specjaliści we wszystkich dziedzinach, a ponad 

to dzięki formule sesji "Meet-the-Expert" istnieje możliwość aktywnego 

włączenia się do dyskusji i wymiany poglądów. Niewątpliwym atutem 

jest różnorodność tematyki wykładów, odbywają się one na sześciu 

salach wykładowych jednocześnie, jest to wyjątkowa okazja do 

poszerzenia wiedzy według własnych potrzeb i zainteresowań. 

Niewątpliwie niezapomniana atmosfera pozostanie na długo w pamięci, 

a także poznanie nowych kolegów z branży może zaowocować w 

przyszłości. Do zobaczenia! 

Dorota 

Spychalska  

lekarz 

dentysta 
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6 1. To jedyne tak duże spotkanie całej branży stomatologicznej.  

2. Można zapoznać się z najnowszymi trendami i opiniami.  

3. Udział w konferencji dostarcza rozwiązań i pomysłów, które można 

wdrożyć w swojej praktyce stomatologicznej.  

4. Jest to jedna z nielicznych możliwości spotkania ciekawych osób z 

branży, czołowych firm stomatologicznych i uzyskania odpowiedzi na 

pytania bezpośrednio u źródła.  

5. Udział w konferencjach to inwestycja w przyszłość.  

Agnieszka 

Kopeć 

lekarz 

dentysta 
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7 Rozwój stomatologii na świecie w ostatnim dziesięcioleciu jest tak 

ogromny, że jedynie ciągła edukacja i uczestnictwo w 

międzynarodowych konferencjach pozwala nadążać za zmianami w 

procedurach leczenia, w rozwoju nowych materiałów stomatologicznych 

i technikach ich stosowania. Jest to obowiązek każdego lekarza dentysty, 

który chce oferować swoim pacjentom najwyższą jakość usług. Fakt, że 

taka konferencja odbywa się w Polsce powinien dodatkowo motywować 

do uczestniczenia w tym wydarzeniu. 

Beata 

Lipko –  

Leśniewska 

lekarz 

dentysta 
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8 Powodów jest kilka: przede wszystkim udział w tego typu konferencjach 

jest ogromną możliwością rozwoju zawodowego, dzięki czemu stajemy 

się lepszymi stomatologami. Możemy polepszyć swoje umiejętności 

Patryk  

Bober 

25 



praktyczne, poszerzyć wiedzę w zakresie leczenia pacjentów, by służyć i 

pomagać im jeszcze lepiej. Jest to szansa na poznanie ważnych 

osobistości z całego świata, na zdobycie kontaktów, możliwości 

nawiązania współpracy z innymi lekarzami czy firmami 

stomatologicznymi. Dodatkowo możemy zobaczyć najnowszy sprzęt, 

poznać jego działanie i kto wie, może nawet zdecydować się na jego 

kupno. Udział w konferencjach naukowych daje możliwość zabłyśnięcia 

w dziedzinie stomatologii, podzielenia się swoim doświadczeniem 

zawodowym z innymi. Dla niektórych zapewne jedna z konferencji 

naukowych może być początkiem nowej drogi, dotyczącej kariery 

naukowej, kiedy to u stomatologa może obudzić się chęć odkrycia czegoś 

nowego, po to, by przyczynić się dla dobra pacjentów, by stać się 

lepszym człowiekiem. 

lekarz 

dentysta 

 

9 Studentka, u kresu utrzymania tego statusu- rok V, a to tylko zwiększa 

apetyt, by poszerzać horyzonty i powoli kształtować dojrzałe podejście 

do wykonywanej pracy. Podejmować pełną odpowiedzialność za swe 

czyny i mieć pewność, że zrobiło się wszystko, by pomóc pacjentowi, 

pomagać i sobie, dzięki zapoznawaniu się z innowacyjnym podejściem. 

Przekucie działania na powodzenia ma najczęściej swoje korzenie w 

pędzie ku stomatologicznemu wtajemniczeniu, a międzynarodowe 

konferencje nie tylko uchylają wrota ku takim możliwościom, ale stoją 

otworem przed żądnymi wiedzy. 

Marcelina  

Meyer 

studentka 

stomatologii 
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10 Międzynarodowe konferencje naukowe to miejsca wymiany informacji 

na temat postępów, stosowanych metod i ich modyfikacji. W 

konferencjach naukowych udział biorą naukowcy, lekarze praktycy, 

technicy dentystyczni, czy higienistki, którzy dzieląc się swoimi 

doświadczeniami pozwalają usprawnić leczenie pacjentów. To miejsce 

spotkania poglądów każdego z nich. Najważniejsza jest oczywiście 

dyskusja, możliwość zadawania pytań i doprecyzowanie problemu 

podczas paneli dyskusyjnych. To najbardziej owocna część konferencji 

naukowych. Spotkania podczas kongresów owocują często współpracą 

ośrodków naukowych działających w podobnych obszarach, co pozwala 

na szybszy postęp oraz opracowywanie nowych metod i rozwiązań. 

Jacek  

Świtała 

student 

stomatologii 
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11 Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych daje możliwość 

zdobycia wiedzy od najlepszych, światowych ekspertów. Umożliwia 

poznanie innowacyjnych rozwiązań, które dopiero wchodzą na rynek i 

porównanie narzędzi oraz metod, co do których mieliśmy do tej pory 

dylemat. Międzynarodowe konferencje naukowe to spojrzenie na wiele 

zagadnień z innej perspektywy, a także nowe kontakty i znajomości. 

Anita  

Polewska 

dystrybutor 

innowacyjnych 

rozwiązań w 

stomatologii  
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