
9:00 - 

9:20 

Otwarcie sesji, wprowadzenie 

Leszek Dudziński 

9:20 - 

9:40 

Aktywność lekarzy stomatologów w samorządzie dwóch zawodów 

Leszek Dudziński 

9:40 - 

10:00 

Model polskiej praktyki stomatologicznej - na podstawie badań Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL 

Agnieszka Rychała-Tyszler, Łukasz Tyszler 

10:00 - 

10:30 

Przerwa 

10:30 - 

11:00 

Innowacyjne metody diagnostyczne oparte na wykorzystaniu technik wizualizacji 3D 

Jerzy Gielecki 

11:00 - 

11:30 

Anatomiczna i czynnościowa ocena drożności górnych dróg oddechowych - współpraca laryngologiczno-ortodontyczno-

chirurgiczna 

Andrzej Kukwa 

11:30 - 

12:00 

Przerwa 

12:00 - 

12:20 

3D dla ortodoncji, chirurgii i implantologii 

Tomasz Stefańczyk 

Czy rozwój praktyki dentystycznej napotyka na ograniczenia dostępu do wiedzy, umiejętności i konkurencji? 

Czy specjalizacja jest ograniczeniem dla oferowania leczenia interdyscyplinarnego? 

Jak mogą współpracować/funkcjonować praktyki monospecjalistyczne (lub z wiodąca specjalizacją) w leczeniu 

interdyscyplinarnym? 

Czy transfer wiedzy wewnątrz praktyki i  krzywa uczenia oraz rola początkującego i doświadczonego lekarza („czeladnik” i 

„mistrz”) są takie jak kiedyś? 

Jak obecnie w stomatologii można praktycznie podejść do zagadnień interdyscyplinarnego leczenia pacjenta? 

Czym są nowoczesne konsultacje medyczne i komunikacja specjalistów (lub studentów)? 

Czy możemy już stosować technologie druku 3D, skanerów, specjalistycznego oprogramowani medycznego? 

Jak połączyć dane pacjenta, proces diagnozy i planu leczenia z projektem działań klinicznych i przeniesienia tych 

projektów w warunki kliniczne? 

Co już można drukować? Co będzie można drukować? 

Rola personelu pomocniczego (technicy, informatycy, asystenci) w świecie technologii wirtualnych. Czy należy dążyć do 

sytuacji „wygrany-wygrany”? A może ktoś „przegra”  

Czym jest bezpieczeństwo pacjenta?  

Jakie są psychologiczne aspekty komunikacji z pacjentem i co daje świat wirtualny? 

Czym jest bezpieczeństwo lekarza? 

Ile to wszystko kosztuje? 

Czy działania analogowe są tańsze ? 

12:20 - 

12:40 

Rekonstrukcja poresekcyjna ubytku dna oczodołu - implant indywidualny na podstawie lustrzanego odbicia zdrowej strony 

i wydruku 3D 

Anna Dudzińska-Filkiewicz 

12:40 - 

13:00 

Etiologia zaburzeń fonacyjno-artykulacyjnych pacjentów z nowotworem dna jamy ustnej 

Edyta Zomkowska 

13:00 - 

14:30 

przerwa 

14:30 - 

14:50 

Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej - co lekarz powinien wiedzieć 

Mec. Michał Kozik 



14:50 - 

15:10 

System monitorowania kształcenia SMK 

Przedstawiciel CIwOZ 

15:10 - 

15:30 

Wybrane aspekty informatyzacji ochrony zdrowia 

Mirosław Przastek 

 


