
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi organizuje  konferencję doskonalącą  

  „ÓSME ŁÓDZKIE  SPOTKANIA  STOMATOLOGICZNE”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Konferencja odbędzie się od  22 do 24 września 2017 r. w Hotelu Wodnik w Słoku 

k/Bełchatowa http://www.hotel-wodnik.com.pl 

 

Rejestracja uczestników 22.09. od godz. 11,00 do godz. 13,00. 

 

Tematy konferencji: 

1. Zależność stanu uzębienia i zalecanych metod terapeutycznych od wartości 

PESE ludności – dr n.med. Marcin Aluchna. 

2. Potrzeba ergonomii w gabinecie stomatologicznym. Diagnostyka, 

profilaktyka i leczenie dolegliwości bólowych z kręgosłupa - dr n.med. 

Łukasz Jasek. 

3. Implanty jednofazowe – równoległa rzeczywistość – lek. dent. Grzegorz 

Kruszczyński, lek. dent. Michał Zając 

4. Choroby układu moczowego – diagnostyka, leczenie i profilaktyka. 

Stomatolog i Urolog – czy coś nas łączy? - dr n.med. Grzegorz 

Krzyżanowski, dr n.med lek. dent. Wiktor Kępa 

5. Profilaktyka raka piersi – diagnostyka i leczenie - prof.nadzw. dr hab. n.med. 

Zbigniew Morawiec 

6. MIMI I do V (bezpłatowa) oraz implantacja natychmiastowa z 

zastosowaniem urządzenia Smart Grinder ( wytwarzanie autogennego 

materiału z wyekstrahowanych zębów pacjenta). - dr med. dent. Armin 

Nedjat (tłumaczenie) ZTM Norbet Bomba 

7. Dokumentacja elektroniczna - Mirosław Przastek – pełnomocnik dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  

8. Wybrane zagadnienia z radiologii. Diagnostyka radiologiczna w tomografii 

komputerowej i radiologii stożkowej - prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło--

Kalinowska 

9. Co nowego w stomatologii adhezyjnej - prof. dr hab. n. med. Jerzy 

Sokołowski 

10. Codzienne wyzwania stomatologii odtwórczej ...czyli co pewno powinniśmy 

wiedzieć... techniki pracy, wskazówki praktyczne, work-flow, najczęściej 

zadawane pytania – lek. dent. Tomasz Sosnowski 

11. Praktyczne aspekty cementowania adhezyjnego – dr n.med. Kamila  

Wróbel-Bednarz  

http://www.hotel-wodnik.com.pl/


12. Zachowawcze podejście w leczeniu endodontycznym. Zastosowanie 

materiałów biozgodnych i bioaktywnych jako kierunek wyznaczający 

najnowsze trendy – lek. dent. Piotr Wujec. 

UWAGA-NOWOŚĆ!!!!-NA PROŚBĘ KURSANTÓW URUCHOMILIŚMY 

WARSZTATY  

Warsztaty: 23 09 2017 r. (sobota) 

1. 10:00-11:30 Praktyczne aspekty cementowania adhezyjnego – dr n. med. 

Kamila Wróbel-Bednarz.  

2. 14:30-16:00 Praktyczne warsztaty z użyciem jedno- i dwuczęściowych 

implantów Champions (R) Evolutions. 
  

Uwaga: na warsztaty brak wolnych miejsc. 

 

Za udział w konferencji uczestnik otrzyma 25 punktów edukacyjnych. 

 
WARUNEK PRZYJĘCIA NA KONFERENCJĘ!!!!! 

Wypełnić załączony  na stronie internetowej OIL w Łodzi formularz zgłoszenia i wysłać  

on-line na adres e-mail: szafraniecw@gmail.com,  

  

REZERWACJA MIEJSCA NA KONFERENCJĘ NASTĘPUJE PO 

WYSŁANIU FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 

http://oil.lodz.pl/lss
http://oil.lodz.pl/lss

