
Harmonogram Kongresu Stomatologii podczas Warsaw 

Dental Medica Show 

9 września 

10.30-12.30 

Lasery w Stomatologii – “laser assisted periodontitis treatments “ 

prof. Massimo Froscecci 

12.30-12:45 

Dyskusja 

12.45-14.30 

Przerwa 

14.30-15.30 

Możliwości wykorzystania lasera w gabinecie ogólnym stomatologicznym. 

dr. Kinga Grzech-Leśniak 

15.30-16.30 

Endodoncja 

prof. Mariusz Lipski 

16.30-17:30 

Dyskusja 

 

10 września  

10.30-11.30 

Jatrogenia zawiniona i niezawiniona w chirurgii plastycznej dziąsła 

dr hab. Wojciech Bednarz 

11.30-12:30 

e-papierosy w życiu stomatologa 

prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz 

12.30-12.45 

Dyskusja 

12.45-14.30 

Przerwa 

14.30-15.30 



Zakażenia SARS-CoV-2 z punktu widzenia każdego lekarza 

prof. dr hab. Krzysztof Simon 

15.30-16.30 

Symptomatologia w jamie ustnej w zakażeniach SARS-CoV-2 

prof. dr hab. Tomasz Konopkaz 

16.30-17.30 

Dyskusja 

 

11 września 

10.30-11.30 

SUS – leczenie ortodontyczne niewymagające współpracy pacjenta 

dr. Med. Dent. Bassel A. Jamra 

11.30-12.30 

Diagnostyka 3D 

dr Szymon Chojnowski 

12.30-12.45 

 Dyskusja 

12.45-14.30 

Przerwa 

14.30-15.30 

Komplikacje w Orto-Chirurgii 

prof. dr hab. Tomas Gedrange 

15.30-16.30 

Vitamina D a wady zgryzu. 

prof. dr hab. Marzena Dominiak 

16.30-17.30 

Dyskusja 

 

14.30-16.30 

Zajęcia praktyczne, warsztaty 

„Leczenie Klasy II mist SUS” 



Harmonogram Kongresu Medycyny Estetycznej podczas 

Warsaw Dental Medica Show 

9 września 

10.30-11.00 

Na przekór przyzwyczajeniom – nowe formuły oraz wyzwania zabiegów z użyciem toksyny 

botulinowej – lek. Magdalena Korwin 

11.00-11:30 

Od kwalifikacji do satysfakcji. Skuteczność zabiegów z użyciem toksyny botulinowej w 5 krokach. – dr 

hab. n. med. Joanna Czuwara 

11.30-11.45 

Przerwa kawowa 

11.45-12.15 

Azzalure – toksyna botulinowa. 

12.15-14.00 

Lunch 

14.00-14.45 

Jak stworzyć gabinet doskonały – Zbigniew Kowalski 

14.45-15:30 

Quo Vadis Medycyno Estetyczna… – Mariusz Smoliński 

 

10 września 

10.30-11.15 

Od mezoterapii do biostymulacji – prof. dr hab. n.med. Wioletta Barańska-Rybak 

11.15-11.30 

Przerwa kawowa 

11.30-12:30 

1a. Anatomia i starzenie się dolnej części twarzy. – dr n. med. Lidia Majewska, ESME Clinic, Kraków 

1b. Zastosowanie preparatów wypełniających na bazie kwasu hialuronowego w dolnej części twarzy. 

– dr n. med. Lidia Majewska, ESME Clinic, Kraków 

12.30-14.00 

Lunch 

14.00-16.10 



Sympozjum Toksyna Botulinowa 

Moderator: Iwona Król – Starzomska, doradca medyczny Galderma 

Tematy poszczególnych wykładów: 

1. Relaksacja mięśni czy relaksacja stresu – wpływ zabiegów BONT-A na poprawę samopoczucia i 

dobrostanu pacjenta. wykładowca: psycholog np. Maria Rotkiel 

2. Lekarz kontra pacjent – różnice w oczekiwaniach oraz ocenie skuteczności zabiegów. (przypis: 

dokumentacja foto i skala FWS). wykładowca: TBC 

3. Różnorodność budowy anatomicznej a dostosowanie protokołu zabiegowego dla osiągnięcia 

najlepszych rezultatów klinicznych. wykładowca: dr hab. n. med. Joanna Czuwara 

4. Łączenie BONT-A z preparatami do stymulacji tkanek – Mezobotox – hit czy kit? wykładowca: lek. 

Magdalena Korwin 

5. Nadpotliwość – leczenie objawów estetycznych czy oznaka zaburzeń ogólnoustrojowych? 

wykładowca: lek. Magdalena Świder 

6. Skuteczne zastosowanie toksyny botulinowej w obszarze twarzoczaszki – bruksizm, napięciowe 

bóle głowy, uśmiech dziąsłowy. dr n. med. Dominika Polak 

7. Zastosowanie toksyny botulinowej w terapii leczenia łysienia androgenowego. dr n. med. Karolina 

Kopeć – Pyciarz 

8. Toksyna botulinowa w leczeniu bliznowców. dr n. med. Alicja Rustowska – Rogowska 

9. Pacjent onkologiczny a zabiegi estetyczne z użyciem toksyny botulinowej. wykładowca: lek. 

Aleksandra Znajewska-Pander 

10. Co przyniesie przyszłość ? – przegląd nowych wskazań do zastosowania toksyny botulinowej. 

Wykładowca: dr hab. n. med. Joanna Czuwara 

16.10-16.15 

Przerwa 

16.15-17.00 

Softlift vs Lifting nićmi PDO  – dr Łukasz Preibisz 

 

11 września 

10.30-11.15 

Boskie zabiegi …szyja Venus i podbródek Ateny – dr Maciej Panek 

11.15-11:45 

Podstawy modelowania twarzy – dr Maciej Rogala 

11.45-12.00 

Przerwa kawowa 



12.00-12.25 

Stymulatory tkankowe – nowe możliwości w medycynie estetycznej – dr Łukasz Preibisz 

12.25-12.45 

Stymulatory tkankowe – nowe możliwości w medycynie estetycznej – dr Łukasz Preibisz 

12.45-14.00 

Lunch 

14.00-15.00 

Restylane MasterClass Tips & Tricks – pokazy zabiegowe w oparciu o materiały video technik iniekcji 

kwasu hialuronowego – trenerzy Galderma 

 

 

IV Kongres EDUASYST 

Harmonogram Kongresu EDUASYST podczas Warsaw Dental Medica Show 

 

11 września 

10:00 – 10:15 

Rozpoczęcie konferencji 

10:15 – 11:30 

Ergonomia pracy w lupach stomatologicznych  

Ergonomia pracy i wpływ lup na jakość realizowanej usługi medycznej. 

Wykładowca: mgr. dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska, prezes Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

PTS, doktorantka na II wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka UM 

we Wrocławiu. 

11:30 – 11:45 

Coffe go scena dla Stowarzyszenia 

11:45 – 12:45 

Niechirurgiczne leczenie pacjenta periodontologicznego  

Studium przypadków zastosowania systemu Vector w praktyce periodontologicznej. 

Możliwości i zakres pracy w polu zabiegowym higienistki stomatologicznej. 

Wykładowca: dr Marcin Aluchna, absolwent WUM, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i 

specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. 

12:45 – 13:30 



Bezpieczeństwo epidemiologiczne w gabinecie stomatologicznym  

Procedury postępowania, najnowsze wytyczne i zalecenia, aspekty prawne. 

13:30 – 14:30 

Happy Hour przerwa lunchowa (strefa targowa) 

14:30 – 15:30 

Procedury postępowania z pacjentem implantoprotetycznym 

Gabinet zabiegowy, gabinet higieny, profilaktyka domowa. 

Wykładowca: Wojciech Ryncarz, absolwent WUM. Należy do lekarzy – pionierów, którzy w Polsce 

wprowadzili w codziennej praktyce leczenie implantologiczne. Pierwszych pacjentów 

implantologicznych prowadzi od 1992 r. Jeden z członków- założycieli Polskiej Akademii Stomatologii 

Estetycznej, a obecnie członek Zarządu PASE. 

15:30-16:30 

Praktyczne metody postępowania i skuteczne rozwiązania w leczeniu przypadków 

periodontologiczno-protetycznych, wzrost komfortu leczenia lekarza, higienistki oraz pacjenta. 

Wykładowca mgr Renata Dziedzicka trener biznesu, technik dentystyczny, szkoleniowiec i 

wykładowca. Certyfikowany trener higieny jamy ustnej. Od 25 lat zajmuje się prowadzeniem 

pracowni protetyki dentystycznej oraz konsultacją pacjentów pod kątem doboru technik i narzędzi do 

higieny jamy ustnej, zębów własnych oraz prac protetycznych stałych/ruchomych (korony, mosty, 

implanty, protezy) a także aparatów ortodontycznych stałych, jak również nakładek typu clear. 

16:30-16:45 

Loteriada z nagrodami, konkursy 

(Indent, Oral-B, ShmittDental) 

16:45 -17:00 

Zakończenie rozdanie certyfikatów 

 


