HARMONOGRAM SPOTKAŃ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO
ODDZIAŁ W KOSZALINIE w I i II kwartale 2020 r.
Spotkania odbywają się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
Plac Polonii 1 w Koszalinie

 10 stycznia 2020, godz. 10.00
Lek. stom. Eliza Ganczarska-Kaliszuk - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Codzienne dylematy lekarza dentysty: endo-zawiłości
Zastosowanie koferdamu w codziennej praktyce. Czy każdy ząb możemy leczyć kanałowo, co nas
ogranicza? Dobre przygotowania zębów do leczenia endodontycznego, czy zmniejsza ryzyko
powikłań?Jak zwiększyć skuteczność oczyszczania systemu kanałów korzeniowych?Obturacja w 3
prostych krokach. Jak zabezpieczyć zęba po leczeniu kanałowym, jaki rodzaj odbudowy wybrać?
Wkłady metalowe czy z włókna szklanego? Przygotowanie kanału korzeniowego do osadzenia
wkładu. Kompozytowe materiały biokompatybilne. Root Cause - 97% pacjentów
zachorowało na raka, to przypadek?
Endodoncja w 3D - warsztat praktyczny z pilnikami Scout Race, XPendo Shaper i Finisher
Koferdam- triki z praktyki. Jakie rodzaje klamer najczęściej stosujemy? Czy płynny koferdam
służy tylko do izolacji? Nitka najlepszy przyjaciel dentysty. Praktyczna obturacja materiałem
bioceramicznym. Osadzanie wkładów z włókna szklanego, odbudowa zrębu. Zabezpieczenie
zębów materiałem do odbudowy tymczasowej.
Warsztaty są odpłatne, 250 zł . Zapisy u p. Jowity Laube tel. 533 317 759 MULTIDENTAL-MED
 7 lutego 2020, godz. 10.00
mgr Aleksandra Zykus-Stukan - psycholog z 16-to letnim doświadczeniem pracy w szpitalu
psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, biegła sądowa, instruktor zdrowienia.
Trudności w kontakcie z pacjentem psychiatrycznym
Przyczyny, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Komunikacja z pacjentem psychiatrycznym
Nieodpłatne warsztaty dla grupy 25 osób. Warsztaty poprowadzi 3 osobowy zespół - Aleksandra
Zykus-Stukan, Maria Wysocka - psychoterapeuta, Jarosław Wosicki - terapeuta środowiskowy,
instruktor zdrowienia.
Zapisy na warsztaty w dniu wykładu.

 20 marca 2020, godz. 20.00
dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska - specjalista ortodoncji, pracownik Poradni
Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie, prezes PTS o /Szczecin
Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne
1. Norma zgryzowa w poszczególnych okresach rozwojowych. Zgryz prawidłowy a wada zgryzu.
Które
wady zgryzu wymagają wczesnego leczenia?
2. Nieprawidłowości zębowe.
3. Czy wadom zgryzu można skutecznie zapobiegać?
4. Mioterapia i reedukacja.
5. Utrzymywacze przestrzeni - wskazania, rodzaje aparatów.
6. Trainery i inne aparaty standardowe.
7. Zapobieganie nawrotom po leczeniu ortodontycznym.

 24 kwietnia 2020, godz. 10.00
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński - kierownik Kliniki Protetyki i Technologii Dentystycznych UM
w Poznaniu, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie protetyki
stomatologicznej. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych w medycznych czasopismach
krajowych i zagranicznych, autorem podręcznikowych dla studentów, lekarzy i techników
dentystycznych.
Identium, nowa jakość wycisków pod protezy stałe.
KETTENBACH - masy wyciskowe i nie tylko - krótki rys produktów firmy.

 15 maja 2020, godz. 10.00
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz - Katedra Periodontologii UM we Wrocławiu
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Gorlicach
Profilaktyka i wstępne leczenie periodontologiczne w ogólnej praktyce stomatologicznej.

 5 czerwca 2020, godz. 10.00
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich - kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku
Rozwojowego UM w Gdańsku
Różne zaburzenia spotykane u pacjentów dziecięcych-diagnostyka i postępowanie
Kolejne spotkania odbędą się w dniach 9 października, 20 listopada, 11 grudnia 2020 r.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu
|najlepsze życzenia, radosnych i rodzinnych świąt,
a w Nowym Roku 2020 szczęścia i pomyślności.
Izabela Matuszak
Prezes PTS o/Koszalin
wraz z Zarządem

UWAGA!!
Nastąpiła zmiana banku i numeru konta. Składki i opłaty za szkolenia prosimy wpłacać na
nowy numer:
ING 98 1050 1504 1000 0090 3142 7652

