HARMONOGRAM SPOTKAŃ
KOSZALIŃSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
STOMATOLOGICZNEGO

16 września 2022 - godzina 1000
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Plac Polonii 1, Koszalin
Leczyć czy usuwać? – oto jest pytanie. A może czekać i tylko kontrolować?
Od niemowlaka do szkolniaka – codzienne dylematy lekarza pedodonty.
Dr n. med. Rafał Rojek – specjalista stomatologii dziecięcej, właściciel Centrum Stomatologicznego
Mediroy. Wieloletni pracownik PUM w Szczecinie na stanowisku asystent, a następnie adiunkt
w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. Od kilku lat specjalizuje się w zabiegach kompleksowego
leczenia stomatologicznego u małych dzieci wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.
Podczas wykładu zostaną określone najczęstsze potrzeby profilaktyczno-lecznicze pacjentów
z różnych grup wiekowych zgłaszających się do lekarza pedodonty. Co sprawia największy problem
diagnostyczny i leczniczy w pracy z małym pacjentem, zmuszając lekarza ogólnie praktykującego
do skierowania dziecka do pedodonty? W sposób maksymalnie interaktywny zostaną
przedstawione własne, często bardzo trudne i skrajne, przypadki kompleksowego leczenia
stomatologicznego dzieci. Wykład będzie swoistą platformą wymiany pedodontycznych
doświadczeń wykładowcy z uczestnikami spotkania, którzy muszą mierzyć się z tymi problemami
w swojej codziennej praktyce.

28 października 2022
Pierwsza pomoc (kurs w przygotowaniu – więcej informacji wkrótce)

18 listopada 2022 - godzina 1000
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Plac Polonii 1, Koszalin
Flow injection, czyli odbudowa metodą iniekcji kompozytu – przewidywalne protokoły pracy.
Lek dent. Daniel Nowakowski we współpracy z firmą GC i Meditrans
Wykład (około 1,5h)
✓ Jak wykonać odbudowę w technice iniekcyjnej
✓ Wax up - zasady współpracy z technikiem dentystycznym
✓ Technika klasyczna i naprzemienna omówienie zasad pracy
✓ Jak przenieść uzupełnienia kompozytowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu
przezroczystego silikonu i kompozytu iniekcyjnego o dużej wytrzymałości na zginanie
✓ Jak uzyskać łatwą i przewidywalną estetykę w szybszy i tańszy sposób bez preparacji zębów
✓ Analiza przypadków klinicznych

Warsztat (16 osób - około 3h)
✓ Procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej i odbudowy startego zęba w
odcinku bocznym
✓ Polerowanie w trzech prostych krokach

Koszt warsztatu dla członków PTS – 530 zł
Koszt dla pozostałych osób – 630zł
W ramach opłaty każdy uczestnik otrzyma zestaw Injection Moulding Kit o wartości 530zł.

9 grudnia 2022 - godzina 1000
Hotel Verde
Koszalińska 1, Mścice
RTG w codziennej praktyce stomatologicznej – techniki wykonywania zdjęć.
dr n.med. Anna Nichalska - UM Lublin
mgr inż. Waldemar Pękalak - specjalista RTG, firma AMADAR
Część teoretyczna - wprowadzenie do warsztatów (1 godz.)
✓ Zdjęcia rtg punktowe / pantomograficzne – wybór właściwej diagnostyki.
✓ Czym sugerować się przy wyborze aparatu rtg (istotne różnice w budowie).
✓ Nowoczesne techniki rejestracji obrazów rtg (zalety i wady):
o Wywoływarki i błony samowywołujące
o Radiografia cyfrowa a skanery płyt fosforowych

✓ Przepisy związane z montażem rtg w gabinecie.
✓ Zdjęcia pantomograficzne:
o Jak powstaje obraz pantomograficzny i na co zwrócić uwagę ustawiając pacjenta
o Kryteria poprawności zdjęć pantomograficznych wg Mlozka
o Najczęściej popełniane błędy
✓ Przegląd dostępnych projekcji:
o Zdjęcia
pantomograficzne,
zdjęcia
stawów
skroniowo-żuchwowych,
zdjęcie cefalometryczne
✓ Obrazowanie 3D
o Zastosowanie projekcji 3D
o Plan leczenia a skierowanie na zdjęcie 3D
Część praktyczna - warsztat ( 3 godz.)
✓ Zasady wykonywania zdjęć - stosowane projekcje.
✓ Praktyka wykonywanie zdjęć na pacjentach technikami:
o Cieszyńskiego
o kąta prostego,
o projekcji bocznej
✓ Porównanie technik rejestracji obrazu:
o Zdjęcia klasyczne: wywoływarki a klisze samowywołujące.
o Radiografia cyfrowa: możliwości oprogramowania, cyfrowa obróbka obrazu.
✓ Omówienie najczęściej popełnianych błędów
✓ Aspekty prawne związane z posiadaniem aparatu rtg w gabinecie
✓ Dyskusja

Wykłady są nieodpłatne dla członków PTS, studentów i stażystów.
Koszt uczestnictwa dla pozostałych lekarzy- 100 zł

Do zobaczenia
Izabela Matuszak, Prezes PTS o/Koszalin
wraz z Zarządem

