8 czerwca 2018 ŁÓDŹ
Miejsce: Hotel Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145, Łódź
Data: 8 czerwca 2018 piątek
Punkty edukacyjne: do 21 pkt.

Plan sympozjum:
9:15 – 9:55

Rejestracja – powitalna kawa

10:00 Rozpoczęcie sympozjum
10:10 Kropka nad „i” w leczeniu zapaleń przyzębia
Wykład prowadzi: lek. stom. Karolina Mazurkiewicz
Podczas wykładu przedstawię problem pacjenta periodontologicznego w codziennej praktyce
lekarza stomatologa. Postaram się zachęcić do podjęcia terapii chorób przyzębia lekarzy
nieposiadających specjalizacji w tej dziedzinie. Udowodnię, że jest to leczenie, którego efekty są
przewidywalne i nie należy obawiać się, iż nie poradzimy sobie z przeprowadzeniem pacjenta
przez niechirurgiczną fazę terapii.
11:15 Przerwa kawowa
11:30 Nadwrażliwość – złożony problem, proste rozwiązania
Wykład prowadzi: lek. dent. Paweł Koniec
12:35 Lunch
13:30 "Tips and Tricks" w odbudowach kompozytowych
Wykład prowadzi: lek. dent. Milena Łapaj
Wykonując bezpośrednie odbudowy kompozytowe, naszym celem powinno być wykonanie prac
najbardziej zbliżonych estetyką do naturalnej anatomii zębów . Dlatego warto zapoznać się z

właściwościami kompozytów które ułatwią nam osiągnięcie przewidywalnych rezultatów. Na
rynku istnieje kilka generacji systemów wiążących, jak nimi pracować aby nie popełnić błędów i
zwiększyć wytrzymałość naszych wypełnień? Czy bondy uniwersalne zwalniają nas od
procedury wytrawiania?

14:30 Przerwa kawowa
14:45 Pierwsza pomoc przy urazach zębów. Kompendium wiedzy dla codziennej

praktyki lekarza dentysty
Wykład prowadzi: dr n. med. Emil Korporowicz i lek. stom. Piotr Sobiech
15:45 Przerwa kawowa
16:00 Planowanie leczenia endodontycznego na podstawie tomografii

komputerowej
Wykład prowadzi: lek. dent. Bartłomiej Karaś
17:00 Nowe obowiązki prawne lekarzy czyli jak dostosować gabinet do RODO?
Wykład prowadzi: adwokat Jakub Szkutnik
18:00 Planowane zakończenie spotkania

Warsztaty praktyczne dla higienistek i asystentek stomatologicznych:
Wizyta higienizacyjna pacjenta z chorobą przyzębia Skaling oraz piaskowanie nad- i
poddziąsłowe - dypl. hig. stom. Joanna Tomczak

ZAPISY:
http://forumdentysty.pl/sympozja/fdp-lodz/
419 zł,- przy płatności do 25.05.2018
379 zł,- cena za osobę przy zgłoszeniu min. 2 osób i płatności do 25.05.2018

Faktura jest wystawiana na głównego zgłaszającego.
559 zł,- przy płatności po 25.05.2018

