IX SUDECKA SESJA STOMATOLOGICZNA
1-2 MARCA 2019 r.(piątek-sobota) Zamek Topacz Ślęza

Temat : Nowoczesne metody pracy z pacjentem , techniki współpracy
zespołu stomatologicznego oraz nowe technologie w służbie współczesnej
stomatologii .
Miejsce: ZAMEK TOPACZ ul.Główna 12, Ślęza, k. Wroclawia
DZIEŃ 1
13.00 -15.00 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MIKROSKOPÓW
sesja otwarta
Podstawy pracy z mikroskopem . Wykład.ok 45 min
(Podczas tej sesji przedstawiciele róznych firm oferujących mikroskopy udostepnią je dla
uczestników . Bedzie możana je obejrzeć , porównac i wypróbwać .)

Dzień I Piątek 1.03.2019 r (piątek) 15.30-18.30
15.30 Oficjalne otwarcie
15.40 Tmat:Słowo też jest lekiem. Czyli o komunikacji higienistka - asystentka
stomatologiczna - pacjent oraz higienistka - asystentka stomatologiczna lekarz. O tym, jak komunikujemy się w realiach gabinetu stomatologicznego.

W proponowanym wykładzie swoją uwagę skoncentrujemy na dwóch osiach relacji:
higienistka - asystentka stomatologiczna - pacjent oraz higienistka - asystentka
stomatologiczna - lekarz. Innymi słowy, omówione zostaną dwie osie relacji: personel
medyczny i pacjent oraz relacje wewnątrz samego personelu, czyli między lekarzami,
asystentami/asystentkami stomatologicznymi i higeinistkami. Zatem przyjmymy się
triadzie: lekarz - pacjent - personel medyczny.

Oczekiwanie społeczne jest jasno zdefiniowane: lekarz i osoby mające kontakt z pacjentem mają
być pełne empatii i potrafić współczuć. Z drugiej strony, lekarz i personel powinien posiadać
umiejętność budowania takiej relacji z chorym, by zachować w niej autonomię i wolność działania
zgodnie z własnym sumieniem i wiedzą.Autonomię rozumianą czasem jako umiejętność asertywnego
podejścia do chorego, który będzie oczekiwał wysłuchania i zrozumienia, angażując jednocześnie
zbyt dużą uwagę na sprawach niemerytorycznych. Jak – zachowując godność i twarz pacjenta –
wyznaczyć swoje granice, w których relacja interpersonalna nie będzie przeszkodą w tym, co
najważniejsze, czyli w procesie leczenia.
Taka sytuacja na wejściu jest niezwykle skomplikowana, gdyż mieszają się poziomy relacji czysto

zawodowo-profesjonalnych z tymi międzyludzkimi. Choroba dotyczy realnego człowieka, jego nie
tylko ciała, ale też obaw, lęków, oczekiwań, a co za tym idzie często w tak napietej sytuacji pacjent
uruchamia mechanizmy obronne, typu agresja czy zwyczajne chamstwo. Będę chciała przekonać
Państwa do tego, że każde zachowanie, nawet to najbardziej społecznie nieakceptowalne, jest
jedynie strategią na realizację potrzeb psychologicznych. Równocześnie jednak fakt, że rozumiemy
mechanizm nie jest równoznaczne z akceptacją pewnych zachowań. Twierdzę wręcz, że zobowiązuje
nas to ich blokowania.
Za niezwykle istotne uważam poruszenie tematu relacji wewnętrznych, które są w wielu miejscach
pojmowane tradycyjnie jako hierarchiczne, gdzie pielęgniarka czy inne osoby z personelu
hierarchicznie są w dyspozycji i władzy lekarzy. Tymczasem gabinecie te relacje mają poziomy
charakter. Każda osoba ma swój zakres obowiązków i dopiero poskładanie tych elementów układanki
tworzy puzzle. Takie postrzeganie sytuacji pozwala po pierwsze nadać ważność każdej osobie, gdyż
definiuje się ona nie w oparciu o mniej lub bardziej trudne relacje personalne z lekarzami, ale o
wymierne wytyczne, dotyczące własnej pracy. Po drugie, pozwala zbudować zespół
współpracujących ze sobą, a nie rywalizujących i wzajemnie się zwalczających ludzi. Oczywiście
będzie to widoczne w języku komunikacji, co pokaże Państwu na wykładzie.

Wykładowca: dr Małgorzata Majewska
Przerwa
Temat:Jak wprowadzić Koncepcje I-Top w swoim gabinecie stomatologicznym.
Wykładowca: lek. dent. Dóra Tihanyi iTOP Lecturer, Hungary
Temat :Czerpiąc z natury czyli kompozytowa rehabilitacja estetyczna.
Jak uniknąć sinego odcienia wypełnień i widocznych przejść pomiędzy tkankami zęba, a
kompozytem? Jak w łatwy i przewidywalny sposób dobrać kolory w rekonstrukcji? Jak nadać
przestrzenny wygląd uzupełnienia oraz jak odbudować punkty styczne w odcinku przednim
matrycami sekcyjnymi?

Wykładowca lek.dent. Dawid Pisuk
20.30 Bankiet

Dzień 2 SOBOTA 2.03.2019 r. (sobota) 10.00-18.30
Temat : Ergonomia w stomatologii mikroskopowej - omówienie na
przykładzie zabiegów usuwania złamanych narzędzi.
Dla wielu dentystów problem ergonomii kończy się na przyjęciu prawidłowej pozycji i wykonywaniu
właściwej procedury transferu instrumentów. Tymczasem ergonomia pracy operatora jest
zagadnieniem znacznie szerszym i dużym błędem jest jej bagatelizowanie. Można zaryzykować
stwierdzenie, że w niektórych zabiegach jest równie ważna co doświadczenie i technika pracy,
ponieważ w takim samym stopniu decydować może o powodzeniu leczenia, a nawet zdrowiu
pacjenta. Temat ten omówiony zostanie na przykładzie analizy dwóch zabiegów usuwania złamanych

narzędzi.
W wykładzie omówione zostana takie zagadnienia jak:analiza pracy ergionomicznej na przykładzie
zabiegu usuwania złamanych narzedzi z kanału , przeciążenie psychiczne powstałe podczas zabiegu,
przeciążenie układu wzrokowego.

Wykładowca dr n. med. Maciej Goczewski

Temat Mikroskop w zabiegach mikrochirurgii wierzchołka korzenia niezbędne narzędzie czy zbędny gadżet……?
- organizacja stanowiska mikrochirurgicznego
- współpraca z asystą,
- dostosowanie powiększenia do etapów zabiegu.
- ograniczenia techniczne wynikające z konstrukcji mikroskopu i zasad optyki.
- bezpośrednie i pośrednie pole widzenia.

Wykładowca lek stom. Witold Popowicz

Temat:Projektowanie gabinetu stomatologicznego wg. zasad
ergonomii pracy.
Podstawowe zasady projektowania gabinetu stomatologicznego pomieszczenie - kryteria oceny, projektowanie mebli - ergonomiczne
rozwiązania. Dobór oraz rozmieszczenie urządzeń. Najczęściej popełniane
błędy. W jaki sposób wykonywać modernizację gabinetów istniejących a jak
projektować gabinety od podstaw. Najważniejsze zasady projektowania
praktyk wielostanowiskowych.
Wykładowca: lek. stom. Piotr Skrzyszewski
Temat: Kontrowersje nowoczesnej endodoncji.
Długość robocza a endometry. Igła apirogenna vs ścięta.
Stężenie podchlorynu. Sól fizjologiczna i woda utleniona. Alkohol.
Nanosrebro.
Jedna wizyta /wiele wizyt. Dokanałowe opatrunki tymczasowe. Uszczelniacze.
Wykładowca: dr n. med. Wojciech Wilkoński
Przerwa obiadowa
Temat:Wpływ technik adhezyjnych na odporność i pękanie przedtrzonowców
leczonych endodontycznie z różną grubością fragmentów ścian zęba.

Wykładowca dr n. med. Nicola Scotti Itally
Przerwa
Temat Przydatne triki stosowane w stomatologii odtwórczej efekt/funkcja/efektywność.

Powiększenie w stomatologii odtwórczej. Strona kliniczna vs organizacyjna. Rozsądne użycie powiększenia - jak
unikać rozwiązań "sztuka dla sztuki".....
Stomatologia estetyczna / endodonacja / protetyka - duża różnica w pracy z mikroskopem z punktu widzenia
zarzadzania przestrzenią (organizacją pracy) vs. efekt
kliniczny.

Wykładowca lek dent. Maxim Stosek

Koszt uczestnictwa lekarze wczesna rejestracja do 21 listopada 2018 -980 zł
,rejestracja od 21 listopada 2018 do 15 stycznia 1150 zł, pózna rejestracja od
15 stycznia 1350zł (cena w obu przypadkach obejmuje uczestnictwo
wykładach , wyżywienie podczas wykładów i uczestnictwo bankiecie.)
Koszt uczestnictwa studenci stomatologii , asystentki stomatologiczne
,higienistki stomatologiczne wczesna rejestracja do 21 listopada 2018 -650
zł rejestracja od 21 listopada 2018 do 15 stycznia 760 zł późna rejestracja od
21 listopada 2018 850zł (cena w obu przypadkach obejmuje uczestnictwo
wykładach , wyżywienie podczas wykładów)

kOSZT UCZESTNICTWA W BANKIECIE OSOBY TOWARZYSZACEJ 300 ZŁ -prosimy o informacje
przy rezerwacji miejsca na szkoleniu

Rezerwacja noclegów :
pok 1 os 1 doba ze sniadaniem-320 zł
pok 2 os 1 doba ze sniadaniem -380 zł
JESLI JESTESCIE PANSTWO NA SPECJALNEJ DIECIE LUB MACIE PANSTWO UCZULENIA POKORMOWE PROSZE O
INFORMACJE PRZY ZGŁOSZENIU.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na rezerwacje hotelowe podczas
rezerwacji miejsca na szkoleniu. POD NR 71 353 8351
REZERWACJIA POKOI HOTELOWYCH W ZAMKU TOPACZ MOZLIWA DO
DNIA 15 LISTOPADA 2018

INNE HOTELE W POBLIZU KONFERENCJI :

Hotel Orient Palace****
Kłodzka 14, 55-040 Bielany Wrocławskie
www.orientpalace.pl
hotel Inter ***
ul, Słoneczna 1a, 55-040 Bielany Wrocławskie
www.hotelinterbielany.pl
Hotel Bielany ****
Klecińska 3, 55-040 Bielany Wrocławskie
www.hotelbielany.com.pl

