Krakdent 2019
11 KWIETNIA 2019 (CZWARTEK) Kraków
SESJA NR 1
Temat: Chirurgia/Implantologia
ZAPISY WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ WWW.KRAKDENT.PL
Rejestracja na stronie www.krakdent.pl od 17 01 2019
Sesja I 10.00 -11.00
Temat: Implantacja natychmiastowa - i co dalej, spojrzenie okiem praktyka.
●

kiedy implantować po ekstrakcji zęba

●

augmentacja – czy rzeczywiście potrzebna

●

odbudowa protetyczna tymczasowa i docelowa

●

warunki obciążenia natychmiastowego

Wykładowca: dr n. med. Dariusz Pituch, specjalista chirurgii ogólnej i szczękowo-twarzowej
Sesja II 11.00 -12.30
Temat : Implantologia 3.0 - trendy i innowacje nowoczesnej implantologii
●

jak zmienia się implantologia na przestrzeni ostatnich lat

●

jak poprawić efekty leczenia chirurgicznego wykorzystując czynniki wzrostu

●

czy komórki macierzyste mogą pomóc w naszej pracy

●

co w implantologii może pomóc projektowanie 3D

●

przyszłość implantologii

Wykładowca: dr n. med. Maciej Michalak
LUNCH 12.30 -13.30
Sesja III 13.30 -15.00
Temat:Znaczenie tkanek miękkich otaczających implanty w utrzymaniu stabilnego efektu leczenia.
●

●
●
●

●

Omówienie aktualnego stanu wiedzy na temat jakości i ilości tkanek miękkich w utrzymaniu zdrowia tkanek
otaczających implanty
Metody jakościowej i ilościowej oceny tkanek miękkich
Możliwości korekty deficytów i deformacji tkanek miękkich podczas leczenia implantologicznego
Techniki zabiegowe stosowane do korekty tkanek miękkich (metody preparacji miejsca biorczego, przeszczepy
autogenne, biomateriały)
Korekta tkanek miękkich w leczeniu peri-implantitis.

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
Sesja IV 15.00 -17.00

Jak uniknąć sporu z pacjentem i jak bronić się przed roszczeniami, czyli o należytej staranności i
obowiązkach prawnych chirurga i implantologa.
Wykład dedykowany jest chirurgom szczękowo-twarzowym oraz implantologom. Celem prezentacji jest
przedstawienie i omówienie prawnych wymogów wykonywania zawodu lekarza w tych specjalnościach/zakresach
zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz kazusy.
Równocześnie przesłaniem wykładu jest podniesienie kompetencji lekarza w zakresie zapobiegania błędom i
zaniedbaniom w sferze wypełniania tychże obowiązków oraz właściwej współpracy z pacjentem w dużej mierze
eliminującej ewentualne spory i roszczenia.
Wykładowca: dr n. prawa Agata Wnukiewicz-Kozłowska

