Poznań
7-10 września 2016

Program
Kongresu

DZIEŃ 1 – ŚRODA 7 WRZEŚNIA
Godz. / Sala

Paw. 15 - poziom 0 Paw. 15 - poziom 0
Sala 0C
Sala 0D

10:00-11:00

11:00-11:30

Free
communications

9:30-10:00

Free
communications

8:30-9:30

15:30-16:00

16:00-17:00

Meet the Expert
Różowa estetyka w
projektowaniu uśmiechu
Korkud Demirel

Free
communications

14:30-15:30

Meet the Expert
Jak zrekonstruować
deficyt kości
Marzena Dominiak

Free
communications

13:00-14:00

Nowe metody augmentacji tkanki
miękkiej wokół zębów i implantów
Marzena Dominiak

Wyzwania we współczesnej kontroli
infekcji
Laurence Walsh

przerwa kawowa

przerwa kawowa

Czy występowanie w przeszłości
zapalenia przyzębia jest czynnikiem
ryzyka peri-implantitis?
Korkud Demirel

przerwa kawowa
Minimalnie inwazyjna odbudowa
całych łuków z użyciem technologii
CAD/CAM przy fotelu pacjenta
Julian Conejo

11:30-12:30

12:30-14:30

Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi A Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi B

przerwa lunchowa

HOT TOPIC SESSION

Pawilon 15 - poziom 2, Sala 2.C

Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.D+1.E Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F+1.G Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A+1.B

Optymalizacja adhezji i doboru
materiałów w stomatologii opartej
na technice CAD/CAM, stosowanej
przy fotelu pacjenta
Julian Conejo

Wskazówki w zasięgu ręki: przegląd
zaburzeń ze strony stawów skroniowo
-żuchwowych z wykorzystaniem
technik obrazowania
Kaan Orhan

Czy istnieje potrzeba transplantacji
zębów we współczesnej stomatologii?
Ewa Monika Czochrowska

przerwa
kawowa
przerwa
kawowa

przerwa kawowa

przerwa kawowa

Wpływ indywidualnie ukierunkowanej
profilaktyki na zdrowie jamy ustnej
Denis Bourgeois

przerwa kawowa

Jak unikać błędów technicznych i
artefaktów w radiologii stomatologicznej – praktyczny przewodnik
Ingrid Rozylo-Kalinowska

Nowe postępy w opracowaniu
mechanicznym w celu kontroli
infekcji wewnątrz kanałów
Gilberto Debelian

Komunikacja interdyscyplinarna...
klucz do sukcesu w stomatologii
estetycznej
Ricardo Mitrani

Periodontologia

Stomatodiabetologia - fakt czy fantazja?
Leszek Czupryniak

przerwa kawowa

przerwa kawowa

Niedobór odporności u dziecka –
częsty problem praktyce stomatologa
dziecięcego
Dorota Olczak-Kowalczyk

Implanty zębowe jako zakotwienie w
ortodoncji – trójwymiarowa analiza
MES, model izotropowy i mimiczny
Liwia Minch

Zastosowanie allogennej uwodnionej
matrycy kolagenowej do regeneracji
dziąsła
Jacek Zurek

przerwa lunchowa

przerwa lunchowa

przerwa lunchowa

Industry Lunch Symposia

przerwa lunchowa

przerwa kawowa

przerwa kawowa

przerwa kawowa

Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne: Zmiana podejścia
po 32 latach praktyki
Gil Alcoforado

Protetyczno-ortodontyczne postępowanie w przypadku stwierdzenia
zaburzeń pracy wnętrza stawów
skroniowo-żuchwowych
Jolanta Kostrzewa-Janicka

Współczesne postępowanie w
zapobieganiu i leczeniu recesji
dziąsłowych
Wojciech Bednarz

Zakładanie dentystycznego domu:
zapobieganie i leczenie próchnicy
wczesnej u bardzo małych dzieci
Ari Kupietzky

przerwa kawowa

Zarządzanie strefą wierzchołkową
Choroby stawów skroniowo-żuchwowych:
kanału - reguła #35/.04 wspomagająca mit czy aktualny problem kliniczny?
skuteczną dezynfekcję
Mieszko Wieckiewicz
Bartosz Cerkaski

przerwa kawowa

Redukcja powikłań / dolegliwości po
zabiegu augmentacji zatoki: nowe,
minimalnie inwazyjne podejście
Hadar Better

Uzasadnione wskazania i ograniczenia
tomografii stożkowej w ogólnej
praktyce stomatologicznej
Ingrid Rozylo-Kalinowska

przerwa kawowa
Bruksizm a obturacyjny bezdech
senny
Jolanta Kostrzewa-Janicka

DZIEŃ 2 – CZWARTEK 8 WRZEŚNIA
Godz. / Sala

Paw. 15 - poziom 0 Paw. 15 - poziom 0
Sala 0C
Sala 0D

Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi A Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi B

Free
communications

11:00-11:30

Free
communications

10:00-11:00

15:30-16:00

16:00-17:00

Meet the Expert
Stomatologia adhezyjna wskazówki i rozwiązania,
zapewniające sukces
Lorenzo Breschi

Free
communications

14:30-15:30

Meet the Expert
Wyniki badań
dotyczących stosowania
szyn zgryzowych
Khaldoun Rifai

Free
communications

13:00-14:00

Ząb czy implant: co wolisz?
Liran Levin

przerwa kawowa
Aktywacja i ustępowanie stanu
zapalnego tkanek przyzębia: nowe
strategie terapeutyczne oparte na
biologii
Alpdogan Kantarci

11:30-12:30

12:30-14:30

przerwa kawowa

przerwa lunchowa

YEAR IN REVIEW
Jean-Yves Cochet - Zastosowanie kliniczne
nowych technologii i rozwiązań w
endodoncji: endo się zmienia!
John Nicholson - Działanie i dostarczanie
fluorków: aktualizacja
Roger Linden - Ślina
Hendrik Meyer-Lückel - Zapobieganie i
diagnostyka próchnicy
Liran Levin - Peri-implantitis – choroba
przyszłości!

Aspekty protetyczne w implantologii
stomatologicznej
Georges Tehini

przerwa kawowa

Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.D+1.E Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F+1.G Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A+1.B
Oral Health / General Health (Diabetes)

Czy jest możliwe niskobudżetowe
leczenie stłoczeń w przednim
odcinku żuchwy?
Tomasz Gedrange

8:30-9:30

9:30-10:00

Pawilon 15 - poziom 2, Sala 2.C

Postępowanie z pacjentami chorującymi
na cukrzycę i zapalenie przyzębia opracowanie wytycznych Soren Jepsen
Objawy cukrzycy w jamie ustnej
Ira Lamster
Zdrowie jamy ustnej a cukrzyca: potrzeba
interdyscyplinarnej współpracy
Sehnaz Karadeniz

Zwiększenie efektywności
przesuwania zębów dzięki
wszechstronnym systemom
mechanicznym i kontroli tarcia
Stephen Williams

Adhezja do szkliwa i zębiny: od
badań naukowych po praktykę
kliniczną
Lorenzo Breschi

przerwa kawowa
Koniec tradycyjnych strzykawek
Krzysztof Gonczowski

Czy niedoborowi witaminy D towarzyszą
choroby jamy ustnej? Andrzej Milewicz

przerwa kawowa

przerwa kawowa

przerwa kawowa
Fizjologia wydzielania śliny: bodźce,
które są odpowiedzialne za produkcję
śliny
Roger Linden

W jaki sposób możemy poprawić
wydajność w gabinecie
ortodontycznym?
Zakaria Bentahar

Colgate sympozjum

przerwa lunchowa
Nowy, prosty, lingualny aparat
ortodontyczny do protruzji siekaczy
Young-Guk Park

przerwa lunchowa
Nowe kompozyty typu bulkfill opłacalne rozwiązanie, czy zbyt
duże ryzyko?
Reinhard Hickel

przerwa kawowa

przerwa kawowa

Podejście ortodontyczne do leczenia
obturacyjnego bezdechu sennego u
dorosłych
Su Jung Kim

Wstępne leczenie czynnościowe
zaburzeń ze strony stawów skroniowo
-żuchwowych (TMD) przed ostateczną
odbudową zwarcia
Georg B. Meyer

przerwa kawowa

Od przypadków z błędami do
przypadków implantologicznych
zakończonych sukcesem
Mariusz Duda

przerwa kawowa
Innowacje w chirurgii czaszkowo
-szczękowo-twarzowej i chirurgii
stomatologicznej
Iwona Niedzielska

przerwa kawowa

przerwa kawowa

Współczesne materiały: czy mogą
wyjść naprzeciw światowym
potrzebom dotyczącym zdrowia jamy
ustnej?
John Nicholson

Wpływ grubości dziąsła zrogowaciałego
na utratę kości brzeżnej wokół implantów
w strefie estetycznej w obserwacji - 1 rok
po obciążeniu implantów
Monika Puzio

przerwa lunchowa

przerwa lunchowa

Biozgodność eksperymentalnych
środków retrakcyjnych w ludzkich
dziąsłowych fibroblastach (HGFs)
Jolanta Saczko

przerwa kawowa

Nierówności dotyczące zdrowia jamy
ustnej – wyzwania i możliwości w
zakresie edukacji i praktyki
stomatologicznej
Lone Schou

Efektywność i sukces w implantologii standardy i aspekty ogólnego stanu
zdrowia
Andrzej Wojtowicz

przerwa kawowa
Regeneracja kości po autotransplantacji
zębów z nieukończonym rozwojem
korzeni
Pawel Plakwicz

DZIEŃ 3 – PIĄTEK 9 WRZEŚNIA

15:30-16:00

16:00-17:00

Meet the Expert
Tomografia stożkowa
w endodoncji, chirurgii
endodontycznej
Jean-Yves Cochet

Free
communications

14:30-15:30

Meet the Expert
Periodontologia

Free
communications

13:00-14:00

przerwa kawowa
Systemowa antybiotykoterapia w
leczeniu chorób przyzębia
Magda Feres

11:30-12:30

12:30-14:30

Technologie cyfrowe w chirurgii
stomatologicznej
Bernd Stadlinger

przerwa lunchowa

HOT TOPIC SESSION
Periodontologia vs.
implantologia
Liran Levin

przerwa kawowa

Public Health Committee/Chief
Dental Officers’ Forum

Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.D+1.E Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F+1.G Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A+1.B
FDI Dental Practice Committee Forum
Zrównoważony rozwój.
Nowy paradygmat w stomatologii
Claudio Fernandes Pinheiro

Jak unikać powstawania zmian próchnicowych i leczyć je atraumatycznie u
bardzo małych dzieci. Jak wzmocnić
pozycję rodziny Rita Villena
Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
małych dzieci dzięki edukowaniu matek:
od ciąży do 3 roku życia Ece Eden

Moda na zielone: Podstawowe
korzyści, jakie daje zielony design
gabinetu
James Kuester

przerwa kawowa

Ból głowy - problem interdyscyplinarny
- aspekty czynników ryzyka
pochodzenia zębowego
Georg B. Meyer

Biofotonika a nauka stomatologiczna.
Fototerapia laserowa w stomatologii
(LPT)
Aldo Brugnera

Pierre Fabre Oral Care Sympozjum
Implantologia: leczenie farmakologiczne.
Zastosowanie antyseptyków
Wprowadzenie Marzena Dominiak
Leczenie farmakologiczne w fazie przed i
okołooperacyjnej w implantologii
Silvestros Spiridon
Leczenie farmakologiczne schorzeń:
Mucositis& Periimplantitis Gil Alcoforado
Aktualne okołooperacyjne stosowanie
antyseptyków w jamie ustnej po zabiegach
implantologicznych Marzena Dominiak
Dyskusja

przerwa kawowa

przerwa kawowa

przerwa lunchowa

Reakcja tkanek zębów na uraz
Brett Dorney

Aktualizacja wiedzy na temat leków,
technik i systemów podawania
Monika Daubländer

Konflikty ról w stomatologii i ich
implikacje etyczne
Dominik Gross

przerwa
kawowa
przerwa
kawowa
Minimalnie inwazyjne leczenie
próchnicy powierzchni korzeni
Edward Lo

przerwa lunchowa
Stomatologia minimalnie-inwazyjna
a zapobieganie próchnicy w
profilaktyce
Hendrik Meyer-Lückel

przerwa kawowa
Profilaktyka próchnicy wczesnej:
skuteczne podjęcie edukacji w zakresie
zdrowia zębów wśród matek małych
dzieci w Casablance w Maroku
Mouna Hamza

przerwa kawowa
Systemy BOP YOUR TEETH oraz
ITOP dla zdrowych zębów i zdrowej
sytuacji finansowej
Rolf Kufus

przerwa kawowa
Nowotwory złośliwe błony śluzowej
jamy ustnej
Jean-Christophe Fricain

przerwa lunchowa
Ustna postać liszaj płaskiego,
patologia poznana czy niepoznana
Małgorzata Radwan-Oczko

przerwa kawowa
Ból zębów: implikacje diagnostyczne
Khaldoum Rifai

Uzupełnienia w odcinku bocznym
techniką bezpośrednią – czy możemy
uzyskać długoczasowy sukces?
Monika Lukomska-Szymanska

przerwa kawowa
Czy możliwe jest zapobieganie
próchnicy wczesnego dzieciństwa ?
– aktualne poglądy i strategie leczenia
Katarzyna Emerich

przerwa kawowa
Obraz mikrobiologiczny w niechirurgicznym
leczeniu kieszeni przyzębnych
laserem Nd:YAG i Er:YAG
Kinga Grzech-Lesniak

przerwa lunchowa
Zastosowanie laserów w implantologii
– dzisiaj i prognozy na przyszłość
Jacek Matys

przerwa kawowa
Nowe, uniwersalne samotrawiące
systemy wiążące oraz materiały
kompozytowe w bezpośredniej odbudowie
zębów i cementowaniu adhezyjnym
Jerzy Sokołowski

DZIEŃ 4 – SOBOTA 10 WRZEŚNIA
Godz. / Sala

Paw. 15 - poziom 0 Paw. 15 - poziom 0
Sala 0C
Sala 0D

Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi A Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi B

10:00-11:00

11:00-11:30

Free
communications

9:30-10:00

Free
communications

8:30-9:30

15:30-16:00

16:00-17:00

Meet the Expert
Profilaktyka próchnicy
u pacjentów
ortodontycznych
Edward Lo

Free
communications

14:30-15:30

Free
communications

13:00-14:00

Meet the Expert
Nowoczesne ochraniacze
na zęby, skuteczna
ochrona przed urazem
Brett Dorney

przerwa kawowa

Zaawansowane stosowanie laserów
w stomatologii
Robert Convissar

Oral health for an ageing population forum:

przerwa kawowa
Czym jest naprawdę minimalnie
inwazyjne leczenie próchnicy?
Roland Frankenberger

11:30-12:30

12:30-14:30

Leczenie problemów endodontycznych:
nowe podejście i nowe technologie
Jean Yves Cochet

Znaczenie implantów śródkostnych
u bezzębnych pacjentów w starszym
wieku
Martin Schimmel

Pawilon 15 - poziom 2, Sala 2.C

przerwa lunchowa

Zarządzanie gabinetem - najlepsze
praktyki
Alexander Tolmeijer

przerwa kawowa

Utrata zębów a znaczenie ich zachowania
dla zapewnienia sprawności oraz jakości i
długości życia
Martin Schimmel
Związki między zdrowiem jamy ustnej /
zdrowiem ogólnym a chorobami ogólnymi
Christoph Benz
Zapobieganie utracie i bólowi zębów jako
element obniżenia globalnego obciążenia
chorobami jamy ustnej Susan Hyde
Systemy opieki zdrowotnej Elisa Ghezzi
Kontrola i monitorowanie Hideo Miyazaki

przerwa lunchowa

przerwa kawowa

9:00-9:15 - Powitanie

9:00-9:30 - I. Mazur - Bone metabolism
and periodontal diseases

9:15-9:45 - R. Kufus - Stomatologia
zapobiegawcza i społeczna

9:30-10:00 - S. Radlinsky - Free Design
in Direct Restoration: Theory and Practice
10:00-10:30 - Y. Chumakova - Desquamative
gingivitis: etiological factors, clinical,
histopathologic and immunologic charateristics

10:15-10:30 - Dyskusja

11:00-11:30 - Coffee break
11:30-12:00 - M. Drohomyretska TMJ,
occlusion and adaptation

11:30-12:00
B. Stadlinger - Chirurgia stomatologiczna

12:00-12:30 - A. Barylyak - Aprolonged reduction
of dentin hypersensivity using nanofluorapatite

12:00-12:30
G.B. Meyer - Aktualizacja wiedzy na
temat okluzji i TMD

14:15-14:45 - O. Kulygin - Maxillary Sinusitis
of Dental Origin

12:30-12:45 - Dyskusja

14:45-15:00 - Discussion

12:45-14:00 - przerwa lunchowa

15:00-15:15 - S.R. Got - The intensity of biofilm
formation on titanium and zirconia abutments
during treatment with implant-supported prostheses

14:00-14:30
R. Frankenberger - Stomatologia
adhezyjna

15:15-15:30 - G. Vyshnvska - Revascularization
muсogingival defect after closing acellular amniotic
membrane with mesenchymal stem cells in
an experiment on rats
15:30-16:00 - Coffee break

przerwa kawowa

9:45-10:15
M. Daubländer - Znieczulenia we
współczesnej stomatologii

11:00-11:30
D. Gross - Etyka lekarska: Podejście
kliniczne

12:30-14:15 - Lunch Break

Industry Lunch Symposia

Dzień Niemiecki
Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F+1.G

8:45-9:00 - Inauguration

10:30-11:00 - N. Savychuk - Tactics diagnosis
and treatment of chronic infectious diseases
of the oral mucosa

Zabiegi rekonstrukcyjne i ortognatyczne u pacjentów powyżej 50 roku
życia
Maciej Jagielak

przerwa kawowa

Dzień Ukraiński
Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.D+1.E

14:30-15:00
H. Meyer-Lückel - Wysusz i wypełnij
lub przelecz i uszczelnij
15:00-15:15 - Dyskusja

16:00-16:15 - V. Slabkovskyi - Biocompatibility
of MTA based cements studied on fibroblasts
cell culture line

15:15-15:45 - przerwa kawowa

16:15-16:30 - O. Liutikov - Clinical evaluation
of restorative materials for postendodontic
restoration in primary molars

15:45-16:15
M. Schimmel - Protetyka dla pacjentów
geriatrycznych

16:30-16:45 - M. Bilous - Occlusion and posture:
experimental induced postural adaptation in rats

16:15-16:45
T. Gedrange - Ortodoncja

16:45-17:00 - Discussion, closing
of the Ukrainian session

16:45-17:00 - Dyskusja i zakończenie

Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A+1.B
Świadomość populacji polskiej i
niemieckiej na temat nowotworów
jamy ustnej-wielośrodkowe badanie
ankietowe
Hanna Gerber

przerwa kawowa
Szczegółowe rekonstrukcje we
współczesnej chirurgii szczękowotwarzowej
Marcin Kozakiewicz

przerwa kawowa
Długoletnie doświadczenia w
leczeniu złamania rozprężającego
(izolowanego) oczodołu
Grazyna Wyszynska-Pawelec

przerwa lunchowa
Jak uzyskać naddziąsłowe tkanki zęba
(ferrule), w przypadkach kompromisowych. Rozwiązywanie problemów
estetycznych i strukturalnych.
Maciej Zarow

przerwa kawowa

Publikowanie prac w czasopismach naukowych
Magda Feres, Ira Lamster, Liran Levin
Edward Lo, Lone Schou

Free
communications

11:00-11:30

Free
communications

10:00-11:00

przerwa kawowa

Academy of Osseointegration
Symposium
Materiały protetyczne, stosowane podi naddziąsłowo w uzupełnieniach na
implantach Tomas Linkevicius
Efekty estetyczne w przypadku
pojedynczych implantów w przednim
odcinku szczęki oraz wymiary tkanek
twardych i miękkich wokół implantów
Asbjørn Jokstad
Optymalne postępowanie w obrębie
atroficznego tylnego odcinka żuchwy
Hadi Antoun

Pawilon 15 - poziom 2, Sala 2.C

Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.C

HOT TOPIC SESSION
Nadużywanie antybiotyków
Michael Glick
Dan Meyer

8:30-9:30

9:30-10:00

Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi A Pawilon 15 - poziom 2, Sala Ziemi B

12:30-14:30

Godz. / Sala

Paw. 15 - poziom 0 Paw. 15 - poziom 0
Sala 0C
Sala 0D

