
 

III Konferencja Periodontologiczna 
2-3 marca 2018 
 
Kurs praktyczny 
1 i 4 marca 2018 

 
Warszawa, hotel Marriott i Multikino Złote Tarasy 

 
 
01.03.2018 czwartek  

KURS (hotel Marriott) 

 15:00-19:00 prof. Mariano Sanz Kurs praktyczny: Zarządzanie tkankami miękkimi 
i techniki plastycznej chirurgii periodontologicznej. 
 
Warsztat praktyczny na żuchwach świń 
z wykorzystaniem biomateriałów, 
maksymalnie dla 12 osób, poziom zaawansowany 

PROGRAM KONFERENCJI PERIO 

02.03.2018 piątek Dzień z dr. Pierpaolo Cortellinim (Multikino Złote Tarasy) 

  

 08:00-08:45 Rejestracja uczestników  

 08:45-09:00 Otwarcie konferencji: prof. Renata Górska 

 09:00-13:00 dr Pierpaolo Cortellini  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykład: Regeneracja ubytków śródkostnych. Jak zwiększyć efektywność 
leczenia w przypadku zębów z wątpliwym rokowaniem? 

• Cele kliniczne i wskazania do regeneracji przyzębia 

• Krytyczna ocena materiałów regeneracyjnych 
stosowanych w periodontologii 

• Kontrola czynników wpływających na efekt kliniczny 

• Morfologia ubytku jako kluczowy element doboru 
typu płata chirurgicznego i materiałów 

• Regeneracja przyzębia w czasie 

• Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego 

• Instrumentarium i materiały do stosowania w leczeniu chirurgicznym 

 przerwa kawowa ok. 11:00-11:30 
 

 13:00-14:00 Lunch 

 14:00-18:00 dr Pierpaolo Cortellini  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstracja technik chirurgicznych w 3D 

1. Techniki chirurgiczne: 
a. Zmodyfikowana technika płata oszczędzająca 

brodawkę (MPPF) 
b. Uproszczona technika płata oszczędzająca 

brodawkę (SPPF) 
c. Minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne (MIST) 



 

 
 
 
 
 
 
 

d. Zmodyfikowane minimalnie inwazyjne techniki 
chirurgiczne (M-MIST) 

e. Regeneracja mnogich ubytków kostnych (nagranie 3D) 
2. Faza pozabiegowa i kontrola powikłań 
3. Efekty kliniczne i rokowanie długoterminowe 
4. Algorytmy kliniczne: kiedy i co robić 

 przerwa kawowa ok. 16:00-16:30 
 

 19:00-21:00 
 

Spotkanie towarzyskie (hotel Marriott) 

03.03.2018 sobota II Dzień Konferencji (hotel Marriott) 

  

 08:00-08:45 Rejestracja uczestników  

 08:45-09:00 Otwarcie konferencji: prof. Renata Górska 

 Sesja wykładowa. Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka 

 09:00-10:30 prof. Thomas E. Van Dyke Wykład: Dysbioza i choroba przyzębia: 
potencjał dla immunoterapii. 

 10:30-10:45 Dyskusja  

 10:45-11:00 Przerwa kawowa 

 11:00-12:15 prof. Frank Schwarz Wykład: Leczenie zapaleń okołowszczepowych - 
podstawy naukowe i procedury kliniczne 

 12:15-12:30 Dyskusja  

 12:30-13:00 prof. Mariano Sanz Wykład: Zdrowie jamy ustnej kobiety a ciąża 
 
Informacja nt. nowego projektu realizowanego 
przez Europejską Federację 
Periodontologiczną EFP 

 13:00-14:00 Lunch 

 Sesja wykładowa. Przewodniczący Sesji: dr hab. Jan Kowalski 

 14:00-15:15 prof. Mariano Sanz Wykład: Leczenie ortodontyczne pacjentów 
z ciężkim zapaleniem przyzębia 

 15:15-15:30 Dyskusja 

 15:30-15:45 Przerwa kawowa 

 15:45-17:00 prof. Alpdogan Kantarci Wykład: Interakcje pomiędzy mikrobiomem 
a gospodarzem w złożonym mikrośrodowisku jako 
mechanizm zapalenia przyzębia oraz potencjalne 
cele dla nowych technik leczniczych 

 17:00-17:15 Dyskusja i zakończenie konferencji 

 17:15-18:15 Walne zebranie członków PTP 

04.03.2018 niedziela  

KURS – termin dodatkowy (hotel Marriott) 

 10:00-14:00 prof. Mariano Sanz Kurs praktyczny: Zarządzanie tkankami miękkimi 
i techniki plastycznej chirurgii periodontologicznej. 
 
Warsztat praktyczny na żuchwach świń 
z wykorzystaniem biomateriałów, 
maksymalnie dla 12 osób, poziom zaawansowany 
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