Z kraju i ze świata

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, po sukcesie
ostatniej konferencji wojewódzkiej, postanowiło
25 listopada 2014 r. zorganizować jej drugą edycję. Tym
razem dla uczestników przygotowano kompleksowe
szkolenie z zakresu ortodoncji – „Ortodontyczne ABC”.
Podczas konferencji wiedzą podzielili się specjaliści z wielu
dziedzin. Dr n. med. Aleksandra Hilt nakreśliła temat
problemów zgryzowych związanych z przedwczesną
utratą zębów mlecznych, dr n. med. Bożena BadełekMirek opowiedziała o rodzajach i systemach aparatów
stałych, z kolei od strony technicznej na temat aparatów
ruchomych i ich zastosowania temat poruszył mgr lic.
tech. dent. Grzegorz Piątkowski. Nie mogło zabraknąć
tematu z zakresu profilaktyki ortodontycznej, o którym
opowiedziała mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska.
Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli wziąć udział
w warsztatach praktycznych i na żywo zobaczyć, jak
powinna wyglądać ergonomiczna praca lekarza i asysty
przy unicie. Warsztaty poprowadził dr n. med. Tomasz
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Ortodontyczne ABC
– profilaktyka czy leczenie

Warsztaty z ergonomii pracy przy unicie

Dzieniakowski. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 osób,
a wykładom towarzyszyła wystawa produktów sponsorów
wydarzenia. Patronem medialnym konferencji była m.in.
„Asysta Dentystyczna”. Zapraszamy do śledzenia informacji
na temat wydarzeń organizowanych przez CKU w Łodzi.
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W dniach 17-18 października 2014 r. swoją kolejną,
XX już edycję miały Ogólnopolska Konferencja
Stomatologiczna oraz Targi Stomatologiczne EXPODENT.
Wydarzenie miało miejsce w nowo wyremontowanej
auli UMK w Toruniu, a zorganizowane zostało przez
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre oraz PTS
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o. Toruń. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął
pomysłodawca konferencji, dr Kazimierz Bryndal,
natomiast przewodniczącą Komitetu Naukowego była
prof. Barbara Adamowicz-Klepalska. Wydarzenie gościło
wielu znanych i cenionych specjalistów, w tym m.in.
prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk, prof. Jerzego Krupińskiego,
prof. Elżbietę Bołtacz-Rzepkowską, dr. Tomasza Śmigla,
dr. Witolda Jurczyńskiego i wielu innych. Sesje wykładowe
zostały podzielone na kilka modułów: protetyka i implanty,
periodontologia, lasery w stomatologii, prawo medyczne,
endodoncja, stomatologia wieku rozwojowego, chirurgia.
Nie zabrakło również corocznego rozdania nagród dla
najlepszych produktów zgłoszonych przez wystawców.
Z okazji jubileuszowej edycji Konferencji zorganizowano
uroczysty koncert charytatywny, na którym zagrali Anita
Lipnicka i John Porter. Ich występ został nagrodzony
gorącymi oklaskami.
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