1 grudnia 2018 r.
Warszawa, Hotel Marriott

Otwarcie konferencji
Opening Ceremony
9.00–9.10
Prof. Andrzej Wojtowicz

Uroczyste otwarce konferencji/Official opening

Sesja 1/Session 1
część 1/part 1
Prowadzenie/Moderators: 		
					

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Prof. Jaroslaw Zablotskyy

9.10–9.30
Prof. Andrzej Wojtowicz
					
					

Trybologia: potencjalny wpływ na długotrwałość struktur
implantoprotetycznych.
Tribology: longevity of implant supported structures.

9.30–9.50
Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
Dynamiczna nawigacja w planowaniu i leczeniu implantoprote					
tycznym.
					
Clinical application of dynamic navigation in implanto-prosthetic
					treatment.

9.55–10.35
Prof. Andrzej Zieliński 		Materiałowe determinanty stabilności i żywotności implantów
					
stomatologicznych.
					Pysical determinants of stability and durability of dental
					implants.

10.40–11.20
Dr Stefano Granata – Italia		

Dygitalizacja Leczenia Protetycznego – Nowe protokoły.
Digital Oriented Treatment: new Protocols in digital workflow.

11.25–11.40				

Przerwa kawowa/Coffee Break

Część/Part 2
Prowadzenie/Moderators: 		
			
		

Prof. Andrzej Wojtowicz
Dr Piotr Wychowański

11.45 - 12.25
Dr David Alfaiate – Portugalia		
Trauma w implantologii – Niepowodzenia: jak diagnozować, 			
					
unikać i leczyć.
					Trauma in Implant Dentistry – Failures: how to diagnose, 			
					
how to prevent, how to solve.

12.30–13.10
Prof. Eli Friedwald – Izrael		
Trybologiczne koszmary i inne w implantologii,
					
jak je minimalizować.
					Tribological nightmares and more in implant dentistry 				
					and how to minimalize them.

13.15–14.15

			

Obiad/Lunch

Sesja 2/Session 2
Część 1/Part 1
Prowadzenie/Moderators: 		
			
		

Prof. Myron Uhryn
Dr hab. n. med. Piotr Majewski

14.20–15.00
Prof. Myron Uhryn – Ukraina
Cyrkon czy tytan?
					Zircon or titan?

15.05–15.45
Dr n. med. Kornel Krasny		
Optymalizacja biotechnologiczna w zabiegach 					
					
implantologicznych. 								
					Biotechnological optimalization in implant treatment.

15.50–16.10
Lek. dent. Martyna Osiak		
					

Charytatywne wsparcie stomatologiczne Pigmejów.
Dental charity mission to Pygmees in Central Africa.

16.15–16.30				

Przerwa kawowa/Coffee Break

Część 2/Part 2
Prowadzenie/Moderators:		
					
		

Prof. Andrzej Wojtowicz								
Dr Kornel Krasny

16.35–17.15
Dr hab. n. med. Piotr Majewski
					
					

Aspekty biologiczne i techniczne wpływające na zachowanie 			
tkanki kostnej w okolicy wszczepów bezpośrednio 		
		
po implantacji oraz w obserwacjach długoterminowych.
Biological and technical aspects influencing bone peri-implant
					
bone preservation immediately after implant placement and in 			
					a longer follow-ups.

17.20–18.00
Dr n. med. Maciej Jagielak		
Sztuka i nowoczesna diagnostyka: sojusznicy czy rywale 			
					
w leczeniu rekonstrukcji deformacji twarzoczaszki. 				
			
		
Art and modern diagnostics: allies or rivals in skull and face 			
					reconstruction treatment.

18.00–18.30
			
					
					

Dyskusja/Discussion, Q & A
Wręczenie dyplomów/Certification
Zakończenie/Closing

Po zakończeniu zapraszamy na kolację do restauracji
Villa Foksal – godz. 20.30
After closing All are invited for a dinner at The Villa Foksal.

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.
The organizers reserve the right to introduce changes into the program.

