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Program
09:00 – 09:10      Powitanie Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak

09:10 – 10:40     Dr Jan Kielhorn 

                              Zmiana zasad gry Część 1 Augumentacja
   - jak organizacja pracy i odpowiednie materiały przyspieszą twój sukces.
  Zmiana zasad gry Część 2 Implantologia
  - jak organizacja pracy i odpowiednie materiały przyspieszą twój sukces.

10:40 – 11:30      Prof. Dr hab. Marzena Dominiak

                               Czy diagnostyka i leczenie recesji dziąsłowych jest wciąż wyzwaniem? 

11:30 – 11:45      Przerwa kawowa

11:45 – 13:30     Dr Massimo Frosecchi 

                              Periimplantitis – zrozumienie fenomenu i możliwe strategie leczenia.

13:30 – 14:30      Przerwa lunchowa  

14:30 – 17:00     Dr Sandy van Teeseling oraz Prof. Dr Alfred G. Becking

W chirurgii ortognatycznej współpraca między ortodontą i chirurgiem ma decydujące znacze-
nie dla doskonałości klinicznej i powtarzalności. Bieżący paradygmat w planowaniu wirtual-
nym, technologie 3D i zaawansowane rozwiązania w estetycznym planowaniu twarzy spra-
wiają, że skomplikowane planowanie leczenia jest łatwiejsze i zapewnia lepsze wskazówki, 
jednak może to odciągnąć zespół od kilku podstawowych problemów dotyczących interakcji, w 
tym zarządzania komplikacjami. Z bardzo praktycznego punktu widzenia zostaną omówione 
różne interaktywne zależności:
  - Procedury pracy w chirurgii ortognatycznej, zmienności czy koncepcje?
  - Ortodonta jako dyrektor w leczeniu ortognatycznym?
  - Silny wpływ przedoperacyjnej ortodoncji na estetykę twarzy: umiejsco- 
     wienie podbródka i prowadzenie szczęki w chirurgii ortognatycznej.
  - Rola protetyka, lider czy podwykonawca?
  - Zarządzanie komplikacjami, trzymajmy się razem!

 Perio – Orto – Implanty – Laser

Szczegóły
Data:   01.09.2018

Czas:    9:00 – 17:00

Miejsce:   Teatr Nowy
  ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków, Tel.: 12 426 45 06

Cena:   570 zł – wczesna rejestracja do 01.06.2018 
  670 zł – wczesna rejestracja do 11.08.2018 
  790 zł – rejestracja od 12.08.2018 
  390 zł – wczesna rejestracja dla Członków ITI 
  390 zł – wczesna rejestracja dla Członków PTSL
  Ograniczona ilość miejsc – do 150 osób.
  Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Rejestracja:   PTSL        biuro@ptsl.com.pl        Tel. 604 744 604



2. Sympozjum  
Perio – Orto – Implanty – Laser
„Perio-orto-implantologia“ spojrzenie multi-dyscyplinarne

Chcesz być lepszym lekarzem?

Więc nie może Cię zabraknąć na tym wyjątkowym wydarzeniu. Trzech specjalistów 

i trzy różne spojrzenia na kompleksowe leczenie w celu osiągnięcia optymalnych re-

zultatów w zgodzie z oczekiwaniami pacjenta. 

Poznaj czym kierują się najlepsi w swojej codziennej pracy oraz jakie algorytmy po-

stępowania stanowią wytyczne w podejmowaniu trudnych decyzji.

Zarezerwuj swój czas i spotkajmy się powtórnie w Krakowie.

Dr Jan Kielhorn  

Jan Kielhorn is a oral surgeon and an assigned board specialist of Oral Implan-

tology and Periodontics. Member of ITI, DGI, DGZI, BDO, BDZI, DGOI and 

assigned Board Spezialist of Endodontics DGET. His specialization is Oral Im-

plantology (immediate-, early- and progressive loading), Augmentation (bone-

block grafts, sinus-lift etc.). 3D Diagnostic (Cone Beam), Navigated surgery and 

Implantprosthetics. He is a lecturer on the Master Education Program MOI at 

the University of Frankfurt.

Dr Sandy van Teeseling 

Dr. Sandy van Teeseling maintains a private orthodontic practice in Haarlem 

since 1984. He studied dentistry at the Free University in Amsterdam and re-

ceived his orthodontic training at the University of Nijmegen (1979 - 1983). At 

present he is also affiliated at the department of Oral and Maxillo-Facial Surgery 

at the VU Medical Centre and the Academic Medical Centre both in Amster-

dam where he is involved in the interdisciplinary management of orthognathic 

patients. Furthermore he is staff member at the Orthodontic Department of 

the University Medical Centre Groningen where he is involved in teaching and 

training of orthodontic residents. As a member of several interdisciplinary teams 

managing and treating complex dental patients. He gives lectures and courses 

on the subject, with emphasis on the orthodontic aspects.

Prof. Dr Alfred G. Becking, MD, DDS, PhD, FEBOMFS 

Professor in Maxillofacial Surgery, growth and developmental disorders. De-

partment of Oral and Maxillofacial Surgery, Academic Medical Centre Amster-

dam, the Netherlands. Professor in Oral and Maxillofacial Surgery, Academic 

Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) Netherlands. Consult Maxillofacial sur-

geon and chair of training program for oral and maxillofacial surgery. Spaarne 

Gasthuis, Haarlem, Netherlands. Visiting professor, Universidad Internacional 

Cataluna, Barcelona, Spain. Chairman of the Strassbourg Osteosynthesis Re-

search Group. Professor Becking authored over 70 scientific peer-reviewed pub-

lications.

Prof. Dr hab. Marzena Dominiak

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Członek Komitetu Edu-

kacyjnego i Zespołu Organizacyjnego Kongresu Światowej Federacji Denty-

stycznej (FDI). Visiting professor w Uniwsytecie Technicznym w Dreźnie, Niem-

cy, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM Wrocław.

Dr Massimo Frosecchi 

2008 Profesor na Uniwersytecie Gabriele D’Annunzio di Chieti, Pescara, Wło-

chy. 2008 Przewodniczący Włoskiego Oddziału ITI (International Team for 

Implantology), od 2005 międzynarodowy wykładowca ITI. 2008-2018 co-dy-

rektor kursów implantologicznych na Uniwersytecie Nove de Julho, Sao Paulo, 

Brazylia. 2011 Dyrektor Study Club ITI w Toscanii. 2011 Aktywny członek Mię-

dzynarodowej Akademii Piezochirurgii. 2013 Aktywny członek AIOM (Włoska 

Akademia Stomatologii Mikroskopowej). 2013-2020 Profesor w zakładzie Im-

plantologii na Uniwersytecie w Genui we Włoszech.

Jeden pacjent - jedna stomatologia 
 - wiele rozwiązań prowadzących do sukcesu.

Perio LaserOrto Implanty

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak


