
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI 

Plac Akademicki  17,  41- 902  BYTOM    tel. 691-259-565 

e-mail: oddzial.slaski@pts.net.pl 

 

Uprzejmie zaprasza na zebrania naukowo-szkoleniowe 

w dniu 23.II.2019  r. o godz. 1000 - 1330 

w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym INNOWACJA w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A 

W programie: 
 

I. Sprawy organizacyjne 

II. Referaty naukowe: 
 

1. mgr. inż. Marek Lipa  

„Współczesne techniki cementowania prac protetycznych” 
GC EEO Polska, Kraków   – 10.00 – 11.30 
 

IV. Dyskusja i wolne wnioski 
 

2. Warsztat – prowadzący mgr inż. Marek Lipa 

”Praktyczne wykorzystanie współczesnych cementów w parach protetycznych” 
GC EEO Polska, Kraków   – 12.00-13.30 (liczba uczestników 20 osób, zgłoszenia wysyłać na adres oddziału) 

 

w dniu 06.IV.2019 r. o godz. od 900 do 16.00 

w  sali audytoryjnej w Domu Lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 

W programie: 
 

I. Sprawy organizacyjne 
II. Referaty naukowe: 
 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 
         1. dr n.med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska, dr n.med. Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek,   

         dr n.med. Jadwiga Waśkowska, lek.dent. Bartłomiej Wróbel, dr hab.n.med. Tadeusz Morawiec 

            „Profilaktyka onkologiczna i stany przedrakowe błony śluzowej w chirurgii jamy ustnej” 
               Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM w Katowicach 
 

         2. prof. dr hab.n.med Stefan Baron 

            „Bruksizm, a ból głowy” 
           Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia SUM w Katowicach 
 

          3. mgr Mariusz Kwiatkowski    
           „Antybiotykoterapia w kontekście narastającej oporności“  
          Dyrektor Regionalny MIP Pharma Polska Sp. z o.o. 
 

          4. dr hab.n.med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek 

            „Pacjent z wadą rozwojową w gabinecie stomatologicznym”   
            Katedra i Zakład Ortodoncji SUM w Katowicach 
 

          5. dr hab.n.med. Anna Mertas 
           „Lekowrażliwość i lekooporność drobnoustrojów w świetle nowych rekomendacji 
             antybiotykoterapii w stomatologii ”  

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii SUM w Katowicach 
 

III. Dyskusja i wolne wnioski 
 

w dniu 25.V.2019 r. o godz. 1000 

w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym INNOWACJA w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A 

W programie: 
 

I. Sprawy organizacyjne 
II. Referaty naukowe: 
 

1. lek.dent. Katarzyna Olek, lek.dent. Marcin Olek 
„Postępowanie stomatologiczne u pacjentów z niewydolnością serca, wątroby i nerek w okresie 
przygotowywania” 
Zakład Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją  SUM w Katowicach 

 

 



         2. dr n.med. Joanna Śmieszek-Wilczewska 

„Współczesne poglądy na technikę regeneracji tkanek twardych i tkanek miękkich twarzoczaszki  
z wykorzystaniem autogennych czynników wzrostu” 
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM w Katowicach 

 

III. Dyskusja i wolne wnioski 
 

w dniu 15.VI.2019 r. o godz. 1000 

       w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym INNOWACJA w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38  

W programie: 
 

I. Sprawy organizacyjne 

II. Referaty naukowe: 
 

      1. lek. dent. Joanna Kasza, lek. dent. Marta Kowińska, dr. n. med. T. Kokot  
      „Przegląd aktualnie stosowanych metod ustawiania zębów w protezach całkowitych” 
          Pracownicy Poradni Protetyki i Dysfunkcji Narządu Żucia w ACS w Zabrzu 
 

     2. lek.dent. Jakub Munk 

      „Od zęba do stawu skroniowo-żuchwowego: diagnostyka obrazowa z zastosowaniem CBCT” 
         Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia SUM w Katowicach 
 

III. Dyskusja i wolne wnioski 
 

 

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy, 

Z uwagi na wysokie koszty wysyłki oraz długi czas dostarczania przez pocztę zawiadomień  

o spotkaniach szkoleniowych, zwracamy się z prośbą o podanie adresów e-mail w celu wysyłania informacji 

pocztą elektroniczną. Osoby zainteresowane prosimy o podanie swoich adresów mailowych na adres 
oddzial.slask@pts.net.pl (z imieniem i nazwiskiem) lub na zebraniach. W przyszłości wszystkie informacje 

dotyczące spotkań, warsztatów, zebrań, konferencji organizowanych przez PTS będą wysyłane tylko w formie 

elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że członkowie będą otrzymywać zawiadomienia tradycyjną drogą 
– pocztową do końca roku 2019. 

Przypominamy, że wszelkie bieżące komunikaty, zmiany w harmonogramach lub informacje o dodatkowych 

wykładach i innych wydarzeniach będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.ptsslask.pl 

Prosimy o uregulowanie składek za 2018 r. oraz 2019 r.  

Przypominamy, że zgodnie z nowym  statutem PTS, składka członkowska za kolejny rok (2020) powinna być 
uregulowana na koniec roku poprzedniego (2019) na konto: 

PTS Bytom, pl. Akademicki 17, ING Bank Śl. 18 1050 1504 1000 0090 3142 7637 ING Bank Śląski lub bezpośrednio 

na zebraniach. 

 

 

Za Zarząd 

                          Sekretarz                                                                                                        Prezes 

         dr n.med. Joanna Śmieszek-Wilczewska                                                     dr hab.n.med. Tadeusz Morawiec 

 

 

Miejsce na potwierdzenie udziału w szkoleniach w celu uzyskania punktów edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

   

 

PROSZĘ ZACHOWAĆ 


