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VI Wojewódzka Konferencja Higieny Stomatologicznej w Łodzi 

„Gabinet higieny stomatologicznej - doskonalenie form i metod pracy z pacjentem” 

Termin:  Poniedziałek 26 listopad 2018 r.  

Adresat: higienistka i asystentka stomatologiczna 

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul Wielkopolska 70/72  

9.00 – 9.30 
 

Rejestracja uczestników konferencji 

9.30 – 9.45 Uroczyste otwarcie konferencji – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz wystąpienia gości. 
 

9.45– 10.30 „Rola asysty w ortodoncji” – lek. stom. Renata Golińska-Mróz, specjalista ortodoncji 
 

10.30 – 10.40 Przerwa 
 

10.40 – 11.25 „Zagrożenia biologiczne w praktyce dentystycznej oraz właściwa higiena protez 
ruchomych z zastosowaniem preparatów Protefix” - dr hab. Mariusz Pryliński, Queisser 
Pharma Poland 
 

11.25 - 11.35 Przerwa 
 

11.35 - 12.20 „Icon- mikroinwazyjne leczenie próchnicy” -  Marta Piskorz przedstawiciel firmy DMG 
 

12.20 – 12.40 Losowanie i rozdanie nagród  
 

12.40 - 13.00 Przerwa  

Praktyczna część warsztatowa – początek od godz. 13.00 
  Uwaga! tylko 1 warsztat do wyboru dla 1 uczestnika.   

Czas trwania 
do 90 min  

 1 grupa - 18 osobowa 

„Lupy stomatologiczne - zastosowanie i techniki pracy w powiększeniu” - 
 mgr Andrzej Kaleta – Firma MARMED 

Czas trwania 
do 60 min  

 1 grupa - 20 osobowa  

„Zastosowanie jednorazowych materiałów profilaktyki stomatologii w kontekście zakażeń 
krzyżowych w gabinecie stomatologicznym” -  lek. stom. Małgorzata Peruga 

Czas trwania 
do 180 min  

 1 grupa - 15 osobowa 

"Koferdam w praktyce"   - dypl. hig. stom. mgr Beata Grzegorek,   nauczyciel naszego Centrum,  
higienistka stomatologiczna pracująca gabinecie dr n. med. Tomasza Dzieniakowskiego 
 

Czas trwania 
do 120 min  

 1 grupa  - 15 osobowa 

 

„Icon- mikroinwazyjne leczenie próchnicy” -  dypl. hig. stom. Jolanta Bartoszuk 

 

Czas trwania 
do 90 min  

 1 grupa- 20 osobowa 

„ Pacjent niehigieniczny to trudny pacjent. Jak sobie z nim radzisz? Kształtowanie właściwych 
nawyków higienizacyjnych z wykorzystaniem szczoteczki  elektrycznej”  - Anna Kaczyńska, 
Ekspert kliniczny Instytutu blend-a-med Oral B 

 

Czas trwania 
do 180 min  

 1 grupa – 15 osobowa  

„Skaler i piaskarka – od leczenia do profilaktyki” - dypl. hig. stom. Danuta Rozmarynowska, 
członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (PTSL) 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 


