Sprawozdanie z XII Kongresu Stomatologów Polskich
A Report of the 12th Congress of Polish Odontologists
Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniach 9–12 kwietnia 2014 roku odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie XII Kongres Stomatologów Polskich,
zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego oraz Katedrę
i Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum. Hasło „Wszyscy jesteśmy połączeni. Stomatologia wobec wymagań współczesnej medycyny”, będące myślą przewodnią wydarzenia podkreślało istotne znaczenie dziedziny jaką
jest stomatologia wobec innych gałęzi medycyny.
Kongres, który odbywa się raz na 5 lat, cieszy się
dużym powodzeniem wśród klinicystów i naukowców, zarówno z Polski jak i ze świata. Tym razem
wzięło w nim udział ponad 1000 uczestników. Wydarzenie to każdorazowo stanowi podsumowanie
aktualnego etapu rozwoju polskiej stomatologii
i pozwala na konfrontację naukową z zaproszonymi gośćmi z zagranicy. Wykłady prezentowane są
przez autorytety z dziedziny stomatologii i medycyny, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Tegoroczne
wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr.
hab. med. Wojciecha Nowaka i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum,
prof. dr. hab. Piotra Laidlera, podczas gdy honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego został Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, prof.
dr hab. med. Tomasz Grodzki. Warto podkreślić,
iż wydarzenie zostało wpisane w obchody 650.
rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Funkcję przewodniczących Komitetu Naukowego
sprawowali Prezydent PTS, prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster oraz Honorowy Prezydent PTS,
prof. dr hab. Marek Ziętek.
W dniu 9 kwietnia odbyło się w Krakowie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – sprawozdawczo-wyborcze, podczas
którego prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster wybrany
został na drugą kadencję jako Prezydent PTS. Ponadto dokonano wyboru osób do Prezydium Zarządu Głównego PTS, Głównej Komisji Rewizyjnej
PTS oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS.
W godzinach wieczornych, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie miała miejsce uroczysta ceremonia otwarcia XII Kongresu Stomatologów Polskich (Rycina 1 i 2). Podczas części
oficjalnej wręczone zostały przyznawane raz na 5
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lat odznaczenia dla osób znamienitych i zasłużonych dla polskiej stomatologii, a także nagrody dla
zwycięzców konkursów naukowych (patrz strona
116). To uroczyste wieczorne spotkanie uświetnił
spektakl Josepha Kesserlinga „Arszenik i stare
koronki” ze znaną i świetną obsadą aktorską.
Podczas Kongresu wygłoszone zostały 172
wykłady i referaty w sesjach naukowych oraz zaprezentowano 202 plakaty w trakcie sesji posterowych. Streszczenia prezentacji zostały opublikowane w suplemencie Journal of Stomatology,
który otrzymywał każdy z uczestników. Protetyka
Stomatologiczna, Dental Forum i Dental and Medical Problems były podczas trwania imprezy nieodpłatnie dostępne na sali posterowej przez cały
Kongres.

Rycina 1. Gmach Teatru J. Słowackiego – miejsce
otwarcia XII Kongresu PTS
Figure 1. The front of J. Słowacki Theatre, where 12th
PDA Congress was opened
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W dniu 10 kwietnia sesje naukowe rozpoczęte zostały dwoma, kolejno odbywającymi się po
sobie, sesjami inauguracyjnymi, mającymi miejsce w auli dużej Auditorium Maximum. Niezwykle
ciekawe wykłady wygłosili: prof. dr hab. Tomasz
Guzik („Czy stomatolog będzie leczył nadciśnienie
tętnicze?”), prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk („Od badania stomatologicznego do rozpoznania zaburzeń endokrynologicznych”), dr Stephen Mason (na temat podnoszenia stanu zdrowia
jamy ustnej pacjentów), dr hab. n. med. Dorota
Olczak-Kowalczyk (aktualn stanu wiedzy na temat
profilaktyki fluorkowej), dr hab. Piotr Fudalej („Jaka
twarz jest piękna?”), prof. dr hab. Jan Zapała (nowości chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej ostatnich pięciu lat), prof. UJ dr hab. Paweł
Stręk („Endoskopowa chirurgia zatok przynosowych dla potrzeb stomatologii ze szczególnym
uwzględnieniem implantologii stomatologicznej”),
lek. stom. Anna Lella z NIL („Lekarz stomatolog
wobec wymagań współczesnej medycyny”), prof.
dr hab. Honorata Shaw (mówiła na temat nowego
modelu klasyfikacji oraz postępowania z próchnicą). W drugiej sesji wykłady zaprezentowane
zostały przez: prof. dr hab. Marka Ziętka (opisał
dokonania i wyzwania w periodontologii), dr hab.
n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (osiągnięcia
współczesnej stomatologii dziecięcej), prof. dr hab.
Ingrid Różyło-Kalinowska („Qui bene diagnostic
bene curat – osiągnięcia radiologii stomatologicznej filarem współczesnej stomatologii”). W dalszej
części, dr hab. Izabela Szarmach wyjaśniła dokąd
zmierza ortodoncja XXI wieku, natomiast prof. dr
hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska zaprezen-

towała dokonania ostatnich lat w protetyce stomatologicznej. W godzinach popołudniowych 22
habilitantów miało okazję zaprezentować swoje
osiągnięcia naukowe podczas dwóch niezwykle
ciekawych i toczących się równolegle sesji. Wykładowcy zaprezentowali wyniki swoich badań
prowadzonych we wszystkich obszarach stomatologii. Wszystkie prezentacje spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy. Ponadto
w tym samym czasie odbywały się sesje z zakresu
biomateriałów stomatologicznych oraz ortodoncji
i ortopedii szczękowej. Wykłady wprowadzające
z zakresu ortodoncji wygłosili goście zagraniczni:
prof. dr n. med. Stephen Williams („Dobór pacjentów do leczenia ortodontycznego: czynniki determinujące wskazania, metody i wyniki”) oraz dr William J. Clark (nowe horyzonty ortodoncji). Sześć
kolejnych prezentacji z powyższej tematyki wzbudzało także duże zainteresowanie. Sesję biomateriałów stomatologicznych, z 14 prezentacjami, zapoczątkował wykład dr hab. Anny Marii Ryniewicz
(„Technologie wykonawstwa stałych uzupełnień
protetycznych z tytanu w systemie CAD-CAM”).
Dzień ten zakończyła uroczysta kolacja kongresowa we wnętrzach Galerii Sztuki Polskiej XIX
wieku w Muzeum Narodowym, w krakowskich Sukiennicach.
W dniu 11 kwietnia, od godzin rannych, odbywały się dwie sesje chirurgiczne, pomiędzy którymi zorganizowane zostało zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Chirurgii Stomatologicznej
PTS. Zapoczątkowane zostały one wykładem dr.
n. med. Cezarego Szymczyka pt. „Allogenne przeszczepy twarzy w Klinice Chirurgii Onkologicznej

Rycina 2. Gospodarze ceremonii otwarcia Kongresu: prezydent PTS prof. B. Loster oraz
wiceprzewodniczący: prof. prof. E. Mierzwińska-Nastalska, H. Shaw, M. Ziętek
Figure 2. The host of PDA openning ceremony: President Prof. B. Loster and Vicepresidents prof. prof. E. Mierzwińska-Nastalska, H. Shaw, M. Ziętek

114

SPRAWOZDANIA

DENTAL FORUM /2/2014/XLII

Sprawozdanie z XII Kongresu Stomatologów Polskich

i Rekonstrukcyjnej”, po którym wygłoszono 16 referatów. Równolegle toczyły się także sesje z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją,
periodontologii oraz protetyki stomatologicznej.
Wykłady wprowadzające podczas sesji stomatologii zachowawczej z endodoncją poprowadzili: dr
Christoph Zirkel („Nowoczesna endodoncja a leczenie skomplikowanych przypadków”) oraz prof.
Hien Ngo („Zachowanie i odbudowa struktur zęba:
Powiązania między próchnicą, erozją i nadwrażliwością zębiny”). Sesje z dziedziny periodontologii
oraz protetyki stomatologicznej zapoczątkowane
zostały odpowiednio wykładami prof. Gil Alcoforado („Zależności ortodontyczno-periodontologiczne: leczenie zaawansowanych przypadków”)
i prof. Floriana Beuera („Nowoczesna, współczesna protetyka stomatologiczna”). Po południu,
sesja na temat powiązań stomatologii i chorób
ogólnoustrojowych zawierała wykłady prof. Galiny
Biloklytskiej („Profilaktyka głównych schorzeń stomatologicznych u pacjentów z objawami refluksu
żołądkowo-przełykowego”) i prof. Marinki Mravak
Stipetić („Przesycony fosforan wapnia do płukania
jamy ustnej w profilaktyce i leczeniu chorób jamy
ustnej”). Sesję poświęconą stomatologii dziecięcej, ortodoncji i pediatrii w stomatologii zapoczątkował prof. Alberto Caprioglio (wykładem pt. „Mieszane ale nie stałe: rola interceptywnej ortodoncji.
Jak dentyści mogą pomóc w prawidłowym rozwoju twarzowej części czaszki”), po czym zostało
zaprezentowanych 7 referatów. Sesję dotyczącą
fizyko-diagnostyki i fizjoterapii stomatologicznej
rozpoczęła prof. dr hab. Krystyna Lisiecka-Opalko
wykładem na temat interdyscyplinarnego leczenia powikłań stomatologicznych. W dalszej części
prof. zw. dr hab. Grażyna Grzesiak-Janas omówiła
aspekty biostymulacji laserowej w chirurgii stomatologicznej, a prof. dr hab. dr h. c. Aleksander
Sieroń zaprezentował zagadnienie hiperbarii. Pozostali prelegenci przedstawili 7 kolejnych interesujących prezentacji.
Wieczorem 11 kwietnia w Podziemiach Rynku
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Członków
Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda, na które zaproszono liczną grupę aktywnych uczestników Kongresu. Zgromadzeni goście mieli okazję

przejść podświetlonymi i przeszklonymi ścieżkami
szklaku turystycznego „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa”. Podczas części oficjalnej do
grona Akademii Pierre Fauchard zostali przyjęci nowi członkowie (dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk i dr Robert Stępień z Krakowa, dr
Halina Porębska z Gdyni, dr Barbara Ciepielewska
z Warszawy oraz dr n. med. Karolina Gerreth z Poznania), a ceremonię poprowadziła prof. dr hab.
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, będąca Przewodniczącą Sekcji Polskiej Akademii.
W dniu 12 kwietnia, w ramach sesji diagnostyki obrazowej w stomatologii, wygłoszone zostały
4 referaty. Sesję Izb Lekarskich zapoczątkowały
wykłady: lek. dent. Dariusza Kościelniaka („Samorządność lekarska w Europie dawniej i dziś”) oraz
lek. dent. Andrzeja Cisło („Wola delegatów a prawa obywatelskie”). Następnie referaty wygłosili
przedstawiciele z Izb Dentystycznych w Czechach
i Słowacji. Dziesięć referatów z zakresu dysfunkcji
narządu żucia poprzedził wykład wprowadzający dr med. univ. Claudii Aichinger-Pfandl („Sześć
kluczy prawidłowej okluzji i stabilna pozycja wyrostka kłykciowego. Dlaczego to takie istotne?”).
Prof. Gil Alcoforado i dr hab. Piotr Majewski wygłosili wykłady wprowadzające do sesji implantologii
stomatologicznej, zatytułowane „Co to jest periimplantitis i jakie mogą być jego konsekwencje dla
przyszłości stomatologii?” oraz „Dylematy współczesnej implantologii zębowej. Podczas Kongresu
odbyła się także sesja Studenckiego Towarzystwa
Naukowego, w której aktywni naukowo studenci
przedstawili 10 prezentacji.
Sesje posterowe odbyły się na sali komputerowej Auditorium Maximum, gdzie prezentacje były
dostępne dla zainteresowanych w formie elektronicznej. Wbrew oczekiwaniom organizatorów,
sesja tego typu, w opiniach uczestników przyzwyczajonych do innych form prezentacji, nie była
w pełni satysfakcjonująca.
Kongres był niezwykłą okazją do wymiany doświadczeń naukowców oraz klinicystów z Polski
oraz innych krajów i niewątpliwie stał się inspiracją do prowadzenia badań w zakresie stomatologii
w powiązaniu z innymi dziedzinami medycznymi
a także pozamedycznymi.
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