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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Dental News 2016
Dental News Conference 2016 – report
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniach 22-24. Kwietnia br zorganizowano jubileuszową, 10. edycję konferencji Dental News
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu. O wyjątkowym charakterze wydarzenia może
świadczyć fakt, iż odbyło się ono z okazji 15-lecia
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii
(PTSS) w Poznaniu i 5-lecia Be Active Dentist.
Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatorów
konferencja przebiegała na światowym poziomie,
przy udziale aż 33 partnerów.
Choć zawsze mówi się o rekordowej liczbie
uczestników, Dental News będzie się chwalił rekordową liczbą wykładowców z rekordowej liczby
krajów. Wydarzenie to było na pewno jednym z największych w historii Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Mam nadzieję, że duży przekrój tematyczny pozwolił każdemu znaleźć coś dla
siebie – mówił lek. dent. Ivo Domagała, Prezydent
PTSS i Prezes poznańskiego oddziału Towarzystwa, główny organizator konferencji (Rycina 1).

Piątek rozpoczął się wykładem lek. dent. Macieja Czerwińskiego (Prywatna Praktyka Stomatologiczna "Czerwińscy" w Toruniu). Temat wykładu
– „I want him alive” czyli jak skutecznie opracować
ubytek i nie obnażyć miazgi. Obiektywna ocena
zasięgu próchnicy, wybiórcza preparacja, system
bezpiecznej preparacji ubytków M.A.C. spowodował, że cała aula wypełniła się już pierwszego
dnia.
Głos zabrała również dr Karolina PiaseckaStryczyńska z Komisji WIL ds. Młodych Lekarzy,
która zaprezentowała zadania komisji i zachęciła do przyłączania się nowych osób. Dr Alicja
Hadryś-Nowak (Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Spółki Celowej UEP, Ekspert
IBR) przedstawiła zagadnienie „Czy warto myśleć o sukcesji w gabinecie stomatologicznym?”.
Natomiast dr n. med. Marzena WyganowskaŚwiątkowska, specjalista periodontolog (Klinika
Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, Uni-

Rycina 1. Pełna sala audytoryjna. Na zdjęciu dr Miguel Stanley (Portugalia)
Figure 1. Full lecture hall. In the photo dr. Miguel Stanley (Portugal) is delivering a lecture
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Rycina 2. W trakcie konferencji odbył się finał Olimpiady Profilaktycznej współorganizowanej z Instytutem Blend-a-med Oral-B. Na zdjęciu: Aleksandra Orłowska, Beata Golan, Ivo Domagała – Prezydent PTSS
Figure 2. During The Conference the final of The Prophylaxis Competition took place, organized in cooperation with the
Blend-a-med. Oral-B Institute. In the photo: Aleksandra Orłowska, Beata Golan, and Ivo Domagała – PTSS President

wersytet Medyczny w Poznaniu) rozwinęła temat
„Medycyna naturalna w leczeniu chorób przyzębia” prezentując w wyjątkowy sposób rolę roślin
i przypraw używanych na co dzień a wpływających na kondycję przyzębia.
Sobota była okazją do wysłuchania kolejnych
wykładowców na 3 sesjach wykładowych: dwóch
równoległych rannych i jedną popołudniową. Duża
różnorodność wykładów z pewnością urozmaiciła
program, bowiem gościliśmy 16 wykładowców z 8
krajów, w tym pierwszy raz z Portugalii i Francji.
Od rana pierwsi goście rejestrowali się, aby
zdążyć na wykład dr Octaviana Fagarasa, PhD,
DDS (Rumunia, Indent Romania), który przedstawił temat: „Art on concept”: a new approach in implant treatments”. Następnie odbyła się ceremonia
otwarcia. Organizatorzy powitali m.in. Prodziekan
ds. stomatologii UM w Poznaniu prof. dr hab. n.
med. Annę Surdacką. Warto również wspomnieć,
że w Komitecie Honorowym Konferencji Dental
News zasiedli: JM Rektor UMP prof. dr hab. Jacek
Wysocki, Prorektorzy poznańskiej uczelni prof. dr
hab. Jarosław Walkowiak, prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak, prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis, prof.
dr hab. Andrzej Tykarski, Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof.dr hab. Zbigniew Krasiński, Prodziekan ds Nauki prof. dr hab. Michał Nowicki oraz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Kordel.
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Po przywitaniu wszystkich gromkimi oklaskami
wystąpili: dr Emad Youssef z Niemiec („Road to
the apex is more than just a canal”) czy prof. Tarek
Salah Morsi z Egiptu („Maximising natural esthetics, from macro to micro; the SKYN concept”).
Oprócz zagranicznych wykładowców gościliśmy również wybitnych polskich specjalistów. Dr
n. med. Piotr Wujec zaprezentował zagadnienie:
„Wszystkie kanały mogą być proste. Nowa koncepcja pracy pilnikami rotacyjnymi E3”. Następny
wykład dotyczył „Leczenia ortodontycznego z zastosowaniem mini-implantów oraz mini-płytek”
i poprowadził go lek. dent. Marcin Gdula. Kamil
Kuczewski opowiedział o „Sile pierwszej rozmowy z nowym pacjentem – jak utrzymać pacjentów
i zwiększyć liczbę poleceń”. Natomiast ostatni polski wykładowca dr n. med. Andrzej Bożyk, specjalista protetyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu
Żucia) przedstawił temat „Terapia zaburzeń czynnościowych narządu żucia przy użyciu szyn zgryzowych”.
W czasie wykładów trwał finał pierwszej Olimpiady Profilaktycznej PTSS-Dental Care (Rycina 2)
zorganizowanej z myślą o wszystkich studentach
stomatologii. Składała się ona z 3 etapów: testu
on-line, opracowania pisemnych prac naukowych
oraz prezentacji ustnych. Zwyciężczynią została
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Marietta Grytner z oddziału PTSS Zabrze. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Przerwa obiadowa była chwilą oddechu dla
uczestników. Wszyscy chcieli bowiem zdążyć na
popołudniową sesję, w której wystąpiło dwóch
gości specjalnych. Niespodzianką dla uczestników
był niesamowity występ komika Kacpra Rucińskiego, który rozbawił on publiczność do łez.
Zanim jednak przekazano mikrofon wykładowcom, głos zabrali: lek. dent. Ivo Domagała oraz lek.
dent. Michał Dudziński. W imieniu PTSS wręczyli
oni specjalne wyróżnienie – „Złotą Plombę” – pani
Beacie Szczypińskiej z GlaxoSmithKline. Nagroda
ta jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Współpraca z GlaxoSmithKline, zwłaszcza poprzez program DentAssist jest
szczególnie bliska Towarzystwu ze względu na
wieloletnią pomoc. Głos zabrał również lek. dent.
Maciej Michalak, Prezes Be Active Dentist, ogłąszajac doktorar Miguela Stanley’a Ambasadorem
Be Active Dentist.
Dr Miguel Stanley z Portugalii (Board member
of Digital Dentistry Society & SENAME, Founder
of the „Dentists of Portugal”, Expert provider for
Dental XP, White Clinic, Portugalia) był gościem
specjalnym zapowiadanym długo przed konferencją. Na wykładzie „Life Changing Dentistry: How
to plan success into your practice” zaszczepił
w uczestnikach nową ideę slow-dentistry. Jego
charyzma, pewność siebie i wiedza sprawiły, że
cała publiczność była oczarowana zarówno jego
osobą jak i samym występem na scenie.
Swoimi wykładami zachwycili również: dr Achraf
Souayah z Tunezji, który opowiadał o „Minimally
invasive implant therapy in the esthetic zone: the
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evolution of new age concepts”; dr Armando Lopez z Portugalii prezentujący temat „Rehabilitation
over Implants with MALO CLINIC Protocol: a Teamwork approach” czy prof. dr Bentahar Zakaria
z Casablanki w Maroku, ortodonta, który przedłożył temat „Multidisciplinary collaboration: the key
to successful orthodontic treatments”. Wszyscy
przekazali uczestnikom ze szczególną pasją swoją
wiedzę jak i doświadczenie, co sprawiło, że spotkanie było tak wyjątkowe.
Tradycji stało się zadość również podczas tej
imprezy i zorganizowano loterię z mnóstwem nagród do wygrania, bowiem organizatorzy pozyskali aż 33 firm partnerskich. Dzięki programowi „Wrigley Oral Healthcare Program” uczestnicy mogli
wygrać wejściówki na FDI 2016 oraz tablet.
W sobotę uczestnicy bawili się w klubie Shanti
– pod hasłem „Fluo Party”- do białego rana”
Niedziela przebiegła pod znakiem szerokiej
gamy warsztatów praktycznych. Prowadzili je
między innymi wspomniany wcześniej dr Miguel
Stanley, firma Nobel Biocare, All- Dent, dr n. med.
Andrzej Bożyk, ppłk lek. stom. Remigiusz Budziłło
oraz lek. dent. Maciej Czerwiński. Odbyło się 25
warsztatów, w których wzięło udział ponad 300
osób. Zarówno uczestnicy jak i wykładowcy zakończyli ten weekend pełni satysfakcji i energii na
kolejną edycję konferencji Dental News.

Adres do korespondencji:
PTSS Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
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