
ZGŁOSZENIE

Nazwisko i imię

Tytuł i stopień naukowy

Miejsce pracy

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

E-mail

Data i podpis

Zgłoszenie i kserokopię dowodu wpłaty, 
z zaznaczeniem jakiego dnia dotyczy wpłata,
prosimy przesłać na adres:

Sekretariat Kliniki Ortodoncji UM 
ul. Bukowska 70 
60-812 Poznań

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY – 09.10.2009

  9.00–10.00 – rozpoczęcie części Jubileuszowej:
 – przywitanie gości
 – wystąpienia gości

10.00–11.00 – wykład prof. dr hab. Teresy Matthews-
-Brzozowskiej, kierownika Kliniki Ortodoncji UM w Poznaniu
pt: „Rys historyczny z uwzględnieniem sylwetek 
Nestorów Ortodoncji Poznańskiej”.

11.00–12.30 – wykład prof. dr Sunil Kapila, kierownika 
Katedry Ortodoncji i Dentystyki Dziecięcej Uniwersytetu 
w Michigan USA pt: „Optimizing Treatment Mechanics 
in Complex and Compromised Cases”

przerwa kawowa

14.00–14.15 – prezentacja fi rmy stomatologicznej

14.15–14.30 – prezentacja fi rmy stomatologicznej

14.30–17.30 – kurs praktyczny – płatny; bierny dla każdego 
zainteresowanego lekarza; bierny lub czynny dla ortodontów 

Propozycje ortodontycznych rozwiązań 
terapeutycznych w przypadkach zaawansowanych
zmian zgryzowo-zębowych jako integralna część 

zespołowego leczenia pacjentów 

Uczestnik szkolenia – lekarz ortodonta ma możliwość 
przedstawienia swojego przypadku (po wcześniejszym – 
termin do 31.08.2009 r. – przesłaniu do organizatorów wraz 
ze zgłoszeniem i kserokopią opłaty uczestnictwa w kur-
sie, radiologicznej dokumentacji pacjenta: pantomogramu 
i telerentgenogramu oraz istotnych danych z karty ortodon-
tycznej, ewentualnie dołączeniu dodatkowej dokumentacji  
jak np.: modele, fotografi e itp.) i przedyskutowania pod-
czas kursu różnych opcji leczenia z prowadzącym szkole-
nie prof. Sunil Kapila – kierownikiem Katedry Ortodoncji 
i Dentystyki Dziecięcej Uniwersytetu w Michigan USA

Klinika Ortodoncji
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

JUBILEUSZU 55-LECIA POWOŁANIA 
ZAKŁADU ORTODONCJI 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

oraz

w  MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
Naukowo-Szkoleniowej

 „ZESPOŁOWE LECZENIE 
WAD NARZĄDU ŻUCIA U OSÓB DOROSŁYCH – 

WSPÓŁCZESNE WIELOSPECJALISTYCZNE TRENDY”  

Komitet Naukowy:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
Członkowie:
prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
prof. dr hab. Janina Stopa 
prof. dr hab. Honorata Show
prof. dr hab. Wiesław Hędzelek
prof. dr hab. Jerzy Sokalski
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
prof. dr hab. Elżbieta Szponar
dr hab. Anna Surdacka 
dr hab. Paweł Piotrowski
dr hab. Beata Czarnecka
dr hab. Mariusz Pryliński
dr n. med. Agata Czajka-Jakubowska – profesor The University 
of Michigan USA

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
Członkowie:
dr n med. Anna Szponar-Żurowska
dr n. med. Agata Czajka-Jakubowska
dr n. med. Maria Pośpieszyńska
dr n. med. Barbara Biedziak – PTS
dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska – WIL
dr n. med. Przemysław Kopczyński
dr n. med. Marcin de Mezer
dr n. med. Maciej Koczorowski
lek. stom. Agnieszka Pernak
lek. stom. Ewa Konopka
lek. stom. Rafał Flieger 
lek. med./stom. Paweł Lewandowski
mgr Jacek Koczorowski
Tadeusz Jakubiak



JUBILEUSZ 55-LECIA POWOŁANIA 
ZAKŁADU ORTODONCJI 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
oraz

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
Naukowo-Szkoleniowa

ZESPOŁOWE LECZENIE WAD NARZĄDU 
ŻUCIA U OSÓB DOROSŁYCH – 

WSPÓŁCZESNE WIELOSPECJALISTYCZNE 
TRENDY

KLINIKA ORTODONCJI
Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

POZNAŃ
9–10 października 2009 roku

Obrady odbywać się będą:
I dzień – część jubileuszowa w Centrum Kongresowo-
-Dydaktycznym UM, Poznań, ul. Przybyszewskiego 37
II dzień – kurs i konferencja w Colegium Stomatologicum, 
Poznań, ul. Bukowska 70

Informacje: 

Sekretariat i Komitet Organizacyjny Uroczystości i Konferencji 
Katarzyna Przybylska
Klinika Ortodoncji UM w Poznaniu 
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań 
tel./fax 0 61 8547068
e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl
oraz Zofi a Matthews 0 607 331 240
Barbara Mielcarek, Dorota Pieczyńska, Małgorzata Przybyła – 
tel. 061 854 72 70
Jolanta Walasz 0 603 064 658

DZIEŃ DRUGI – 10.10.2009

  9.00–10.00 – wykład prof. dr. Briana Clarksona – prezydenta 
AADR i profesora Katedry Próchnicy, Badań Odtwórczych 
i Endodoncji Uniwersytetu w Michigan USA 
pt: „Implants – the Future”

10.00–10.45 – wykład dr hab. Beaty Kawali, kierownika 
Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM 
we Wrocławiu pt. „Współczesne trendy leczenia ortodontycznego” 

10.45–11.30 – wykład dr n. med. Joanny Antoszewskiej, 
adiunkta Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji 
AM we Wrocławiu pt: „Tymczasowe zakotwienie kortykalne 
– zdobycz ortodoncji XXI wieku” 

przerwa kawowa z dyskusją kuluarową

12.00–12.30 – wykład prof. dr. hab. Ryszarda Koczorowskiego, 
kierownika Kliniki Gerostomatologii UM w Poznaniu 
pt: „Implanto-protetyczne zaopatrzenie pacjentów 
z zaburzeniami zwarciowo-zgryzowymi”

12.30–13.00 – wykład prof. dr. hab. Jerzego Sokalskiego, 
kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej 
UM w Poznaniu pt: „Leczenie hypodoncji z wykorzystaniem 
wszczepów stomatologicznych”

13.00–13.30 – wykład dr. n. med. Krzysztofa Osmoli, kierownika 
Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
pt: „Rozszerzona osteotomia strzałkowa w leczeniu połowiczego 
przerostu żuchwy”

13.30–13.45 – prezentacja fi rmy stomatologicznej

13.45–14.00 – prezentacja fi rmy stomatologicznej

Dyskusja do wszystkich wygłoszonych wykładów

przerwa obiadowa

15.30 – otwarcie sesji plakatowej

17.00 – zakończenie i zamknięcie Konferencji z rozdaniem 
certyfi katów i wyróżnień za najciekawsze opracowanie 
tematyczne i grafi czne plakatu ściśle powiązanego 
z tytułem Konferencji.

Uczestnicy otrzymują po
8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH za każdy dzień

– łącznie 16 PUNKTÓW

Koszt uczestnictwa:
I dzień w części jubileuszowej 
 – bezpłatny
 – w kursie 300,- zł

II dzień w części konferencyjnej
 – Międzynarodowa Konferencja 
  Naukowo-Szkoleniowa 200,- zł

Dla uczestników kursu i konferencji 400,- zł

Termin uiszczenia ww. opłat i zgłoszenia się 
upływa 31 sierpnia br., po tym terminie każda 
z opłat wzrasta o 100,- zł

WPISOWE PROSIMY WPŁACAĆ
NA KONTO 56103012470000000047718000
z dopiskiem ORTODONCJA

Zakwaterowanie we własnym zakresie

W ramach odpowiedniej opłaty organizatorzy zapewniają: 

w I dniu:
– uczestnictwo w wykładach części jubileuszowej
– uczestnictwo w kursie,
– poczęstunek w przerwie kawowej

w II dniu:
– uczestnictwo w wykładach części jubileuszowej
– uczestnictwo w wykładach części konferencyjnej
– poczęstunek w przerwie kawowej
– materiały konferencyjne

Dane do faktury:

Nazwa fi rmy

Adres

NIP


