
W jaki sposób dołączyć do webinarów?
Udział w webinarach jest bezpłatny dla członków ITI Polska.  

Linki z dostępem do spotkań zostaną wysłane w wiadomości mailowej.

ITI Polska
Moja Edukacja
Webinary styczeń 2021

ITI Polska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do udziału w 8 webinarach.

Tylko 
dla członków ITI Polska



Webinar
12.01.2021 – 20:00
Agnieszka Zawiślak i Joanna Szewczyk

Zmiany prawne w dokumentacji
medycznej w 2021 r.
1. Zmiany prawne w dokumentacji medycznej i połączenie 

systemów EDM z platformą P1.
2. Znaczenie dokumentacji medycznej dla zarządzania 

placówką stomatologiczną. System Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) w świetle nadchodzących 
zmian prawnych.

3. Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej  
w placówce.

4. Doskonalenie systemów EDM istniejących w placówkach  
i audyty wewnętrzne dokumentacji.

Webinar
14.01.2021 – 20:00
Lek. stom., MSc Wojciech Ryncarz oraz  
Lek. dent. Marta Siewert-Gutowska

Powikłania w procedurach 
augmentacyjnych
Droga do sukcesu czasami bywa kręta. Odwagą jest 
pokazać swoje porażki, mądrością wyciągać z nich wnioski, 
a roztropnością uczyć się na cudzych błędach. Zapraszamy 
na webinar, na którym pokażemy jak zrozumieć chirurgię 
rekonstrukcyjną, jak pomagać gojeniu, a jak nie przeszkadzać 
naturalnym siłom regeneracyjnym tkanki kostnej. Opowiemy 
o swoich niepowodzeniach, skłonimy do refleksji i wspólnej 
dyskusji, aby unikać niepotrzebnych porażek i stresu.

Webinar
05.01.2021 – 20:00
Dr. Pedro Rodrigues

Full arch with immediate loading - 
when and why we do bone reduction…
The bone reduction is one of the essential steps in this concept, but it is 
also very controversial, maybe because it’s not entirely understood why we 
do it. In this lecture, I hope to clarify why, how, and when we do it, patient 
selection, advantages, and goals of this approach.

Webinar
07.01.2021 – 20:00
Dr n. med., MSc Liwia Minch oraz  
Dr n. med., MSc Michał Chrobak  

Rola zespołu w diagnostyce i planowaniu 
leczenia interdyscyplinarnego
Orto-perio. Orto-protetyka. Orto-implanty.



Webinar
26.01.2021 – 20:00
Lek. stom. Radosław Jadach 

Zanim uzupełnisz defekt,  
najpierw wylecz chorobę.
Wykład dotyczy sytuacji klinicznych, w których obecność nowotworów, 
torbieli, ropni lub martwicy tkanek komplikują lub uniemożliwiają 
natychmiastową implantację . Autor stara się odpowiedzieć na pytanie 
jak przeprowadzić pacjenta przez proces leczenia, aby finalnie uzupełnić 
ubytek zębowy.

Webinar
19.01.2021 – 20:00
Tech. dent. Arkadiusz Piontek

Cyfrowa implantoprotetyka z punktu 
widzenia laboratorium. 
Wykład obejmuje porównanie elementów analogowych i cyfrowych 
protokołów postępowania w planowaniu i projektowaniu uzupełnień 
protetycznych wspartych na implantach. Przedstawione zostaną możliwości 
i ograniczenia w kontekście digitalizacji postępowania klinicznego  
i  laboratoryjnego, a także możliwości, pułapki i niespodzianki na przykładzie 
własnych przypadków.

Webinar
21.01.2021 – 20:00
Lek. dent. Maja Chmielewska

Jak zakochać się w stomatologii 
cyfrowej - skanowanie wewnątrzustne 
w pigułce
Być może słyszałeś wiele dobrego o protokołach cyfrowych i skanerach 
wewnątrzustnych. Rzeczywistość może jednak czasem okazać się 
frustrująca. Jeśli już zacząłeś pracować w protokołach cyfrowych, 
prawdopodobnie potrzebujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jeśli 
chcesz zacząć - zweryfikuj swoje oczekiwania i dowiedz się co tak naprawdę 
może dać Ci cyfrowa stomatologia.

W tym webinarze omówię podstawy dotyczące skanów wewnątrzustnych 
oraz podzielę się moimi sposobami na sprawne skanowanie.

Webinar
28.01.2021 – 20:00
Lek. dent. Bartosz Matejkowski

Jak rozpocząć swoją przygodę  
z leczeniem nakładkowym?
Nakładki (alignery) - wprowadzenie do systemu.
W trakcie wykładu dowiedzą się Państwo jak zacząć pracę systemem 
nakładkowym z punktu widzenia lekarza dentysty prowadzącego leczenia 
kompleksowe. Poruszone zostanę podstawowe zagadnienia z zakresu 
ortodoncji, klasyfikacji zgryzu oraz w jaki sposób dobierać pacjentów mając 
na uwadze stworzony interdyscyplinarny plan leczenia - protetyczno - 
ortodontyczny. Przedstawione zostaną możliwości systemu oraz wskazania. 
Wszystko po to, aby mogli Państwo sprawnie przeprowadzić leczenie swoich 
pacjentów, wymagających przygotowania przedprotetycznego.

• Środowisko pracy systemu - przygotowanie danych, przesłanie, 
poruszanie się po portalu

• Możliwości integracji leczenia protetycznego i ortodontycznego
• Omówienie przypadków i możliwości
• Podstawowa terminologia ortodontyczna
• Jak wprowadzać zamówienie i komunikacja - jak stworzyć  

plan leczenia pacjenta pod nakładki ortodontyczne
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