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Od Redakcji

PRESIDENT PASTY DLA DOROSŁYCH 
President Active
Pasta do zębów w znacznym stopniu zwalczająca
krwawienie dziąseł. Działa ściągająco na podrażnione dziąsła.
Ogranicza wzrost liczby bakterii próchniczych.
Pastę należy stosować leczniczo i zapobiegawczo.

President Antibacterial
Pasta do zębów z odkażającą Chlorhexydyną Działa antybakteryjnie. 
Intensywne działanie pasty szczególnie istotne po zabiegach chirur-
gicznych i przy podrażnionych dziąsłach.

President Classic
Pasta do zębów. Wysoka zawartość fluorku sodu gwarantuje jej dzia-
łanie przeciw próchnicze. Rumianek, szałwia i ekstrakty roślinne 
działają orzeźwiająco i kojąco. Pasta do codziennego użytku.

President White
Wybielająca pasta do zębów nadaje zębom naturalnie biały 

kolor. Odpowiednia receptura pozostawia na zębach filtr odbi-
jający światło co podnosi efekt wybielenia. Szczególnie długo-

trwałe działanie odświeżające zapewnia górska mięta.

President Sensitive
Pasta do zębów wrażliwych. Idealna dla osób będących pod-

czas leczenia stomatologicznego. Wpływa łagodząco na dzią-
sła. Posiada bardzo niski stopień ścieralności szkliwa.

BHZ ATOS M.M. www.atosmm.com.pl, e-mail: atosmm@wp.pl, tel. 22 846 65 01

Każda gazeta ma jakieś programowe założenia. Nasze są prostsze nawet od „programowej bezprogramowości”, gdy jedyną okazją do wydania 
kolejnego numeru jest oczywisty brak okazji. Jak wiadomo najciekawszym, lecz jednocześnie najtrudniejszym tekstem każdego szanującego się 
pisma jest artykuł wstępny. Bo najtrudniej się do niego zabrać :)
No, ale w końcu postanowiłem wykreować tego wstępniaka. He, He. W sumie najwyższa pora. Wakacje się kończą, więc nie mogę już stosować 
wymówek typu: odpoczywam sobie od roboty. Wakacje się co prawda kończą nie mnie, bo ich właściwie nie miałem, ale znaczna większość ucz-
niów od poniedziałku zaczyna szkołę. Studenci mają jeszcze miesiąc laby... Ale spokojnie, podobno niedługo ma być koniec świata. Może rok szkol-
ny trochę się skróci... A co w naszej ukochanej stomatologii?
Oj, dużo rzeczy się działo odkąd ostatnio pisałem coś do DENTOPLOTKA. Odbyło się wiele imprez branżowych. Np. Konferencje 3D. Z pozoru zwykłe, 
lecz jakże odmienne. Uczestnicy w okularach 3D – jak w kinie... I nie ma się co dziwić, bo wszystko odbywało się w kinach, a nawet w MULTIKINACH. 
Specjalistyczne, najwyższej jakości wykłady okraszone wystąpieniami m.in. Piotra Tymochowicza (wizerunek) i Ewy Syguły (kosmetyka estetyczna). 
We Wrocławiu odbyło się kolejne WDI (Wrocławskie Dni Implantologii) z udziałem najlepszych krajowych i zagranicznych implantologów. Faktem 
jest jednak, że nadal siła imprezy kryje się w ludziach, którzy na nią przyjeżdżają oraz w reżyserach, którymi ponownie byli profesorowie: Marzena 
Dominiak i Tomasz Gedrange. Bieżący numer „tradycyjnie” poświęcony jest również rozrywce. Chciałbym zatem zaproponować Wam pewną „roz-
rywkę” już przy lekturze tego wstępniaka. Kto go przeczyta i do nas zadzwoni (tel. 22 846 66 11), otrzyma nagrodę – niespodziankę. A co w numerze? 
Nie zabraknie stałych felietonistów, a służbowo znakomitych lekarzy: Marcina Aluchny, Romana Borczyka i Tadeusza Kazimierczaka. Rozbawi nas 
humor dziecięcych zeszytów, zaintryguje tajemnicza Zębolandia, a Wacław Wieczorek przedstawi nowe przygody bohaterów z „zaprzyjaźnionej” 
poczekalni. Poznamy nowości POLDENTU, poczytamy o suchości jamy ustnej, a nawet wybierzemy się do Chin. Zaprezentujemy również trochę 
ciekawostek z nowego cyklu „Sejm na wesoło”.Jak może niektórzy z Was zauważyli, ten numer DENTOPLOTKA jest numerem jedenastym. Osiąg-
nęliśmy ten wynik bez uciekania się do sztuczek w rodzaju numerów podwójnych czy wliczania wydań specjalnych lub zerowych. Osiągnęliśmy 
ten wynik dzięki Wam, drodzy Czytelnicy. Może dlatego, że zawartość naszego pisma zawsze była zgodna z Waszymi oczekiwaniami. Czyli opisy-
waliśmy wszystko i wszystkich bez wyjątku. I niech tak pozostanie.

Życzę miłej lektury
Redaktor Naczelny

Marek R. Zakrzewski
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Nowinki stomatologiczne
Urazy jamy Ustnej 

mogą być w przy-
szłości leczone 

przy pomocy komó-
rek macierzystych

Naukowcy z University of Michigan School of 
Dentistry I Michigan Center for Oral Health Re-
search, w kooperacji z Aastrom Biosciences Inc. 
z Ann Arbor przeprowadzili testy kliniczne na 
24 pacjentach, którzy wymagali rekonstrukcji 
kości po usunięciu zębów.

W pierwszym tego rodzaju studium klinicznym, 
badacze dowiedzieli się, że wykorzystanie ko-
mórek macierzystych do odbudowy tkanek 
twarzoczaszki, przede wszystkim tkanki kost-
nej, jest bardziej efektywne i mniej inwazyjne 
niż tradycyjne metody regeneracji.

Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy, jedna 
z nich była leczona tradycyjną metodą rege-
neracji kości, drugiej zaaplikowano specjalne 
komórki ixmyelocel-T, opracowane w Aastrom.

„Pacjentom z dużymi defektami tkanek twa-
rzoczaszki oraz brakami w uzębieniu trudno 
jest je uzupełnić tak, aby wyglądały naturalnie 
i funkcjonowały prawidłowo” mówi Darnell Ka-
igler, badacz z Uniwersytetu. „Ta technologia 
powinna być wykorzystywana do odbudowy 
takich defektów, tak aby potem można było 
stosować implanty”.

Taka terapia sprawdza się przede wszystkim 
u pacjentów z rozległymi urazami, po inwazyj-
nych operacjach (np. związanych z leczeniem 
raka jamy ustnej) czy też wadami wrodzonymi. 
Podstawową jej zaletą jest wykorzystanie włas-
nych komórek macierzystych pacjenta zamiast 
materiałów obcych pochodzenia zwierzęcego 
lub chemicznego.

Wyniki są bardzo obiecujące, po 6 i 12 tygo-
dniach pacjentom zostały wszczepione implan-
ty. Pacjenci z grupy eksperymentalnej osiągnęli 
większą gęstość kości szybszą jej regenerację 
niż w przypadku tradycyjnej metody. 

Komórki macierzyste pobrane ze szpiku z kości 
udowej pacjentów zostały przetworzone przez 
firmę Aastrom, a następnie umieszczone w roż-
nych częściach jamy ustnej pacjentów z grupy 
eksperymentalnej.

Prawdopodobnie ta technologia będzie dostęp-
na w ciągu najbliższych 5 do 10 lat, ale oczy-
wiście potrzebne jest jeszcze wiele badań kli-
nicznych na pacjentach z bardzo rozległymi 
uszkodzeniami twarzoczaszki.

rak jamy ustnej 
jest związany 

z chorobami 
przyzębia

Po zbadaniu, że istnieje związek pomiędzy cięż-
kimi chorobami przyzębia a rakiem jamy ustnej 
wywołanym obecnością wirusa HPV, Brytyjska 
Fundacja Zdrowia Jamy Ustnej chce położyć 
znacznie większy nacisk na edukację społeczeń-
stwa, związaną z prawidłową higieną.

Badacze brytyjscy zauważyli, że w przypadkach 
raka jamy ustnej będących konsekwencją zara-
żenia wirusem HPV, ubytek tkanek kostnych jest 
znacznie większy niż w przypadku chorych na 
raka jamy ustnej z HPV ujemnym.

Zgodnie z ostatnimi danymi ponad 6000 pa-
cjentów w Wielkiej Brytanii ma raka jamy ust-
nej, przy czym gwałtownie rośnie liczba przy-
padków związanych z wirusem HPV. Eksperci 
uważają, że w ciągu najbliższej dekady wirus 
HPV będzie częstszą przyczyną tej choroby niż 
palenie tytoniu.

czy istnieje związek 
pomiędzy niską hi-

gieną jamy ustnej 
a gospodarką dane-

go kraju?
Wg badaczy z Wielkiej Brytanii – tak.

W ciągu ostatnich 5 lat w WB około 2 mln pra-
cowników wzięło niepotrzebne zwolnienia 
z powodu bólu zębów związanego z niską hi-
gieną jamy ustnej.

W Polsce chyba nie ma takich statystyk.

Dużej części takich zwolnień dałoby się unik-
nąć, gdyby pacjenci w prawidłowy sposób dbali 
o higienę jamy ustnej.

Jak do tego dodamy jeszcze związek chorób 
przyzębia z chorobami serca czy cukrzycą, to 
ta statystyka wygląda jeszcze gorzej.

Wydaje się więc, że priorytetem wszystkich 
rządów, ale także różnych organizacji społecz-
nych, powinna być jak najszersza profilaktyka. 
W Wielkiej Brytanii jest to na przykład Narodo-
wy Miesiąc Uśmiechu, propagowany m.in. przez 
Brytyjskie Stowarzyszenie Stomatologiczne, 
ale także wspierany przez władze państwowe.

W trakcie tego miesiąca, od 20 maja do 20 
czerwca, pacjentów uczy się prawidłowo myć 
zęby, używać nici dentystycznych, przekonu-
je się ich do regularnego, raz na pół roku, od-
wiedzania stomatologa, ale także zmniejszenia 
spożycia artykułów zawierających nadmierną 
ilość cukru.

Może w Polsce też przydałby się taki miesiąc?

próchnica a choro-
by nowotworowe 

Badania prowadzone w wielu krajach coraz 
częściej wskazują na to, że nasilająca się próch-
nica może być powodem zwiększonego ryzyka 
zachorowania na raka i przedwczesnej śmierci.

Próchnica oraz choroby przyzębia objawiają się 
stanami zapalnymi jamy ustnej, które w efekcie 
prowadzą do problemów zdrowotnych całego 
organizmu pacjenta. Infekcje i stany zapalne 
uważane są za jedną z przyczyn występowa-
nia aż 5 różnych postaci raka. 

Badacze przeprowadzili obserwację 1400 loso-
wo wybranych osób dorosłych, mieszkańców 
Sztokholmu w wieku pomiędzy 30 a 40 lat. Ba-
danie trwało od 1985 do 2009 roku. 

Na początku każdy z uczestników został dokład-
nie zbadany pod kątem próchnicy, chorób przy-
zębia, utraty zębów itp., ponadto każdy z nich 
został wypytany o czynniki zwiększające ryzyko 
zachorowania na raka tzn. palenie papierosów, 
uwarunkowania genetyczne etc.

W roku 2009 okazało się, że 58 osób zmarło 
przedwcześnie w wyniku rozmaitych postaci 
raka, kobiety przede wszystkim na raka piersi. 
Analiza statystyczna tych przypadków dowiod-
ła, że osoby z zaawansowaną próchnicą mia-
ły prawie dwukrotnie wyższy wskaźnik przed-
wczesnej śmierci.

Nie jest to absolutnie rozstrzygające badanie, 
ale zwraca uwagę na to, że takie powiązanie 
istnieje.

nieodwracalne 
uszkodzenia zębów 
powodowane przez 
napoje „sportowe” 

i energetyczne
Badania kliniczne opublikowane na przełomie 
maja i czerwca 2012 roku w General Dentistry 
ukazują alarmujący wzrost spożycia tzw. na-
pojów „sportowych” oraz energetyzujących, 
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szczególnie w grupie dorastającej młodzieży. 
Napoje te, ze względu na wysoką kwasowość, 
powodują nieodwracalne uszkodzenia szkli-
wa zębów.

„Młodzi ludzie piją takie napoje, zakładając, że 
pomogą im osiągnąć lepsze wyniki w sporcie 
lub dodadzą energii, uważając, że są one zdrow-
sze niż zwykle napoje gazowane” mówi dr Po-
onam Jain, prowadzący to badanie. „Większość 
z młodych ludzi jest zaszokowana, dowiadując 
się o skutkach, jakie to może przynieść”.

Badacze przeprowadzili testy poziomu kwa-
sowości 13 napojów „sportowych” i 9 napo-
jów energetyzujących. Poziom ten jest zmien-
ny pomiędzy napojami rożnych marek, a także 
pomiędzy napojami tej samej marki, ale o róż-
nych smakach.

Aby określić wpływ tych napojów na zęby, 
wkładali usunięte zęby do każdego z napojów 
na 15 minut, a potem na 2 godziny do sztucz-
nej śliny.

Taki cykl był powtarzany parę razy dziennie.

Uszkodzenia szkliwa były widoczne już po 
5 dniach, przy czym napoje energetyzujące 
powodowały dwukrotnie większe uszkodze-
nia niż napoje „sportowe”.

W USA od 30% do 50% młodych ludzi pije co 
najmniej jeden taki napój dziennie. Uszkodze-
nie szkliwa jest nieodwracalne, stąd tak wielu 
młodych pacjentów z różnego rodzaju proble-
mami w tym nadwrażliwością.

Rozwiązaniem jest edukacja, a przede wszyst-
kim prawidłowe postępowanie po spożyciu 
takiego napoju – dokładne wypłukanie jamy 
ustnej albo żucie gumy bez cukru zwiększa wy-
dzielanie śliny, minimalizując wpływ kwasu za-
wartego w napojach. Także ważne jest, aby nie 
myć zębów przez co najmniej godzinę.

dlaczego choroby 
dziąseł nasilają się 
się wraz z wiekiem?

Nowe badania z University of London, opubliko-
wane w Nature Immunology, ukazują, że choro-
by dziąseł, nasilające się często wraz z wiekiem, 
mają związek ze spadkiem związku chemicz-
nego Del-1. 

Lepsze poznanie Del-1 i jego wpływu na nasz 
system immunologiczny może w przyszłości 
pozwolić na zapobieganie lub skuteczniejsze 
leczenie chorób przyzębia.

Periodontitis dotyka około 20% populacji i mię-
dzy innymi jest wywołane przez nadmierną re-
akcję immunologiczną organizmu na bakterie 
znajdujące się jamie ustnej.

Podczas badań sprawdzano stan przyzębia 
u młodych i starszych myszy. Zauważono, że 
wraz ze spadkiem poziomu Del-1 i wiekiem my-
szy wzrastało ryzyko zachorowania na choro-
by przyzębia. 

U myszy, które nie miały Del-1 rozwinęła się 
ciężka choroba przyzębia powiązana ze znacz-
nym ubytkiem kości, a także badacze znaleźli 
bardzo wysoki poziom białych krwinek w tkan-
ce dziąseł.

Podanie Del-1 powodowało zmniejszenie po-
ziomu krwinek białych, a także cofnięcie się 
części zmian.

„To badanie pozwala zrozumieć, dlaczego wraz 
z wiekiem wzrasta ryzyko chorób przyzębia, 
a zrozumienie tego mechanizmu pozwoli być 
może w przyszłości znaleźć efektywne leczenie” 
mówi prof. Mike Curtis, prowadzący ten projekt.

dentyści mają szan-
sę wykryć chro-

niczne schorzenia 
u 20 milionów 
amerykanów

Prawie 20 milionów Amerykanów odwiedza 
przynajmniej raz w roku stomatologa, nie będąc 
jednocześnie u lekarza, w tym lekarza pierw-
szego kontaktu.

Z badanej grupy ponad 85% pacjentów miało 
ubezpieczenie medyczne, z którego mogli sko-
rzystać w razie jakiejkolwiek choroby. 

Takie są wyniki badania opublikowanego przez 
American Journal of Public Health. 

Te badania pokazują, jaką ważną rolę pro-
-zdrowotną mogą pełnić lekarze stomatolo-

dzy, szczególnie w wykrywaniu różnych scho-
rzeń systemowych, które w innym przypadku 
mogłyby pozostać niezauważone.

„Dla wielu pacjentów lekarze stomatolodzy 
mogą być lekarzami pierwszego kontaktu 
w wykrywaniu symptomów poważnych scho-
rzeń systemowych. Wiele z tych schorzeń ma 
swoje odzwierciedlenie w stanie jamy ustnej. 
Podczas standardowego badania profilaktycz-
nego lekarze stomatolodzy i higienistki stoma-
tologiczne mogą zebrać całą historię pacjenta, 
zbadać jego ciśnienie krwi oraz na podstawie 
badania jamy ustnej określić ryzyko takich cho-
rób jak cukrzyca czy miażdżyca.

W Polsce chyba nikt takich badań nie robił, ale 
sytuacja może być podobna. 

Oznacza to tylko tyle, że rola stomatologa, leka-
rza jest znacznie większa niż mogłoby się wy-
dawać na pierwszy rzut oka i nie powinna ogra-
niczać się tylko do przysłowiowego „zaklejania 
dziur” czy „wyrywania zębów”. 

Yotuel All In One
Ekskluzywna wybielająca pasta 
do zębów, do codziennego 
użytku. Pierwsza wybielająca 
pasta remineralizująca szkliwo. 
Zawarty w paście nadtlenek 
karbamidu wybiela zęby 
uwalniając cząsteczki tlenu. Pasta 
zawiera również fluorek potasu 
(1470ppm) oraz ksylitol (11%).

- Panie doktorze, do niedawna nie mo-
głem nic jeść, a teraz zjadam wszystko!

- Świetnie. A co ze stolcem?
- Też!

Lekarz do lekarza:
- Słuchaj mam dziwny przypadek! Pa-

cjent powinien już dawno zejść, a on 
zdrowieje!

Na to kolega:
- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna!

- Doktorze, czy może mi Pan przepisać 
coś na ręce? Cały czas się trzęsą.

- Czy dużo Pan pije?
- Nie. Więcej rozlewam...

Dentoplotek
Wydawca: IDF sp. z o.o.
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7B
Tel: 22 868 36 93, Fax: 22 846 04 26
www.dentoplotek.pl
redakcja@dentoplotek.pl

Redaktor Naczelny: Marek R. Zakrzewski 
Z-ca Redaktora Naczelnego: Piotr Chmielowski 
Sekretarz Redakcji: Ryszard Kokot 
Dyrektor Biura Redakcji: Karolina Chojnacka 
Stali współpracownicy: lista zbyt długa... 
Korekta: zaprzyjaźniona polonistka 
Redakcja graficzna: Zoom Design 
Druk: Zoom 
Fotografie: DigiTouch, Fotolia i archiwum.

Egzemplarz wyjątkowo bezpłatny.
Za treść reklam oraz pozostałą treść 
redakcja nie bierze absolutnie żadnej 
odpowiedzialności. Zbieżność wielu 
nazwisk jest zupełnie przypadkowa, 
a czasami nieprzypadkowa.
Per aspera ad astra. M.N.N.

Zasłyszane w poczekalni...
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Artykuł niewymuszony, acz pisany pod presją.

Wakacje wolniutko i leniwie dobiegają 
końca, człowiek odprężony, a co za 
tym idzie czujność obniżona. Telefon 
dzwoni, też jakby ciszej i trochę 
wolniej, więc odbieram z optymizmem. 
A tu pełen optymizmu i nieznoszący 
sprzeciwu głos „Wielkiego Marka”: 
„to jak, na kiedy napiszesz?”

To więc siadam i piszę. A o czym? 
A o wspomnieniach z wakacji.
Jak wszyscy w naszym kraju czekałem na Euro, wszak wyboru nie było. 
Z racji zawodu, jak wielu liczyłem na udział w zyskach. Kibole jednak za-
wiedli i urazów było mało. Wsparcie i to całkiem nieoczekiwane przyszło 
z innej strony. Nasza reprezentacja zagrała tak, że wierni kibice wbijali 
zęby w co popadło! I jakoś przetrwaliśmy, jak się okazało, w niezbyt za-
pchanym turystami mieście. 

Wyjaśnić trzeba, że ja do piłkarzy pretensji nie mam. Wszyscy wiedzą, 
że zagrał tylko jeden Błaszczykowski, a trenowała wedle materiałów 
telewizyjnych cała Familia, zabrakło Adamiakowej. A najgorsze było to, 
że piłka nie była z Biedronki! Potem to się okazało, że może nie zamki, 
ale niektóre hotele to nie z piasku, ale na pisku budowali, jak to u nas... 
Ważne, że mamy kilka kilometrów autostrady więcej i dzielna służba kro-
kodyli ma gdzie ustawiać swoje zabawki. Zatem o pamiątki z wakacji już 
się martwić nie trzeba. Sezon nad morzem zaczął się po Euro i zakończył 

szybko. Dziwić się ni ema czemu, bo 
ekonomiści zaplanowali nam kryzys 
i robią co mogą, aby wróżby się speł-
niły. To chyba jakaś forma rywalizacji 
z „Krecikiem od pogody”, ciekawe, kto 
będzie lepszy.

Grecki kryzys sprawił, że z początkiem wakacji zaproponowano (akcja 
internetowa), aby wspierając podupadającą gospodarkę każdy adopto-
wał jednego Greka. Ten z wdzięczności pomoże realizować wszystkie 
czynności, na które my nie mamy czasu. Długo pośpi, odpocznie pod-
czas sjesty i pobiesiaduje w tawernie do rana... Tak się dla nas poświęci! 
A my spokojnie będziemy mieli więcej czasu na zasuwanie w robocie! 
Zjadliwe, ale czyż nie dla tego tak lubimy odpoczywać w Grecji. Bez 
pośpiechu, z uśmiechem, a „południowa” „maniana” to przy tym i tak 
niestosowane ponaglanie! Trzeba przyznać, że są kraje, gdzie znacznie 
lepiej „troszczą się” o obywateli. U naszych sąsiadów wystarczyło wy-
grać konkurs piosenki cerkiewnej o przywódcy, aby wygrać pięciolet-
nie wczasy odchudzające. Niestety próba udziału Madonny w konkursie 
zakończyła się niepowodzeniem. Źle wybrała lokalizację i nie wiedziała 
o kim śpiewać. A bohater jest na schwał. Tygrysa ubił, zabytki „wynur-
kował”, choć archeolodzy szukali kilka miesięcy! I konno jeździ (choć 
trochę z manierą Winnetou, ale tego z DDR). Jak się ma talent, to nic nie 
poradzisz! Szczęście samo pcha się w łapy! 

Ja jednak choć, bez dotacji korzystałem ze swych wakacji. 
Z radością i przygód bezlikiem, tak jak zwykle nad Bałtykiem. 
Woda chłodna, raczej rześka, lecz widoczność całkiem licha.
Za to kulinarnie świetnie grill gorący wszystko pycha!
Grilla mieć warto ze sobą, a rybkę kupujesz z kutra,
świeża po prostu pachnie, nie może czekać do jutra!
Gładzica, Turbocik, Łosoś, sól i fantazji do smaku.
Wszak kulinarny mistrz, drzemie dokładnie w każdym Polaku.
Nie trzeba wystawać w kolejkach po rybkę drugiej świeżości.
W smażalni „odświeżą” przypalą, albo dołożą ości!

Miejsce własne, ja tu rządzę i już nikt się nie przepycha!
A jak trochę się postarasz to na „łebka” starczy dycha!
Specjał pierwszy to Gładzica chociaż z grilla to na parze.
Do fili nałóż cebuli podsmażonej i w wywarze.
Jeśli braknie ci sosiku, uzupełniaj winem białym
a okrzykną cię niebawem kucharczykiem doskonałym.
Nie szczędź ziółek oraz pieprzu, 
Milej smakuje przy świeżym powietrzu!
Danie drugie dość przewrotne to poczciwe nasze śledzie.
Całkiem dobre do kolacji, spisują się przy obiedzie.
Rzuć na folię na masełko zgrabną tuszkę po umyciu.
Skrój cebulkę i łzę uroń tak to czasem bywa w życiu.
Zeszklij ją i dopraw szczerze, a na koniec daj pistacje.
Nafaszeruj, zawiń, upiecz i podawaj na kolację. 
Jeśli smaku będzie mało skrój i sypnij nań pietruszkę. 
A co dalej już uczynisz, no może na druga nóżkę.
Śledzik Panie lubi pływać, zazwyczaj to w słonej wodzie 
My tymczasem mu pościelmy na czosneczku i renklodzie.
Szczelnie zawinięty w folię tak opiekaj nad węglami
aby zawsze był na górze, smak ten docenicie sami.
Na deserek w małym żarze... bakłażana ci usmażę .
A w trosce o twoją sylwetkę i zdrowia aspekty wszelkie 
Rano wstań biegać po plaży, to może znajdziesz muszelkę.
Na bursztyny szanse marne, choć kto żyw niech ma nadzieję.
Te najdroższe w AmberGoldzie zakosili już złodzieje!
A na plaży mi się marzy taniec w słońcu, piasek parzy!
Niech wspomnienie, mych wakacji uśmiech sprawi na twej twarzy. 
Pora wracać już do pracy, pomagać za marny grosik.
Aby do przyszłych wakacji zdążył nabić się nasz trzosik.

Dr Marcin Aluchna

wieRtłem AluchNy
czy można nie kochać Bałtyku?
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Lato minęło, zostały 
wakacyjne wspomnienia. 
Nasz znajomy z poczekalni, 
niejaki Zenon, też ma co 
wspominać. Otóż Zenek 
odczuł pociąg do słońca, 
libacji... i takie pragnienie, 
którego nie można ugasić 
piwkiem. 

Co więc robić? „Mam” – pomyślał – „pojadę au-
tostopem nad morze!!!” Wobec odmowy Halin-
ki, sam spakował się i nucąc „przygoda, przy-
goda, każdej chwili szkoda!” – ruszył w drogę.

Minęły 2 dni... Zenek zjawił się na nadbałty-
ckiej plaży. Rozpiął flanelową koszulę, podwi-
nął spodnie. Tak paradując wzbudzał ogromne 
zainteresowanie plażowiczów. Wreszcie jakieś 
wesołe towarzystwo zaprosiło go do grajdoł-
ka. Szybko jednak zmieniło zdanie i chóralnie 
zawołało:

– Czeluść w gębie, włosy siwe, lico też nieuro-
dziwe! Lico – trudno, włosy – fraszka, lecz bez-
zębie – to porażka! Jak tu przyjąć Cię do paczki 
– pić po tobie, łapać bucha? Po widoku Twojej 
gęby prędzej już wyzioniem ducha. Jak chcesz, 
zgredziu, imprezować, zęby musisz zreperować!

Na te słowa Zenek wzdrygnął się i podjął szyb-
ką, męską decyzję:

– Dobra... Dla balangi zrobię wszystko! Idę do 
dentysty! Od razu!

I tak oto Zenek stanął u drzwi lokalnego Ga-
binetu Dentystycznego. Oczywiście jednego 
z tych z tabliczką z „NFZ” w treści. Zenek usiadł 
w poczekalni. Z głośników sączyły się zmysłowe 
pojękiwania hawajskich gitar. Wtem rozległ się 
głos spikerki radiowej:

– Ostrzegamy wszystkich turystów, którzy po-
lecą tego lata do Tajlandii, że połowa ludności 
tego kraju ma HIV, a druga połowa – gruźlicę!

Siedzący w poczekalni przygłuchy staruszek 
wrzasnął:

– Co ona powiedziała?!

– Żeby seksować tylko te, które kaszlą... – wy-
jaśnił mu inny pacjent, flegmatycznie kłapiąc 
obolałą żuchwą.

– Panie – odparł dziadek – w moim wieku to 
chyba tylko o „seksie filozoficznym” może być 
mowa, bo wprawdzie jest gdzie (własne M-2), 
jest z kim (Bronka – leciwa małżonka), ale czy 
jest sens?...

Naraz jakaś pani (też nobliwa), rzuciła tonem 
cierpkim jak płyn do fluoryzacji szkliwa:

– Ha, a ja myślę, że żona określiłaby pożycie 
z panem jako „seks przedszkolny”: jest gdzie, 
jest z kim, ale nie ma czym!

– Chwilunia, jak to nie ma czym? A co z metodą 
kija i marchewki? – wypalił Zenek.

– Poczekaj zwyrodnialcu, już ja cię oduczę ta-
kiego świntuszenia przy pacjentkach! – krewka 
babcia ścisnęła w garści ciężką, metalową laskę 
i już brała zamach na Zenka, gdy nagle z gabi-
netu wyłonił się dentysta:

– O, widzę, że jestem w samą porę! Zapraszam 
pana. Proszę siadać na unicie – powiedział ten 
schludny i dystyngowany stomatolog. Tak, to 
już nie ten antypa(cjen)tycznie usposobiony 
wyrwiząb, którego Zenek pamiętał z dzieciń-
stwa, czyli z czasów głębokiego PRL - u!

– Obsłużymy pana należycie – dodała atrakcyj-
na asystentka doktora.

Po dokładnym przeglądzie okazało się, że w ja-
pie Zenka widnieje kilka trudno rozpoznawal-
nych, gdyż mocno „spatynowanych”, ale jed-
nak – zębów!!!

– A więc jest u pana jeszcze co naprawiać!

– No i jest co wstawiać – uzupełniła asystentka.

– Cóż, widzę panie Zenonie, że nie dbało się 
o zęby za młodu, nie dbało... I jedynki aż po 
szóstki zgubić się udało! – zażartował dentysta.

– Dziękuję za uznanie! – Zenek nie zrozumiał 
drwiny.

– Panie Zenku, powiem panu co robić, żeby za-
chować te niedobitki naturalnych zębów.

Sekret tkwi głębiej niż w myciu zębów, choć 
oczywiście jest ono niezbędne. Ale tak jak 
codziennie umyć zęby trzeba przynajmniej 
2 razy, to już zjeść przyzna pan, musimy częś-
ciej! A tym, co jemy – nasze zęby budujemy! 
Sedno tkwi we właściwej diecie!

– Czyli w ziemniakach i kotlecie? – upewnił się 
Zenon.

– Pudło! Podpowiem panu: „na”... „na”...

– Wiem! Nalewka wiśniowa!!! – rozradował się 
Zenuś.

– Nie! Odpowiedź to nabiał, czyli mleko i prze-
twory mleczne – ciągnął dentysta – a to prze-
cież nic innego jak wapń, który buduje kościec 
(bynajmniej nie ten moralny), w tym nasze zęby. 

Aby ząb mieć mocny, trwały, jedz pacjencie se-
rek biały, a najlepiej... żółty, bo w nim wapnia 
– tego cennego makroelementu – jest najwię-
cej. Szczególnie do 25 r. życia powinno spoży-
wać się dostateczną ilość wapnia, aby kościec 
zakumulował go w postaci hydroksyapatytu 
przed osiągnięciem swej szczytowej masy, któ-
ra jest kapitałem na resztę życia. Niestety, wap-
nia stopniowo z tej puli ubywa, szczególnie po 
40 - tce... co widać doskonale na pańskim przy-
kładzie. Potrzebuje pan ruchu i kąpieli słonecz-
nych, aby wygrzać gnaty i zachęcić witaminę 
D – osobistą menedżerkę wapnia – do bio-ak-
tywizacji i wbudowania wapnia w kości i zęby!

Lekarz zakończył swój spicz i żmudny zabieg, 
pożegnał Zenka i dodał:

– Proszę, oto broszurka, w której pan sobie wię-
cej o wapniu doczyta...

Zenek rzucił okiem na ulotkę, mruknął: „ale 
nuda” i ruszył szybkim marszem na plażę. Ale 
chwilę potem, wlokąc się już noga za nogą, za-
czął jednak czytać:

„Wapniem wzbogaca się (w dawce 0,1 – 0,4%) 
soki owocowe, płatki zbożowe, mąkę pszenną, 
mieszanki mleczno - zbożowe, a nawet mleko 
w proszku i napoje mleczne. Czasem do tego 
celu używa się węglanu wapnia, czyli... kredy, 
tej samej, która jest składnikiem polerującym 
pasty do zębów.”

– Dziwne, że pasty się nie jada, przecież jest 
taka smaczna! – pomyślał Zenek i czytał dalej:

„Codziennie musimy dostarczać organizmo-
wi prawie 1g wapnia, a spożywamy go zwy-
kle dwukrotnie za mało, co grozi osteoporozą. 
Najlepszym źródłem przyswajalnego wapnia 
jest nabiał, czyli mleko i jego przetwory w każ-
dej postaci, a szczególnie sery podpuszczko-
we. Dzienną dawkę wapnia teoretycznie po-
krywa ¾ litra mleka 2% lub 100g żółtego sera. 
Pamiętajmy jednak, że na nasz wapń czyhają 
wrogowie, głównie kwas szczawiowy. Jego anty 
odżywcze działanie polega na wiązaniu wap-
nia w niemożliwy do przyswojenia szczawian. 
W ten sposób wyraźnie spada wchłanianie i re-
tencja wapnia. Najwięcej kwasu szczawiowego 
zawierają: rabarbar, szpinak, szczaw, liście i ko-
rzeń buraków, oczka ziemniaków, kawa, herbata 
i kakao. Jak się chronić przed stratami wapnia? 
Należy uzupełniać ten pierwiastek, np. doda-
jąc śmietanę i jajeczko do szpinaku, do kawy 
śmietankę, a do herbaty – mleko. Tak, tak – ba-
warka zdrowsza od browarka! Jednym słowem, 
zabielanie, mlekiem pysznym lub śmietanką - 
dorzuć, bracie, produkt mleczny, czy jesz obiad, 
czy śniadanko! W nabiale bowiem kwasu szcza-
wiowego nie uświadczysz, a bogactwo wapnia 
– owszem, tak.”

– E, zmęczyłem się! Wapniak jestem niestety, 
a już dawno nie szczaw! Fakt! Pora wracać do 
domu! – rzekł roztropnie pan Zenek i pojechał 
„okazją” na stare śmieci…

Wacław Wieczorek
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wędkarska przygoda
na morzu
Łeba, 500. Ciepły, bezwietrzny poranek. Koledzy 
już siedzą w łajbie. Wędki przygotowane, hu-
mory dopisują. Zgłaszam w kapitanacie wyjście 
w morze i już za chwilę dwa zaprzęgi, po 150 
kucyków ze stajni Yamaha, niosą nas po spokoj-
nym morzu na spotkanie z wędkarską przygo-
dą. Na łowisku jesteśmy po 30 minutach. Nasze 
wędki wyginają się pod ciężarem walecznych 
dorszy. Po chwili przerwy kolega Piotrek, któ-
ry po raz pierwszy dał się namówić na naszą 
wyprawę sygnalizuje, że na drugim końcu kija 
jest coś, co chce go wciągnąć do wody. Chwilę 
później wędki Dawida i moja również pulsują 
pod dużym ciężarem. Trwa to jednak tylko kil-
ka sekund i oba zestawy rwą się pod naciskiem 
brutalnej siły z głębin. Na polu walki zostaje 
osamotniony nowicjusz. Udzielam mu kilku fa-
chowych porad, jak holować rybę, i po chwili 
widzimy olbrzymiego łososia. Dopiero trzecia 
próba podebrania ryby zakończyła się sukce-
sem. Nie dorsz lecz 115-centymetrowa srebrna 
torpeda zaplątana była w urwany zestaw Dawi-
da. Mój pewnie utopiła gdzieś po drodze... Za 
karę, a może w nagrodę, pozuje za chwilę do 
fotografii. Takich łososi nie spotyka się w hiper-
marketach...

Moja łajba ZBYSZKO-B rusza dalej na spotkanie 
z męską przygodą a w głowie cicha nadzieja, że 
może teraz i mi trafi się tak piękna ryba. A może 
któremuś z czytających ten tekst stomatolo-
gów? Zapraszam na morską przygodę.

Zbigniew Biernacki

Na dorsze do Łeby zaprasza Zbigniew Biernacki
- członek Kadry Narodowej i uczestnik Wędkarskiej 

Olimpiady we Włoszech w 2011 roku,
- wieloletni zawodnik spinningowego GRAND PRIX POLSKI,
- zwycięzca licznych krajowych imprez i zawodów wędkarskich,
- współpracownik magazynu Wędkarski Świat 

i autor wielu artykułów w tymże piśmie.
www.dorszenamorzu.pl

Rezerwacje na telefon: 609 200 280
Najszybsza łódź wędkarska na polskim wybrzeżu!

łosoś 115 cm!
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Nikt nie zaprzeczy, że praca stomatologa wy-
maga dużej koncentracji psychicznej i fizycz-
nego wysiłku, nawet jeśli mamy do dyspozycji 
ergonomicznie urządzony i wyposażony gabi-
net z właściwym oświetleniem i stosujemy er-
gonomiczne zasady pracy.

Najprostszą metodą odpoczynku, gdy czujemy 
zmęczenie, jest chwila przerwy między zabiega-
mi, najlepiej w pozycji półleżącej z zamkniętymi 
oczami. Każdy z nas ma swoje metody dostoso-
wane do warunków pracy. Ja marzę o osobnym 

pomieszczeniu z przyciemnionym światłem, 
ciszą, wyposażonym w fotel masujący nasze 
zmęczone ciało. Widziałem takie fotele nieste-
ty tylko na Targach. Mam nadzieję, że wkrótce 
„wiodące” kliniki będą posiadały takie pokoje 
relaksu... a może są już takie?

Opisane formy odpoczynku powinny nam to-
warzyszyć w codziennej pracy. Oddzielnym 
zagadnieniem jest nasz dłuższy wypoczynek. 
Zaliczam do niego wyjazdy na zorganizowane 
przez różne instytucje szkolenia. Często odby-
wają się one w bardzo atrakcyjnych turystycz-
nie miejscowościach kraju i za granicą. Często 
w programie szkoleń uwzględnione są zwie-
dzania okolic z możliwością udziału w „spot-
kaniach integracyjnych”. Chciałbym jednak 
zwrócić uwagę, na bardziej tradycyjną formę 
spędzania wolnego, urlopowego czasu. Chodzi 
mi o wczasy w kraju. Obecnie mamy do czynie-
nia z coraz bogatszą z roku na rok ofertą. Ele-
ganckim ośrodkom wczasowym i pensjonatom 
wyrasta konkurencja wczasów agroturystycz-
nych. Znaleźć je można we wszystkich pięknych 

a nieznanych zakątkach naszego kraju. Internet 
aż roi się od tego rodzaju ofert. Moją propozycją 
na wakacyjne wypady jest poznawanie własne-
go kraju, jego pięknych krajobrazów i ludzi tam 
mieszkających z ich różnymi kulturowo obycza-
jami i często innym nawet językiem. Stanowimy 
w mniejszej skali podobieństwo do różnorod-
ności ludów Europy.

Różnice kulturowe mogą być siłą, a nie słaboś-
cią Zjednoczonej Europy. To tak jak w dobrej 
rodzinie, gdzie każdy z członków jest przecież 
inny, ale wszystkich jednoczy dobro rodziny. 
Przepraszam za te „sieriozne” tony, ale martwią 
mnie trudności w zrozumieniu interesów „do-
bra rodziny”. Znaczenie mają tu niewątpliwie 
zaszłości historyczne każdego kraju. Jak trudno 
oderwać się od tego, co było, dla tego, co ma 
być dla dobra wspólnoty. Poznawanie własnego 
kraju w jego różnorodności, powinno ułatwić 
myślenie pozytywne o naszej Europie.

Bierzmy więc „kamyk zielony” w kieszeń i ruszaj-
my w Polskę!... jednak dbając o bilet.

Dr Tadeusz Kazimierczak

cZAS ODPOcZyNKu, cZASem PRZemyŚleŃ
Ze wspomnień szkolnego dentysty

Prezes znanej i nie tylko firmy RABARBAR zebrał 
swoich pracowników:

- Zbliża się ponownie jubileusz naszej firmy. 
Trzeba go zorganizować tak, żeby cała Warsza-
wa o nim mówiła. Jednocześnie należy zredu-
kować koszty tego wydarzenia do niezbędne-
go minimum. Trzeba też pamiętać, że jubileusz 
wam, pracownikom, musi przynieść wiele rado-
ści. Są jakieś pomysły?

- Tak! - słychać głos gdzieś z tyłu - Musi pan, 
prezesie, skoczyć z Pałacu Kultury. Nie tylko 
cała Warszawa, ale i cała Polska się o tym do-
wie, koszt będzie niewielki... A co do zadowo-
lenia pracowników... to ... nie mam wątpliwości!

Bracia Kuweta robili porządek ze swoimi pra-
cownikami.

- Miarka się przebrała, zwalniam pana! Powie-
dział starszy.

- Zwalniam? Jestem naprawdę bardzo mile za-
skoczony szefie, bo zawsze myślałem, że nie-
wolników się sprzedaje!
Młodszy brat zrobił głupią minę i jak zwykle nie 
powiedział nic...

W innym miejscu stolicy Adaś Grzbietkoński 
darł się z kolei na swojego pracownika. Po wy-
słuchaniu awantury młody człowiek zwraca się 
do szefa:
- Pracuję tylko na pół etatu. Czy w związku 
z tym mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć 
na mnie o połowę ciszej?
Kolejne kurrrrr... zabrzmiało jakby rzeczywiście 
trochę ciszej...

- Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. 
Szkoda, że jest to czasem wieko od trumny.

Pewien pacjent pomylił gabinety i zamiast do 
seksuologa, wszedł do gabinetu znanego z cię-
tego dowcipu doktora Alinki...

- Panie doktorze, jak uprawiać seks, żeby nie 
było dzieci?

- Wysłać je do dziadków... – z uśmiechem od-
powiedział doktor.

Tymczasem gdzieś na drugim końcu kraju, pod-
czas spaceru, do księdza podszedł nieogolo-
ny jegomość w zielonej wojskowo-podobnej 
kurtce. Szli tak przez chwilę obaj w milczeniu, 
aż w końcu przybysz poprosił:

- Ojcze, chciałbym, abyś odprawił mszę za mego 
psa. Ksiądz był oburzony. – Mszę za twego psa, 
co ty sobie wyobrażasz!

- Pokochałem tego psa i chciałbym zamówić 
mszę w jego intencji.

- Nie odprawiamy tu mszy w intencji psów. 
Może pan zapytać gdzie indziej, czy nie odpra-
wiono by takiej mszy – odparł ksiądz.

Odchodząc mężczyzna rzucił księdzu:

- Trudno. Powiem prawdę. Jestem gajowy Maru-
cha. Już jedenaście razy byłem w Dentoplotku 
i naprawdę kochałem tego psa. Podczas mszy 
za niego zamierzałem dać tysiąc dolarów na 
ofiarę!

Na to szybciutko ksiądz:

- Niech pan chwilę poczeka. Nie powiedział mi 
pan przecież, że pański pies był katolikiem...

Dobranoc Państwu...

Nadesłane...

Źle się dzieje w Zębolandii  
(mały kraj nad Bałtykiem) fragment większej całości... cz. Xi

ZAwieRA 
eKStRAKty 
Z ROZmARyNu 
i KORy DęBu
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W dniach od 1 do 2 czerwca bieżącego roku, 
w Hotelu Sofitel we Wrocławiu, odbyły się 
II Międzynarodowe Wrocławskie Dni Implan-
tologii. Organizatorem Kongresu była Katedra 
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej AM we 
Wrocławiu pod kierownictwem Prof. Marzeny 
Dominiak. W tym roku tematem wiodącym kon-
ferencji było „Leczenie zespołowe w implanto-
logii”, a mottem kongresu „Ciągła wędrówka 
w poszukiwaniu spełnienia”. 
Konferencja zgromadziła około 200 uczestni-
ków, którzy wzięli udział w 15 wykładach, kur-
sach i seminariach przedkongresowych. Kon-
gres rozpoczął się wykładem inauguracyjnym 
prowadzonym przez Pana Marka Arcimowicza, 
pt. „Tramen Tepui – ostatnie białe plamy na ma-
pach świata”. Oczami uznanego fotografa Na-
tional Geografic zobaczyliśmy, że szukanie no-
wych dróg, poznawanie innych możliwości, to 
odnośnik do naszego motto : „Ciągła wędrówka 
w poszukiwaniu spełnienia”. Tylko praca, któ-
ra ma wyzwania, może być bowiem inspiru-
jącą pasją. 
Z okazji konferencji opublikowano liczący po-
nad 200 stron album pt.: „Leczenie zespołowe 
w implantologii”, w którym w doskonały spo-
sób merytoryczny i graficzny zaprezentowane 
zostały liczne przypadki kliniczne obrazujące 
zaawansowane zabiegi z zakresu implantologii.
Uwieńczeniem spotkania była loteria fanto-
wa, której całkowity dochód został przekaza-
ny na rzecz Fundacji „Na Ratunek”. Nagrodą 
dla uczestników loterii był udział w zabiegu 
implantologicznym prowadzonym przez jed-
nego z czołowych implantologów na świecie, 
dr. Nicolasa Hahna.
Duża liczba uczestników, ogromne zaintere-
sowanie firm oraz wykłady trwające do póź-

nych godzin wieczornych, podczas dwóch dni 
spotkania, były najlepszą recenzją konferencji. 
Organizatorzy Konferencji składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim wykładowcom 
i przybyłym uczestnikom. Jednocześnie zapra-
szamy na kolejne edycje WDI. Do zobaczenia 
we Wrocławiu…

Kierownik Katedry i Zakładu Chirur-
gii Stomatologicznej we Wrocławiu 

Prof. dr hab. Marzena Dominiak

Sprawozdanie z konferencji 
wrocławskie Dni implantologii 2012

Z okazji konferencji Wrocław-
skie Dni Implantologii 2012 
wydany został album, który 
mogą Państwo nabyć na stro-
nie www.wdi.wroclaw.pl. Ak-
tualnie trwają rozmowy z kil-
koma księgarniami dotyczące 
dalszej dystrybucji albumu, 
byście Państwo mieli ułatwio-
ny dostęp do wydawnictwa.

Pewnego turystę boli 
ząb, nie zna angielskie-
go, ale jest w Angli. Po-
szedł do dentysty. Na-
stępnego dnia zwierza 
się koledze: 
- Wiesz byłem u denty-
sty, bolał mnie jeden ząb, 
a on mi wyrwał dwa.
- A co powiedziałeś?
- Tu.
- „Tu” to po angielsku 
znaczy „dwa”. No trud-
no, dobrze, że nie powie-
działeś „ten”. Wyrwałby 
ci dziesięć zębów.

Rebus Dentoplotka
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Wakacje się skończyły zanim zauważyłeś/aś ich początek? Urlop tuż za Tobą, a Ty myślisz już o kolejnym wypoczynku? Może 
Twoje wakacje były za krótkie, albo po prostu wybrałeś/aś zły kierunek? Poniższy test pozwoli Ci lepiej poznać Twoje potrzeby. 
Być może uda Ci się dobrać miejsce i rodzaj kolejnego urlopu, tak by czuć się jak młody Bóg.
Dowiedz się jaki rodzaj wypoczynku najlepiej spełniłby Twoje oczekiwania. Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając 
tylko po jednej odpowiedzi. Na koniec podlicz ilość odpowiedzi i przeczytaj poradę.

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat byłeś/aś na prawdziwych wakacjach (dłużej niż 6 dni)?
a. Na czym…?
b. Od 3 do 5 razy.
c. Ok. 2 razy, ale w dzikich zakątkach świata.

2. Która z podanych odpowiedzi najlepiej 
ilustruje Twój wypoczynek?

a.  Mam ochotę zobaczyć cały świat zawsze, gdy wracam do domu 
i przeglądam National Geographic na moim 56-calowym TV.

b. Leżing, plażing, smażing na gorącej plaży w promieniach słońca.
c. Lubię ekstremalne przeżycia. Wole spać na hamaku 

w indiańskiej wiosce niż na luksusowym łóżku w 5* hotelu.

3. Co najbardziej chciałbyś zobaczyć, przeżyć?
a. Widziałem/am już wszystko przecież mam dostęp do internetu…
b. Odbicie swego opalonego ciała w lustrze.
c. Jest wiele miejsc na świecie, które chcę zobaczyć: 

od Australii po RPA. Nie ma dla mnie granic.

4. Który zestaw wypoczynkowy podoba Ci się najbardziej?
a. Wygodne łóżko, pilot i TV.
b. Turcja; Dominikana; plaże Goa w Indiach; Dubaj ze Sri Lanką.
c. RPA; zwiedzanie Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii; Chiny – Kanton.

5. Która postać najbardziej przypadła Ci do gustu?
a. kot Garfield.
b. Casey ze Słonecznego Patrolu.
c. kapitan Jack Sparrow z Piratów z Karaibów.

Psychotest dla zapracowanych stomatologów

Najwięcej odpowiedzi: a
DOMATOr-AMATOr

Najwięcej odpowiedzi: b
eNTuZjASTA

leżINg - plAżINg - SMAżINg

Najwięcej odpowiedzi: c
NIeDOśCIgNIONy

glOBTrOTer

Wygląda na to, że jesteś typem domatora-ama-
tora. Najlepiej wypoczywasz w swoich ciepłych 
i bezpiecznych czterech kątach. Plusy z tego 
takie, że zaoszczędzisz gotówkę, gdyż wakacje 
w domu nie nadwyrężają zanadto budżetu, ale 
czy rzeczywiście wrażenia z patrzenia na sushi 
mogą być porównywalne do zjedzenia sushi? 

Jeśli wybrałeś najwięcej odpowiedzi „b”, to 
oznacza, że powinieneś wypoczywać leżąc na 
gorącej plaży, popijając przy tym drinka z pa-
rasolką i czytając najzabawniejszy magazyn 
w branży: DENTOPLOTKA. Na urlop wybierz się 
do gorącej Turcji lub na Dominikanę. Lecz by się 
nie poparzyć, nie leż za długo na plaży! Wybie-
raj opcje, gdzie wypoczynek połączony jest ze 
zwiedzaniem, na przykład Indie i plaże Goa. 

Niedościgniony globtroter to najlepsze okre-
ślenie Twojej nieujarzmionej, dzikiej natury. Nie 
ma ograniczeń dla Twojej osoby. Na urlop mo-
żesz wybrać się do RPA, by spotkać najsłynniej-
szych przedstawicieli afrykańskiej fauny, bądź 
do Kolumbii, by zobaczyć El Islote - najbardziej 
zaludnioną wyspę na świecie.

SprAwDź rOZwIąZANIe

Przychodzi baba do lekarza 
z książką w ustach. Lekarz 
pyta:
- Co pani jest?
- Facebook.

ZAwieRA 
eKStRAKty 
Z ROZmARyNu 
i KORy DęBu



12

Pod koniec czerwca dzięki firmie Denon Den-
tal został zorganizowany kurs projektowania 
protez szkieletowych w BEGO (Brema, Niemcy).

Na zajęciach technicy dentystyczni z Polski mie-
li okazję poznać wiele nowych metod oraz przy-
datnych rozwiązań wypracowanych na rynku 
niemieckim, a także poplotkować z technikami 
z różnych części kraju na temat tego, jak wyglą-

da projektowanie i wytwarzanie tzw. „szkiele-
tów” w ich pracowniach.

Prowadzącym kurs był bardzo wesoły Niemiec - 
pan Heiko Wollschläger. Na szczęście nie był to 
typowy wykładowca – nudziarz, męczący kur-
santów suchą teorią. Ku naszemu zdziwieniu 
lubił dużo rysować, a wiedzę przedstawiał przy 
pomocy śmiesznych grafik. Każdy uczestnik do-

stał swój własny obrazek 
z podpisem pana Heiko.

Jak to na dłuższych kur-
sach bywa, nie obyło się 
bez dobrej kolacji, na któ-
rą zostaliśmy zaproszeni 
przez firmę BEGO. Tego 
wieczora niczego nam 
nie brakowało, a atmosfe-
ra była wspaniała.

W wolnym czasie kilka-
krotnie zwiedziliśmy Bre-
mę. Pomimo faktu, iż po-
dobno zawsze tam pada, 
pogoda była nienajgorsza, 
a rynek, uliczki oraz stare 
zabudowania naprawdę 
zrobiły na nas duże wra-

żenie. Miasto jest zdecydowanie warte zoba-
czenia!

W trakcie szkolenia mieliśmy okazję zwiedzić 
siedzibę całej firmy, w tym centrum CAD/CAM 
firmy BEGO Medical. W hali o powierzchni 
1400 m2 zobaczyliśmy ogromne maszyny wy-
konujące zęby dla pacjentów z całego świata. 
Byliśmy w szoku.

Każdy z uczestników kursu wrócił zadowolo-
ny, z nowymi pomysłami i energią do dalszej 
pracy. Jeżeli ktoś uważa, że taki kurs jest nud-
ny i niepotrzebny, to od razu rozwiewam jego 
wątpliwości. Rozpiętość wiekowa uczestników, 
jak i ich lata doświadczenia były bardzo zróż-
nicowane, a każdy wyniósł z tego kursu sporo 
praktycznych informacji najbardziej ukierunko-
wanych w stronę wykonania poprawnie pracy 
funkcjonalnej dla pacjenta. Bo nie jest sztuką 
nanieść parę kropel wosku na model z masy 
ogniotrwałej, zamienić na metal i oddać pacjen-
towi. Nasz trener pokazywał nam różne meto-
dy projektowania protez szkieletowych, które 
opracowywano na przestrzeni lat w Niemczech. 
Porównywał on stare pomysły z nowymi, a tak-
że wymieniał ich minusy, jak i plusy.

Paweł Majewski

W dniach 21-22 maja 2012 w pięknej miejscowo-
ści Zeist we wschodniej Holandii miało miejsce 
coroczne szkolenie w firmie Vertex Dental. Jak 
zawsze organizacją zajęła się firma Denon Den-
tal. W tym roku kurs różnił się jednak trochę od 
tych, które miały miejsce w latach ubiegłych.

Po pierwsze zmieniła się tematyka kursu. Tym 
razem firma Vertex prezentowała swój nowy 
produkt: System do wykonywania protez wtry-
skowych pod nazwą ThermoSens. Na kurs przy-
jechała rekordowa czternastoosobowa grupa 
uczestników. Pojawili się reprezentanci takich 
miast jak: Kraków, Szczecin, Warszawa oraz 
Wrocław (wymieniane w kolejności alfabe-
tycznej). 

Część uczestników postanowiła połączyć przy-
jemne z pożytecznym i do kraju tulipanów oraz 

wiatraków przybyła dzień wcześniej w celu 
obejrzenia paru ciekawych miejsc. Utworzy-
ła się zwarta grupa turystyczna składająca się 
z 11 osób i trzech samochodów. Niestety, jak to 
zwykle bywa, atrakcji było dużo, a czasu jakby 
mniej. Z przewodnikiem w ręku (który został 
zakupiony jeszcze w Polsce przez zapobiegliwą 
szefową firmy Denon Dental) musieliśmy wy-
brać tylko najatrakcyjniejsze miejsca. Po burzli-
wych dyskusjach i wypiciu kilku napojów wspo-
magających myślenie ustaliliśmy plan wycieczki 
na niedzielny dzień.

Pierwszym przystankiem w Holandii była miej-
scowość Lisse. W tej niewielkiej mieścinie znaj-
duje się Keukenhof-Park, w którym rośnie nie-
zliczona ilość kwiatów, głównie tulipanów. Ktoś 
je kiedyś ponoć policzył i jak podają niektóre 
źródła, jest ich tam ok. 6 milionów. Przed zwie-
dzaniem grupa posiliła się tajnymi napojami, 
które miały poprawić wzrok, aby w pełni cie-
szyć się pięknymi barwami kompozycji kwia-
towych. Kolejnym przystankiem była miejsco-
wość Kinderdijk, która z kolei słynie z pięknych 
wiatraków. Ostatnim punktem wycieczki, któ-
ry zaplanowaliśmy na niedzielny wieczór, było 
zwiedzania Amsterdamu wraz z jego częścią, 
gdzie latarnie świecą w innym kolorze.

Jak to zwykle bywa, dzień wolny od pracy mi-
nął bardzo szybko i nastał poniedziałek, a wraz 
z nim pierwszy dzień kursu. Szkolenie prowadził 

znany niektórym z seminariów organizowanych 
przez Denon Dental pan Onno Block. Trzeba 
przyznać, że pan Block nie dał się „zagiąć” żad-
nym pytaniem zadawanym przez uczestników. 
Wykazał się ogromną wiedzą na temat prac 
w akrylu oraz materiałów wtryskowych. Każdy 
z kursantów miał za zadanie w ciągu dwóch dni 
trwania kursu wykonać trzy prace pod czujnym 
okiem pana Blocka. Wydawać by się mogło, że 
jest to niewiele jak na dwa dni kursu, ale jed-
nak pracy było co nie miara. Wieczorem firma 
Vertex zaprosiła wszystkich na kolację, podczas 
której również toczono dyskusje na temat no-
wego materiału i jego możliwości.

W środę rano nadszedł czas na opuszczenie 
Holandii i powrót do domu. Wszyscy kursanci 
wyruszyli w drogę, aby zdobytą wiedzę wyko-
rzystać w swojej codziennej pracy.

Wojciech Pietras 
Denon Dental Sp z o.o.

Szkolenie w Vertex Dental

BeGO – Spotkanie ze szkieletami...
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Wiesław Królikowski · Prezes Zarządu  
Halina Królikowska · Wiceprezes Zarządu, 

Denon Dental

Fascynacja technologią CAD/CAM

Tak! Łatwo zlecić możecie Państwo wykonanie pracy w nowoczesnym Centrum Produkcyj-
nym w Niemczech, korzystając wcześniej z naszego Centrum Skanowania i Projektowania 
BEGO w Denon Dental 

• korony, mosty, belki oraz łączniki w doskonałej jakości 
• żadnych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie
• rozszerzenie oferty laboratorium - bez ryzyka finansowego
• do wyboru szeroki asortyment materiałów i typów prac protetycznych
• większa elastyczność i lepsza organizacja pracy w laboratorium  
 
Twórzcie razem z nami cyfrową przyszłość: www.dental.pl 

Razem do sukcesu

Technologie CAD/CAM bez dużych 
nakładów – czy to możliwe?
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iii Kongres

mistrzów techniki Dentystycznej
Po okresie wakacyjnych 
upałów firma Denon 
Dental zorganizowała coś 
specjalnego dla techników 
dentystycznych. Kongres 
naładował uczestników 
pozytywną energią i zasilił 
dużą porcją wiedzy.
Tym razem przenieśliśmy się z pałacowych 
pokoi pod polskie strzechy – miejscem tego-
rocznego spotkania w dniach 7-8.09.2012 było 
bowiem RANCZO POD BOCIANEM w Tarczy-
nie. Ci z Państwa, którzy byli z nami podczas 
poprzednich imprez, od razu zorientowali się 
o co chodzi, natomiast nowicjusze byli bardzo 

zaskoczeni. III KONGRES MISTRZÓW TECHNIKI 
DENTYSTYCZNEJ, bo o nim właśnie mowa, zo-
stał zaplanowany w najdrobniejszych szcze-
gółach!

Program pierwszego dnia imprezy wypełniły 
wykłady, które poprowadzili dla uczestników 
znakomici specjaliści z Niemiec, Belgii, Holan-
dii i Szwajcarii. Tematy, które przygotowali pre-
legenci, dotyczyły prawdziwych technicznych 
nowinek i zagadnień, które na pewno zadowo-
liły najwybredniejsze gusta.

Profesjonalne tłumaczenie zapewniło pełen 
komfort przyswajania wiedzy. Drugi dzień ob-
fitował w zdobywanie umiejętności praktycz-
nych, bowiem wykładowcy poprowadzili war-
sztaty, w czasie których podzielili się swoim 
doświadczeniem w zakresie prezentowanej 
tematyki.

Żeby tradycji stało się zadość – całość progra-
mu scaliła przepełniona atrakcjami wieczorna 
biesiada, podczas której przy muzyce na żywo, 
profesjonalnie przygotowanych i serwowanych 
drinkach, zrelaksowały się szare komórki.

Specjalnie dla fanów sportowych wrażeń im-
prezę uświetnił udział Mistrza Świata Trików 
Piłkarskich Krzysztofa Golonki, który przygoto-
wał dla uczestników specjalną niespodziankę.

Impreza jak co roku cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem. Z przyjemnościa informuje-
my, że zapisy na Kongres zostały zakończone 
już na początku lipca. Serdecznie dziękujemy 
wszyskim 220 uczestnikom, którzy odwiedzi-
li nas w tym roku! Więszej liczby chętnych nie 
pomieściłaby sala konferencyjna...

Małgorzata Gabryel 
Denon Dental Sp. z o.o.

Jak wiele osób wie, firma Denon Dental nieusta-
nie rozwija swoją działalność na rynku techniki 
dentystycznej. Ostatnimi czasy firma wprowa-
dziła skierowaną do techników usługę kompu-
terowego projektowania i wykonywania uzu-
pełnień protetycznych w technologii CAD/CAM. 
Jak mówi Prezes Zarządu Wiesław Królikowski: 
„prawie dwudziestoletnia obecność na rynku 
techniki dentystycznej oraz zaufanie klientów 
dało nam możliwość stworzenia nowoczesne-
go Centrum Skanowania przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii. Staramy się, aby sta-
ły rozwój i inwestycje w nowe technologie nie-
ustannie były kojarzone z naszą firmą.“

Ścisła współpraca z BEGO Medical w Niemczech 
owocuje tym, że technicy w Polsce otrzymują 

prace protetyczne o najwyższym standardzie 
i jakości. Prace skanowane i wirtualnie modelo-
wane są Polsce, a wykonywane w Niemczech. 
Zakres wykonywanych prac jest bardzo duży. 
Obejmuje on pojedyncze korony i mosty z cyr-
konu (w 5 kolorach), pojedyncze korony i mo-
sty z naniesioną warstwą dentyny, teleskopy, 
korony cyrkonowe anatomiczne, korony z IPS 
e-max, inlay’e, onlay’e, licówki z IPS, korony tym-
czasowe, korony i mosty z metalu, łączniki im-
plantologiczne jednoczęściowe i dwuczęściowe 
z cyrkonu i metalu, belki z tytanu i stopu Co-
-Cr, mosty przykręcane. Zaprojektowane prace 
w ciągu kilku sekund (przez łącza internetowe) 
trafiają do siedziby BEGO w Niemczech. Następ-
nie są przetwarzane na konkretne uzupełnienia 

protetyczne. Czas realizacji to jedynie 48 godzin 
od momentu przyjęcia do realizacji przez Cen-
trum CAM w Bremie.

W związku z ciągłym rozwojem Centrum Ska-
nowania BEGO w Polsce, firma Denon Dental 
przygotowała dla techników korzystne rabaty 
na wykonywanie prac metodą CAD/CAM. Oso-
by, które wcześniej nie wykonywały prac tą me-
todą mogą znaleźć na stronie www.dental.pl 
aktualności dotyczące spotkań informacyjnych 
oraz wykładów związanych z tą techniką. Pre-
zes podkreśla, że firma przyjmuje zlecenia od 
techników dentystycznych, którzy sami mają 
skanery, jak też od tych techników, którzy nie 
posiadją własnych urządzeń do skanowania.

Krzysztof Deszczyński, Dariusz Moradi

dla techników Nowe technologie od „Denona“
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impreza w Sheratonie
No i stało się... 
Zgodnie z tradycją już 
w październiku firma Denon 
Dental organizuje 4 Kongres 
Implantoprotetyczny BEGO 
Semados. Jak wszyscy 
uczestnicy pamiętają, dwie 
poprzednie edycje odbyły 
się na Zamku w Pułtusku. Po 
dwóch latach zamek został 
zdobyty, teraz przyszedł 
czas na 5-gwiazdkowy Hotel 
Sheraton w samym centrum 
Warszawy.
Organizatorzy postawili poprzeczkę dosyć wy-
soko zakładając, że tegoroczny Kongres, podob-
nie jak w poprzednich latach będzie na bardzo 
wysokim poziomie merytorycznym. Wymaga-
nia lekarzy implantologów rosną w miarę ilości 
imprez naukowo-szkoleniowych. Wiedzą o tym 
doskonale właściciele firmy Denon Dental, któ-
rzy stawiają na zdobyte doświadczenie w do-
skonałej organizacji szkoleń dla lekarzy i tech-
ników dentystycznych. 

Nad programem kongresu czuwać ma specjal-
nie powołana Rada Naukowa Kongresu, składa-
jąca się z nazwisk znanych w całej Unii Europej-

skiej. Zaproszeni wykładowcy z Polski, Niemiec, 
Chorwacji pogłębią wiedzę uczestników ze spe-
cjalistycznych dziedzin stomatologii.

Program imprezy został podzielony na dwa dni. 
Pierwszego dnia poruszone zostaną zagadnie-
nia z implantoprotetyki, techniki augumenta-
cji kości, periimplantitis oraz transpozycji ner-
wu zębodołowego. Prelekcja na temat „Kiedy 
zachować ząb naturalny, a kiedy zdecydować 
się na implantację” zachęca do wzięcia udziału 
wszystkich lekarzy stomatologów bez względu 
na stopień doświadczenia w implantologii. Mó-
wiąc krótko - każdy znajdzie coś dla siebie. Po 
całym dniu wykładów uczestnicy relaksować się 
będą w klimatycznej restauracji Magdy Gessler 
„AleGloria”. Jak wiadomo „człowiek nie wiel-

błąd - pić musi”, więc na gości czekać będzie za-
przyjaźniony z firmą mistrz sztuki barmańskiej. 
W rytm wesołego nastroju pobudzać wszyst-
kich będzie doświadczony zespół muzyczny. 
Drugiego dnia w Hotelu Sheraton w mniejszych 
grupach przeprowadzone zostaną warsztaty. 
Uczestnicy do wyboru mają kilka tematów war-
sztatowych, które odbywać się będą w dwóch 
salach. Na żywo zostaną przedstawione zagad-
nienia o autogennych przeszczepach kostnych, 
mikrochirurgicznych technikach szycia i rekon-
strukcji wyrostka zębodołowego. Całość wyda-
rzenia odbędzie się pod czujnym patronatem 
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Dla każdego z lekarzy biorących udział w Kon-
gresie czekać będą atrakcyjne promocje, a po-
nadto każdy otrzyma certyfikat uczestnictwa 
oraz punkty edukacyjne. Do zobaczenia 5-6 
października w Hotelu Sheraton!

Krzysztof Deszczyński 
Denon Dental Sp. z o.o.
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Kolejarze w stomatologii
Co może łączyć koleje 

z dentystami? Zasadniczo 
może część dentystów 

podróżuje tym środkiem 
lokomocji, jednak jedyne 

pewne połączenie tych 
dwóch profesji zawarte 

jest w jednym słowie, które 
wydaje się być kluczowe, 

a mianowicie podkład. 
Trudno sobie wyobrazić ułożenie szyn bez 
podkładów kolejowych. Historycznie były one 
drewniane, a obecnie najczęściej stosowane są 
betonowe, jednak spełniają dokładnie tę samą 
funkcję co przed laty. Nawet najszybsze i najbar-
dziej nowoczesne trasy wymagają zastosowania 
odpowiedniej bazy. Natomiast czy w stomato-
logii zachowawczej stosowanie podkładów ma 
sens? Dziś opowiem Państwu pewną historię, 
która zaowocowała daleko idącymi skutkami 
zdrowotnymi w społeczeństwie. Myślę tutaj 
o konieczności stosowania podkładów. 

Po kolei:
Na początku XX wieku wypełnienia, a chodzi 
tutaj o wypełnienia amalgamatowe, stały się 
pewnego rodzaju standardem w zakresie le-
czenia zachowawczego. Mało kto już pamię-
ta, że w tym samym czasie bardzo popularne 
były również wypełnienia wykonywane po-
przez ubijanie złotej folii z tą tylko różnicą, że 
wypełnienia złote stosowano do płytkich ubyt-
ków, a wypełnienia amalgamatowe do ubytków 
głębokich. Aby prawidłowo założyć amalgamat, 
należało wykonać retencję i na tym kończył się 
problem, ale tylko dla lekarza. Natomiast pa-
cjent stawał przed problemem zaprzestania 
jedzenia pokarmów ciepłych i zimnych. Amal-
gamat przewodził ciepło i oddziaływał termicz-
nie na żywą zębinę. Zaczęto więc stosować pod 
amalgamaty podkłady. Były to cementy fosfo-
ranowe, które również służyły do mocowania 
uzupełnień stałych, głównie koron. Chociaż już 
wtedy stosunkowo szeroko rozpowszechnio-
ne były mosty. Podkład fosforanowy oprócz 
właściwości umożliwiających „przyklejenie” 
się do zębiny i szkliwa był dobrym izolatorem 
i dzięki temu pacjent nie odczuwał zmian ter-
micznych podczas żucia. Wraz z upowszech-
nieniem się protetyki szczególnie w zakresie 
uzupełnień stałych wymyślono następne typy 
cementów np. karboksylowe, zdarzały się rów-
nież przypadki, w których to cement fosforano-
wy stawał się wypełnieniem tzw. białe leczenie. 
Oczywiście rozwój technologii materiałów wy-
pełniających ewoluował w kierunku materiałów 
kompozytowych z krótkim przystankiem na ce-
menty krzemowe. Cechą wspólna wszystkich 

cementów było to, że miały odczyn kwasowy, 
który pochodził od części składowej będącej 
rozpuszczalnikiem. Z kolei ten kwas reagował 
z tkankami zęba z reguły dając stałe połącze-
nie. W momencie gdy pojawiły się kompozyty 
szczególnie te rozrabiane z proszków okazało 
się, że mają one właściwości lekko toksyczne dla 
miazgi. Wskazane więc było stosowanie przed 
założeniem kompozytu czegoś co izolowało-
by miazgę i chroniło ją przed oddziaływaniem 
kompozytu. 

 W połowie lat 80 XX wieku pojawiły się nowo-
czesne kompozyty i nie ma znaczenia czy były 
chemo czy światło utwardzalne najistotniejsze 
jest to, że wszystkie one zawierały system wią-
żący szkliwo i zębinę. Popularnie tworzywo to 
nazywano Bondem. W pierwszym okresie były 

to materiały chemoutwardzalne. Myślę, że leka-
rze, którzy wcześniej ukończyli studia pamię-
tają takie nazwy jak adaptic i concise do Polski 
materiały te były sprowadzane w tzw. imporcie 
dewizowym i były oferowane bez bondu. Nie 
zapomnę nigdy jak jedna z lekarek oglądając 
małe niebieskie pudełko zapytała się czy to ja-
kiś nowy adaptic? Nie, odpowiedziałem to Bond 
do adapticu. Spojrzała na mnie z politowaniem 
bo uznała, że robie sobie z niej żarty. Stwier-
dziła, że zużyła już wiele opakowań materiału 
a o czymś takim nie słyszała. Era kompozytów 
światłoutwardzalnych nie rozerwalnie łączyła 
się z wprowadzeniem nowoczesnych systemów 
łączących. Były to Skocz Bond, syn tac, denti pri-
mer i wiele innych. Jednak polska prasa facho-
wa w tym czasie została zdominowana przez 
artykuły opisujące toksyczność kompozytów 
w oddziaływaniu na zębinę, jak również arty-
kuły opisujące śmiertelne oddziaływanie wytra-
wiania zębiny dla zęba. Jeszcze na początku lat 
90 osoby, które publicznie przyznawały się, że 
wytrawiają zębinę i szkliwo przed założeniem 
wypełnienia uchodziły za dziwaków. Jedynym 
wtedy dopuszczalnym z punktu widzenia „na-
ukawego” było założenie podkładu do granicy 
szkliwno zębinowej a następnie dopiero kom-
pozytu po wcześniejszym wytrawieniu. Wyob-
raźmy sobie trwałość połączenia na przykładzie 
ubytku klasy II w trzonowcu. Po prawidłowym 
opracowaniu ubytku jeżeli ktoś decydował się 

na założenie podkładu to wykonywał następu-
jącą czynność: mianowicie doklejał nie ważne 
jaki podkład do warstwy mazistej i aby mógł 
się on połączyć z zębiną to musiał „przetrawić” 
całą warstwę. Teoretycznie gdy warstwa mazi-
sta nie była zbyt gruba to stałe połączenie z zę-
biną mogło zajść wtedy gdy podkład zawierał 
dużo kwasów, mógł to być rzadki glassjonomer 
albo np. cement fosforanowy. Dokładnie inną 
sytuację mieliśmy gdy wytrawiliśmy opracowa-
ny ubytek (zębinę i szkliwo) i zastosowaliśmy 
system wiążący zębinę, wtedy oczywiście nie 
było już warstwy mazistej a połączenie z tkan-
kami było stałe poprzez warstwę hybrydową. 
Nawyk zakładania podkładu na wszelki wypa-
dek wtedy kiedy nie trzeba (świadomie pomi-
jam sytuację z koniecznością pokrycia biolo-
gicznego) przetrwał nawet klasyczne podkłady. 
Doprowadził do pewnej kuriozalnej sytuacji, 
w której tysiące lekarzy postępowało wbrew 
zasadom stosując pewien preparat. Teraz kil-
ka słów o Jonosit firmy DMG. Polska stała się 
absolutnym liderem w stosowaniu tego pre-
paratu, osoby przyzwyczajone do zakładania 
podkładów zdeterminowane swoim działaniem 
zamiast mieszać jakiś proszek z płynem wkła-
dały mały kawałek Jonositu na dno ubytku za-
kładając że to podkład, następnie utwardzały 
go lampą i dalej postępowały zgodnie z rytu-
ałem, który wymagał kompozyt. W instrukcji 
tego materiału było wyraźnie napisane, że jest 
to kompomer, czyli aby go prawidłowo założyć 
należało zastosować pod niego system wiążący 
a nie na niego. Czyli na warstwę mazistą zakła-
dano twardy materiał wypełniający bez usuwa-
nia warstwy mazistej, skutków nie trzeba opi-
sywać. Jak daleko posunęła się podkładomania 
świadczy o tym jeden przypadek z konferencji 
w Ustroniu z początku lat 90, w której brałem 
udział. Otóż jedna z Pań wykonała pracę na-
ukową mającą przedstawić toksyczne oddzia-
ływanie materiałów na żywą miazgę. Opiszę 
metodykę. Uzyskano zgodę komisji bioetyki 
na przeprowadzenie badań na żywym psie. 
Jak wiadomo pies ma dużo zębów, więc wy-
brano o ile dobrze pamiętam kilka grup zębów. 
Kontrolną, taką w której zastosowano podkład 
z materiałem, sam kompozyt i wypełnienie gla-
sjonomerowe, następnie psa uśpiono nawierco-
no o ile dobrze pamiętam 35 ubytków średniej 
głębokości i założono próbne materiały (proszę 
o wybaczenie nie pamiętam już dokładnie licz-
by odwiertów ale myślę że podałem właściwy 
rząd wielkości) następnie psa wybudzono i po 
trzech miesiącach poświęcono jego życie dla 
nauki. Usunięto zęby i przeprowadzono bada-
nia. Jaki był wynik? Prosty do przewidzenia tam 
gdzie były podkłady było ok., a wszystkie inne 
przypadki były z martwicą. Oczywiście wybu-
chła burza pytań, podczas prezentacji tej pracy. 
Ja również zadałem pytanie, brzmiało ono : Jak 
długo pies był uśpiony? Autorce badań wyrwało 
się że 45 minut co błyskawicznie skorygowała 
na półtorej godziny. Nie ma sensu dopowiadać 
co działo się dalej. Udowodniono to co chcia-
no udowodnić. Wszelkimi możliwymi metoda-
mi. Czy po tych wszystkich latach doświadczeń 
ktoś jeszcze dzisiaj stosuje podkłady? (pomijam 
konieczność zaopatrzenia biologicznego) tak, 
podkłady stosują kolejarze. O podróży koleją 
z prędkością ponad 300 km/h zainteresowani 
infrastrukturą kolejową mogą przeczytać w ar-
tykule o wycieczce do Chin na stronie 26.

PC



17

W listopadzie zakończy się kolejny, czteroletni 
okres zbierania i rozliczania punktów eduka-
cyjnych. Po raz kolejny, czyli drugi raz z rzędu, 
obowiązek zbierania punktów jest raczej teo-
retyczny, a nawet fikcyjny. Nie będzie żadnych 
konsekwencji z powodu nieosiągnięcia mini-
mum punktów. Jednak całe środowisko lekar-
skie w pełni popiera obowiązek samokształce-
nia. Prezesi Wojewódzkich Izb Lekarskich nie 
proponują natychmiastowego zaostrzenia kon-
troli punktów edukacyjnych, dlatego że ustawa 
i rozporządzenie formalizujące zbieranie punk-
tów zawierają wiele błędów.

Dwa najistotniejsze zdaniem izb to: niewłaściwe 
limity punktowania bez jednoznacznego wska-
zania na poszczególne specjalizacje lekarskie, 
jak również brak możliwości odpisania kosztów 
kształcenia od podatków w przypadku osób za-
trudnionych. Dotyczy to zdecydowanej więk-
szości lekarzy pracujących na etatach, ponieważ 
osoby nie prowadzące działalności gospodar-
czej również mają obowiązek samokształcenia.

Kolejnym bardzo często podejmowanym te-
matem przez izby jest metoda oceny jakości 
kursów i wykładów. Jednak wydaje się, że me-
toda przydzielania 1 pkt za godzinę jest właś-
ciwa, ponieważ to uczestnicy decydują czy wy-
korzystają treści przekazywane na szkoleniu, 

czy też są one śmieszne i zbędne. W przyszłości 
proponuje się, że od następnej edycji zbierania 
punktów nadal nie będzie obostrzeń i przymu-
su, jednak zostanie wprowadzone rozwiązanie 
„równaj w górę”, oparte na tym samym mode-
lu, z którego chce skorzystać Główny Inspektor 
Sanitarny, Przemysław Biliński. Oznacza to, że 
jeżeli lekarz będzie chciał wystartować w kon-

kursie np. na kontrakt NFZ lub na ordynatora, 
to będzie musiał wylegitymować się dokumen-
tacją potwierdzającą samokształcenie. Metoda 
„równaj w górę” będzie miała za zadanie wy-
muszenie samodyscypliny od lekarzy prakty-
kujących i będzie nagradzała rzetelnych, pil-
nych i traktujących swoje obowiązki poważnie. 

PC
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Każdy lekarz prowadzący swoją 
własną praktykę dentystyczną 

musi jeść i pić, przynajmniej od 
czasu do czasu. To 

niezaprzeczalne. Czy lekarz ma 
tego świadomość? I czy ma 

świadomość tego, że sałatka 
z dodatkiem cebuli albo 

kanapka z domową pieczenią 
to poważny błąd w gabinecie? 

Przyjmując pacjentów w gabinecie dentystycz-
nym warto mieć na uwadze swoją dietę. Sza-
nowni Państwo, to takie istotne! Jeśli lekarz 
pracuje z asystentką na cztery ręce (lub wię-
cej), pacjent podczas leczenia leży na fotelu, 
a uszy i nos pacjenta są niepokojąco blisko... 
brzucha i ust zespołu medycznego! A do kata-
strofy wizerunkowej brakuje często paru wde-
chów (i wydechów).

po pierwsze: 
prZerwA NA pOSIŁeK
Każdy gabinet dentystyczny, i ten duży, i ten 
mały, może ustalić sztywne przerwy na jedze-
nie. Jest to szczególnie ważne, jeśli posiłek 
bywa (jest) gorący i - przy okazji - pachnący. 
Najłatwiej przerwę na obiad zrobić wtedy, kiedy 
„zmienia się zmiana”, czyli zwykle ok. 13:00 czy 
15:00. Panujące wtedy zamieszanie warto po-
łączyć też z przerwą w zapisywaniu pacjentów 
i w ten sposób dostajemy pół godziny. Cenny 
czas na wszelkie czynności, poczynając właś-
nie od posiłku. W mniejszym gabinecie wystar-
czy, że lekarz wpisze sobie we własny harmo-
nogram wizyt pacjenta o nazwisku „śniadanie”, 
albo „obiad” albo... „Wiesław Nowak”. Proszę się 
uśmiechnąć na myśl, że asystentka informu-
je dyskretnie lekarza, iż za 10 minut przyjdzie 
na wizytę pan Nowak! Dokładnie: Wiesław No-
wak! Lekarz - według obiegowej opinii pacjen-
tów – nie je i nie pije, jest ponadczłowiekiem 
i jako taki śmiało może pracować po 12 godzin 
na dobę, bo w końcu co to takiego dla świetne-
go specjalisty? Więc pozycja w kalendarzu wi-
zyt, która zapewni czas na posiłek może okazać 
się zbawienna dla lekarza, który musi się jakoś 
regenerować. 

po drugie: 
KuCHNIA, CZylI ZApleCZe 
SOCjAlNe
Jak sobie radzić z posiłkami w mniejszym ga-
binecie (za chwilę słowo o większym)? Najważ-
niejsze to nie jeść niczego w gabinecie. Nie-
którzy mają fantastyczne pomysły na to, jak 
„przemycić” kanapkę do gabinetu i skonsumo-
wać ją wtedy, kiedy nie widzi tego pacjent. Nie 
polecam jednak takich metod. Może nie widać, 
ale słychać, więc odradzam. Doradzam w za-
mian przygotować w gabinecie, w pomieszcze-

niu socjalnym choćby mały stolik oparty o ścia-
nę o dwie nóżki-podpórki, na którym zmieszczą 
się choć kubki z kawą. Niedowiarków zapew-
niam, że jest to możliwe, nawet w socjalnym 
wielkości jednodrzwiowej szafy ubraniowej. 
Widziałam sama taki wynalazek w jednym z ga-
binetów. W większych zespołach gabinetów 
kuchnie i szatnie są z reguły salonami w pod-
ziemiach, powierzchniowo mocno rozległymi. 
Jest łatwo się przebrać (każdy ma swoja sporą 
szafkę, a w zasadzie szafę), jest łatwo zjeść (ta-
lerze, sztućce, zmywarka, dwa stoły, potężne 
maszyny do parzenia kawy i serwis sprzątają-
cy, co oznacza brak nakazu sprzątania po so-
bie samym). Takowe udogodnienia wiążą się 
z takim utrudnieniem, że do zaplecza socjal-
nego dochodzi się w niecałe 7 minut. W jedna 
stronę. Kto tam pójdzie, długo nie wraca. Dla 
wszystkich pracoholików to prawdziwe prze-
kleństwo... Kuchnia powinna być podręczna, 
dość mała i niezachęcająca do przesiadywa-
nia w niej przez godzinę lub dwie. Nigdy nie 
wstawiamy tam tylu krzeseł, ilu pracowników. 
Kuchnia powinna mieć dobra wentylację i co 
najmniej to miejsce, gdzie można odłożyć już 
wspomniany wcześniej kubek na kawę. Duże 
gabinety mogą mieć dodatkową podręczną mi-
krokuchnię. Jedna z tzw. klinik tak zrobiła i pra-
cownicy się z tego bardzo cieszą. Szczególnie 
młodzi i kobiety w ciąży, przemęczeni, a także 
ci wyczerpani fizycznie, w różnym wieku. Bo 
pod ręka jest jedzenie i coś do picia.

po trzecie: 
DIeTA, CZylI pOKArMy Z KATA-
STrOFą w Tle
Zachęcam do ostrożnego spożywania niektó-
rych pokarmów. Jeśli czujemy, że po niektórych 
nasz organizm mówi za nas (burczenie, odbija-
nie i szereg innych czysto fizjologicznych od-
głosów, jakie produkuje ludzkie ciało), nie jedz-
my właśnie tego przed pracą, ani w jej trakcie. 
Pacjent czuje, słyszy, widzi nasze ciało. Dbajmy, 
by myślał, jakim to jesteśmy dobrym lekarzem 
i higienistką, a nie co lubimy jeść i dlaczego to 
tak mocno pachnie. Teraz uwaga, lista hitów 
zapachowych związanych z jedzeniem. Wszyst-
kie z mojej praktyki podczas coachingów i au-
dytów personelu medycznego w gabinetach. 
Więc są to: pieczeń domowa w sosie z cebulką, 
czosnkiem itp., pasztet, kiszka, wątrobianka, 
kapusta kiszona surowa i smażona, opiekane 
ziemniaczki, bekon, biały serek ze szczypior-
kiem i/lub rzodkiewką, połowa surowa, czos-
nek, zupa typu „rozgrzany” kubek, chińskie zup-
ki w proszku z makaronem. Jeśli ktoś nie wierzy, 
że odrażają, niech się pożywi i przyjmuje wie-
lu pacjentów w ciągu dnia. Ja nie polecam! Do 
tego dochodzą napoje gazowane. Najlepsza 
jest naturalna woda mineralna, oczywiście bez 
bąbelków. A gdy ktoś posiłkuje się pizzą na do-
wóz albo innymi formami tzw. cateringu, niech 
solidnie wypyta o składniki, bądź sam skompo-
nuje swoją pizzę. Warto!

po czwarte: 
uKŁAD CIeleSNy Z pACjeNTeM
Zapach ciała lekarza i asysty to zapach wdy-
chany podczas pracy przy pacjencie przez tego 
ostatniego. Nie bez znaczenia jest to, czy mamy 
ubranie na zmianę, zapasowy fartuch bądź dwa, 
skarpetki zawsze świeże i białe i czy braliśmy 
prysznic. W skrajnych przypadkach pomoże 
nam gastrolog bądź dobre studio medycyny 
estetycznej. Fartuch nie powinien nadmiernie 
opinać brzuszka, by po posiłku przez przypa-
dek nie odmówił współpracy. Niektóre się wte-
dy (cóż, bywa...) rozpinają. Inwestujemy dwie 
minuty w mycie zębów po posiłku i odświeża-
nie oddechu. Ważne było, bym to napisała, bo 
czasami szewc bez butów chodzi. Inwestujemy 
tez w maseczki i doraźne odświeżacze jamy ust-
nej, które można ssać lub gryźć niezauważal-
nie, zarówno po posiłku, jak i wtedy, kiedy już 
długo niczego nie mieliśmy w ustach. Można 
tylko się zastanowić, co gorsze. A nachylanie 
się nad pacjentem proszę ograniczyć do odle-
głości, która jest konieczna. W końcu nie trzeba 
oddychać „tym samym powietrzem”, którym 
oddycha pacjent.

Rozumiem, że naraziłam się (śmiertelnie w nie-
których przypadkach) wielu mamusiom, teś-
ciowym czy żonom. Takie jest jednak życie, że 
w imię dobrej pracy przy kliencie trzeba zrobić 
wiele, zająć odważne stanowisko w licznych 
kwestiach, między innymi żywieniowych. Ży-
czę wszystkim dobrej pracy w gabinecie, od-
świeżonym poprzez brak w menu cebuli w sa-
łatce, pasztetu, sosu czosnkowego i swojskiej 
kiełbaski.

Pozdrawiam serdecznie, 
Magdalena Szumska

lekarzu i asystentko, uważaj, co jesz!

Dr n. ekon. Magdalena Szumska

Wieloletni menedżer i dyrektor, człowiek 
z pasją wykonywania zawodu. Współpracuje 
z gabinetami dentystycznymi i wielospecja-
listycznymi w zakresie zarządzania i marke-
tingu. Prowadzi audyty, szkolenia, coachingi 
i doradztwo indywidualne dla lekarzy i właś-
cicieli gabinetów. Szczególnie zależy jej na 
wzorowych relacjach z pacjentami-klientami 
oraz na realnych zyskach praktyk. Od 1999 
roku związana z medycyną. Obecnie pub-
likuje i prowadzi liczne kursy podnoszące 
jakość pracy w gabinetach.
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meDiGAmeS 33 mistrzostwa Świata lekarzy

Wyjazd do Turcji 
na 33 Mistrzostwa 

Świata Lekarzy - 
Medigames okazał się 

dla nas bardzo owocny. 
Codziennie przez 

pięć dni walczyliśmy 
z lekarzami z Włoch, 

Niemiec, Chile, 
Argentyny, Wielkiej 

Brytanii, Algierii, 
Brazylii, USA, Francji 

i wielu innych państw, 
których w tej chwili 

nie pamiętam.
Łącznie przybyło 2500 lekarzy w tym około 40 
Polaków. Przez cały czas towarzyszyło nam, bar-
dzo uporczywe w trakcie lekkoatletycznej walki, 
słońce. Pomimo tego, że konkurencje rozgry-
wane były w godzinach popołudniowych, tem-
peratura na stadionie dochodziła do 45 stopni 
Celsjusza. Mimo niesprzyjających warunków 
wystartowaliśmy w 10 konkurencjach. Pierw-
szy, nerwowy dzień rozpoczęliśmy od skoku 
w dal i po ostrej walce Maciek stanął na najwyż-
szym stopniu podium (wykonując jedyny po-
nad 6-metrowy skok na całych mistrzostwach). 
Kolejne było pchnięcie kulą, pomimo mocnej 
konkurencji udało mi się wywalczyć srebrny 
medal. Pierwszy dzień startów zakończyliśmy 
rozluźniającym biegiem na 1500 m. Drugi dzień 
trochę lżejszy, tylko dwa starty i kolejne medale, 
srebrny Maćka w sprincie na 100 metrów. Dzień 
zakończyliśmy startując w rzucie oszczepem, 
po wyrównanej walce w końcu i mnie udało 
się zdobyć złoty medal. W środę nie odbywały 
się starty lekkoatletyczne, także mieliśmy tro-
chę czasu na regeneracje i rozruch przed kolej-
nym dniem. W czwartek temperatura wzrosła, 
słońce coraz mocniej dawało o sobie znać. Jed-
nak zaprawieni w boju i pełni energii ruszyliśmy 

na stadion. Tego dnia pierwszy odbył się skok 
wzwyż, znowu ostra walka, tym razem z algier-
skim dziesięcioboistą, który ostatecznie zwy-
ciężył. Maćkowi przypadło drugie miejsce na 
podium, ja natomiast stanąłem na jego najniż-
szym stopniu. W biegu na 200 metrów wystar-
tował Maciek. Uzyskując drugi czas mistrzostw, 
zgarnął srebrny medal. Ostatniego dnia nie spo-
czywając na laurach, naładowani pozytywną 
energią, stanęliśmy w kole do rzutu dyskiem. 
Energii jak się okazało mieliśmy jeszcze sporo, 
bo konkurencje zakończyliśmy obstawiając dwa 
stopnie podium (Ja - 2 miejsce; Maciek - 3 miej-
sce). Mistrzostwa Świata Lekarzy kończyła szta-
feta 4 x 100 metrów, w której mocno chcieliśmy 
zaakcentować obecność Polaków. Jako jedy-
ni stworzyliśmy sztafetę narodową, w której 
oprócz mnie i Maćka wystartowało dwóch in-
nych lekarzy z wyższych kategorii wiekowych 
(C - do 55 lat i D - do 65 lat) Andrzej Kacała i Ju-
lian Pełka. Wyszło naprawdę nieźle, nasza szta-
feta zdobyła srebrny medal.

Ostateczny Bilans medalowy:

•	 100 m - Maciek - srebro

•	 200 m - Maciek - srebro

•	 Pchnięcie kulą - Olaf, srebro

•	 Rzut oszczepem - Olaf, złoto

•	 Rzut dyskiem - Olaf, srebro; Maciek, brąz 

•	 Skok wzwyż - Maciek, srebro; Olaf, brąz

•	 Skok w dal - Maciek, złoto

•	 Pięciobój lekkoatletyczny - Maciek, srebro; 
Olaf, brąz

•	 sztafeta 4 x 100 m - srebro

MN

Z gabinetu dentystyczne-
go wypada pacjent.
- Jak było? - pyta żona.
- Dwa wyrwał.
- Przecież tylko jeden cię bolał.
- Nie miał wydać.

- Panie doktorze, to lekarstwo co 
mi pan wypisał, to na co jest?

- Na Wyspy Kanaryjskie. Jesz-
cze tylko 72 recepty...

Przychodzi facet do denty-
sty i pyta, ile będzie kosztowa-
ło wyrwanie zęba mądrości.
- 200 złotych
- Hmm, za drogo!
- Mogę oszczędzić na znieczu-

leniu i wyrwać go za 150.
- Taniej nie można? To wciąż za dużo.
- Za 50 złotych mogę go wyrwać po 

prostu obcęgami. Co pan na to?
- A nie da się jeszcze taniej?
- No cóż, za 10 zł, bez znieczule-

nia, obcęgami, w ramach prak-
tyki może to zrobić student.

- Wspaniale, cudownie. Proszę za-
pisać żonę na czwartek!

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, tak mnie strasz-

nie wątroba boli!
Na to lekarz:
- A pije Pan?
- Piję, ale to nie pomaga!
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Zachęm do bezpłatngo 
wyróia uązeia

Andrzej KotowskiAndrzej Kotowski
02-807 Warszawa, ul. Bociania 27 lok. 9

tel. kom. +48 501-252-501
tel. +48 613-77-75, e-mail: a.kotowski@orange.pl

reklama noże Sanitex.indd   1 2012-08-22   15:34:26

Część informacji jest prawdziwa, a część na we-
soło. 
1. Agentowi wszech czasów Tomkowi przed 

zaprzysiężeniem podczas szkolenia skra-
dziono legitymacje poselską! Sprawców nie 
ujął. 

2. Podczas tego samego szkolenia była mini-
ster spraw zagranicznych po raz pierwszy 
w Sejmie zdrzemnęła się na sali plenarnej. 

3. Najprawdopodobniej rząd przychyli się do 
uchwalenia eutanazji, ponieważ w planach 
jest podwyższenie wieku emerytalnego ko-
biet do lat 82, a mężczyzn do 76.

4. Istnieje możliwość gratyfikacji dla rodzin 
osób, które przed przejściem na emerytu-
rę poddadzą się eutanazji. 

5. Poważnie analizuje się utrzymanie przepi-
sów kodeksu cywilnego o odpowiedzialno-
ści spadkobierców za błędy w sztuce lekar-
skiej bez przedawnienia. Sugerujemy w tej 
sytuacji nieposiadanie dzieci albo majątku. 
Trudno sobie wyobrazić minę wnuka leka-
rza, który po 50 latach od wykonania zabie-
gu dostanie pozew za źle wykonaną usługę. 

6. Wg ekologów jedyną metodą zachowania 
populacji jeleni jest ich rozpędzanie pod-
czas rykowiska, wtedy myśliwi nie będą 

mogli dokonywać selekcji, wprawdzie byki 
nie przystąpią do rozrodu, ale tym już eko-
lodzy nie są zainteresowani. 

7. Uchwalono przedłużony okres możliwości 
importu pasz wysokobiałkowych GMO, kil-
ku posłów skarżyło się na to, że już teraz na 
niektórych świniach rosną mchy, a kurczaki 
gubią pióra, a w ich miejscu rosną liście.

8. Zmodyfikowano ustawę o przeciwdziała-
niu zakażeniom OECD i WHO stawiają jako 
wzór do naśladowania przez inne kraje. Na-
tomiast domorośli fachowcy martwią się że 
zamiast przeciwciał będą ludziom wstrzy-
kiwane konserwanty i rtęć.

9. Jeden z posłów Solidarnej Polski, gdy wy-
szedł na mównicę z przerażeniem stwier-
dził, że na sali oprócz niego i marszałka nie 
ma nikogo. Sytuację uratowało 2 posłów RP, 
którzy weszli na salę podczas wystąpienia 
i przyjęli wypowiedź oklaskami. W steno-
gramie skrzętnie odnotowano oklaski na 
stojąco. 

10. Podczas obrad sejmu posłowie PIS zawsze 
trzymają dyżur na sali, jak twierdzą, w oba-
wie przed próbą zdjęcia krzyża. 

11. Podczas szkolenia prowadzonego przez 
Kancelarię Sejmu dla nowych posłów jeden 
z dziennikarzy będący na galerii zaobser-
wował, że bez względu jaki to był trening, 
nowo wybrani szkolący się posłowie PIS za-
wsze naciskali czerwony guzik tzn. przeciw.

12. Minister finansów Jan Vincent-Rostowski 
coraz bliżej PIS na wszystkie pytania odpo-
wiada NIE! Dasz pieniądze na przedszkola? 
Nie! Zwiększysz dopłaty do hektara? Nie! 
Jak się nazywasz? Nie!

13. Rada Naczelna PSL debatuje nad wprowa-
dzeniem całkowitej prohibicji wśród swo-
ich „geszefciarzy” bo jak się napiją to albo 
nabrudzą albo coś chlapną, a jak chlapną 
to leci minister. Z tej okazji wyrazy głębo-
kiego współczucia dla Ministra Finansów 
z powodu spadków wpływów z akcyzy. 

14. Dramat w PIS - z nieoficjalnych źródeł wie-
my, że jeden z posłów PIS posiada podwój-
ne obywatelstwo w tym niemieckie a inny 
Poseł rzekomo jest innej orientacji seksual-
nej. Przesłuchania i analizy trwają od mie-
sięcy, w końcu trzeba znaleźć ukrytą opcję 
niemiecką i niezdolnego kochać normalnie. 

15. Bardzo wielu posłów różnych formacji za-
uważyło, że gdy chodzą po Sejmie albo 
siedzą na Sali to łupie ich w kościach. Ze 
względu na to, że jest to zjawisko po-
wszechne i łupie nawet najzdrowszych 
zaczęto się zastanawiać co jest tego po-
wodem. Podejrzenie padło na obecność 
w pobliżu posła Oriona Jędryska, który jest 
ekspertem w sprawie gazu łupkowego. 

Sejm na wesoło
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rOOTOr
Bardzo lekki elektroniczny endometr, urzą-
dzenie do pomiaru długości roboczej ka-
nału dla optymalnego leczenia endodon-
tycznego. Dokładny pomiar w każdych 
warunkach (na sucho, mokro, podczas 
krwawienia, w momencie płukania roz-
tworem solnym, EDTA, NaOCl, chlorhek-
sydyną i itp.) 

•	 Wyjątkowa mobilność w związku z nie-
wielkim rozmiarem urządzenia.

•	 Kolorowy wyświetlacz. 
•	 Zestaw zawiera również oprogramowa-

nie zarządzaniem kartą pacjenta 2.5D.
•	 Wygodny podczas wykonywanych za-

biegów.
•	 Precyzyjność mierzenia Rootorem ogra-

nicza potrzebę wykonywania zdjęć RTG. 
Dokładność gwarantowana najnowszą 
technologią.

NOwOŚci
METAPASTE – WODOROTLENEK WAPNIA Z SIARCZANEM BARU
Pasta do wypełniania kanału. Wskazaniem do zastosowania tego materiału jest potrze-
ba bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi. Metapaste stosowana jest także przy 
wysięku z kanału korzeniowego oraz przy apeksyfikacji, czyli zamknięciu wierzchołka 
korzenia. Proces ten służy do pobudzenia dalszego wzrostu korzenia bądź utworzenia 
w obrębie szczytu kanału twardej tkanki. Pasta stosowana jest również jako czasowe wy-
pełnienie korzeniowe. Głównymi zaletami produktu są:

1. doskonałe właściwości antybakteryjne,
2. bardzo dobry kontrast na zdjęcia RTG,
3. wygodna aplikacja ze strzykawki,
4. niskie ryzyko zakażeń krzyżowych,
5. wysoka adaptacja do ścian kanału korzeniowego.

MD-CHELCREAM
Preparat zawierający EDTA (kwas etylenodia-
minotetraoctowy), służący do oczyszczania 
i opracowywania kanału oraz usuwania war-
stwy mazistej. Produkt zalecany przy usuwa-
niu substancji organicznych w procesie che-
latowania (to proces wiązania pierwiastków 
metalicznych przez słabe kwasy organiczne) 
(EDTA-Ca). Pomaga w łatwiejszym opraco-
waniu mechanicznym kanału dzięki właś-
ciwościom zmniejszania tarcia. Oczyszcza 
powierzchnie systemu korzeniowego dzięki 
właściwościom usuwania warstwy mazistej.

BINer lC
Biner LC zawiera hydroksylowy fosforan 
wapnia w żywicy dimetakrylanu ureta-
nu. Chemicznie wiąże się z wszelakimi 
systemami wiążącymi, kompozytami 
oraz innymi materiałami na bazie żywic. 
Mikrochemicznie łączy się także z zębiną.
Materiał Biner LC w swoim składzie za-
wiera hydroksyfosforan wapnia. Jest to 
światłoutwardzalny, uwalniający fluor, nie przepuszczający promieni RTG, materiał podkła-
dowy zaprojektowany do stosowania wraz z systemami wiążącymi oraz wszelakimi materia-
łami wypełnieniowymi.
Wskazania:
•	 jako	ochrona	miazgi	zęba
•	 jako	podkład	pod	materiały	wypełniające
•	 jako	materiał	ochronny	podczas	zastosowania	techniki	ogólnego	wytrawiania
Najważniejsze funkcje zastosowania materiału to: 
•	 doskonała	biozgodność	z	miazgą	i	zębiną
•	 światłoutwardzalny	materiał	podkładowy,	bardzo	twardy	po	polimeryzacji
•	 chemicznie	łączy	się	z	systemami	wiążącymi	oraz	wszystkimi	kompozytami
•	 zawiera	w	swoim	składzie	hydroksyfosforan	wapnia
•	 uwalnia	wapń,	hydroksyl,	fosforan	i	jony	fluorku
•	 materiał	nierozpuszczalny	w	wodzie	i	płynach	ustrojowych
•	 nieprzepuszczający	promieni	RTG
•	 zapływająca	doskonała	konsystencja	materiału	oraz	wygodne	dozowanie	produktu.

MTA MINerAlNy TrÓjTleNeK
Środek leczniczy stosowany do światła kanału zębowego. Materiał przeznaczony do te-
rapii leczenia miazgi takich jak np. bezpośrednie pokrycie miazgi zębowej. Skutecznie 
zapobiega infekcjom oraz jak również wszelakim podrażnieniom miazgi zębowej.
Wskazania:
•	 Materiał	wypełnieniowy,	wypełnienie	wierzchołkowe.
•	 Jako	środek	naprawczy	kanałów	zębowych	powstałych	podczas	opracowywania.
•	 Jako	środek	naprawczy	kanałów	zębowych	powstałych	w	momencie	perforacji.
•	 Niezbędny	przy	resorpcji	wewnętrznej	korzenia.
•	 Doskonały	środek	do	bezpośredniego	pokrywania	miazgi	zębowej.
•	 Wypełnienie	przy	pulpotomii	zębów	mlecznych.
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ADSEAL
Adseal to uszczelniacz kanałowy typu pa-
sta-pasta na bazie żywicy epoksydowej. 
Dostępny jest w podwójnej strzykawce. 
Posiada wyjątkowe właściwości chemiczne 
i fizyczne, w tym doskonałą biokompaty-
bilność oraz wysoką wartość uszczelnienia.
Preparat ADSEAL w połączeniu z gutaperką 
wykazuje następujące właściwości:
•	 łatwość	mieszania	dzięki	konsystencjom	

pasta-pasta
•	 hermetyczna	 szczelność	wypełnienia	

kanałowego
•	 brak	przebarwień	zębów
•	 nierozpuszczalność	w	płynie	 tkanko-

wym
•	 doskonała	biokompatybilność
•	 dobry	kontrast	na	zdjęciach	rtg
•	 czas	pracy	35	min	w	temperaturze	23	st.	

C (75F)
•	 czas	wiązania	45	min	w	temperaturze	37	

st. C (99F)
Wskazania
•	 wypełnianie	 kanałów	 korzeniowych	

w połączeniu z ćwiekami gutaperkowy-
mi

microlux system diagnostyczny, kompleksowe 
urządzenie niezbędne w gabinecie

Microlux - wiele zastosowań w jednym urządzeniu.
Urządzenie Microlux - optyczny światłowód 
z włókna szklanego jest wysokiej jakości nośni-
kiem zaprojektowanym, aby koncentrować pas-
mo światła LED, a dodatkowe akcesoria w postaci 
specjalistycznych sond tworzą Microlux urządze-
niem kompleksowym, łatwym w użytkowaniu, 
poręcznym, podnoszącym prestiż gabinetu oraz 
świadczonych w nim usług dodatkowo wpływa-
jąc na wygodę pracy stomatologa.
Do głównych zastosowań urządzenia należą:
•	 Diagnozowanie	ubytków	próchnicowych	w	zę-

bach przednich
•	 Diagnozowanie	ubytków	próchnicowych	w	zę-

bach tylnych
•	 Diagnozowanie	ubytków	próchnicowych	za	po-

mocą końcówki EndoLite
•	 Diagnostyka	kamienia	poddziąsłowego
•	 Lokalizacja	ujść	kanałów	zębowych
•	 Diagnozowanie	złamanych	korzeni
•	 Badanie	głębokości	kieszonki
•	 Badanie	przesiewowe	w	kierunku	diagnostyki	

nowotworowej
•	 Protetyka	-	lokalizacja	połączenia	zębiny	i	szkliwa	podczas	preparacji	koron	jak	i	lokalizacja	

pęknięć zębowych oraz pęknięć koron protetycznych
•	 Chirurgia	-	wykrywanie	zmian	w	tkance	nabłonkowej	oraz	dodatkowe	oświetlenie	podczas	

zabiegów
•	 Zabiegi	ortodontyczne	przy	lokalizacji	zmian	próchnicowych	w	momencie	złączenia	zębów	

aparatem ortodontycznym
•	 Pedodoncja	-	diagnostyka	złamań	korony	w	przypadkach	traumatycznych

MICrOlux prODuKT Z uśMIeCHeM

ubytki w zębach przednich

ubytki w zębach tylnych ubytki w zębach tylnych z wy-
korzystaniem Endo Lite

kamień poddziąsłowy

lokalizacja ujść kanałów złamanie korzenia badanie głębokości kieszonki

NOWATORSKI SYSTEM BEZPOŚREDNICH 
LICÓWEK KOMPOZYTOWYCH DIRECT 
VENEAR EDELWEISS
System Direct Venear to nowoczesne, a za-
razem nieinwazyjne rozwiązanie estetycz-
ne. Laserowo wytworzony z Nano hybry-
dowego kompozytu anatomiczny kształt 
licówki pozwala na bezpośrednie odtwo-
rzenie pojedynczych lub złożonych od-
cinków przednich z zachowaniem pełnej 
estetyki oraz funkcjonalności odbudowy. 
Poprzez laserowe wytworzenie, licówki 
wskazują większą twardość niż inne liców-
ki kompozytowe. Bezpośredni kompozy-
towy system Edelweiss rekonstruuje zęby 
używając przy tym dwóch mas odwzoro-
wujących niemalże idealnie naturalna zę-
binę jak i szkliwo gwarantując naturalny 
wygląd odbudowy.
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BuŁgArIA ZŁOTe pIASKI

wrzesień 2007

MAjOrKA

czerwiec 2007

CHINy

wystawa Sino Dental 2008

egIpT

Sharm el Sheik 2008

BrAZylIA

wystawa w Sao paulo 2009

INDIe

maj - czerwiec 2009

tam byliśmy...
wyBRANe ZAGRANicZNe wyjAZDy SZKOleNiOwe ORAZ mięDZyNARODOwe wyStAwy StOmAtOlOGicZNe
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CHOrwACjA

Orebic 2010

peru

czerwiec 2010

gAlApAgOS

2011

greCjA

Zakynthos, czerwiec 2011

rOSjA

lipiec 2012

wŁOCHy

rzym i wenecja, luty 2012

tam byliśmy...
wyBRANe ZAGRANicZNe wyjAZDy SZKOleNiOwe ORAZ mięDZyNARODOwe wyStAwy StOmAtOlOGicZNe
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Podróż do chin
Przyjęło się takie 
obiegowe twierdzenie, że 
Chiny rozwijają się bardzo 
szybko i już niedługo 
dogonią w rozwoju 
Europę oraz USA. Jest 
to błędne stwierdzenie, 
ponieważ Chiny już 
dawno wyprzedziły nas 
w rozwoju gospodarczym 
i już dzisiaj reprezentują 
poziom, który Europa 
może osiągnąć za lat 
20, a w dziedzinie 
infrastruktury Polska 
tego poziomu nie 
osiągnie nigdy, ponieważ 
przekracza on nasze 
wyobrażenia. 
Należy zauważyć, że gospodarka chińska jest 
oparta w głównej mierze na kopiowaniu roz-
wiązań i osiągnięć, które wdrożyli wcześniej 
inni. Posłużę się przykładem: po ulicach chiń-
skich miast jeżdżą 3 rodzaje VW passatów cał-
kowicie nie do odróżnienia. 
1. To oryginalny Import z Niemiec
2. To produkcja licencyjna chińska
3. To najzwyklejsza podróbka
Wyglądają identycznie, jakości w prawdzie nie 
sprawdzałem, ale przypuszczam, że różnice 
będą niewielkie. 

Kolejna sprawa to infrastruktura i komunika-
cja. W końcu 1mld 40 mln ludzi musi się jakoś 

przemieszczać, stąd szybka kolej o prędkości 
tranzytowej ponad 300 km/h, łączy ona pra-
wie wszystkie duże miasta Chin. Dodatkowo 
1400 km pomiędzy Pekinem a Szanghajem 
można przejechać w 4,5 h.

Połączenia samolotowe: nie można przejść 
z jednego terminalu do drugiego na lotnisku 
w Pekinie, ponieważ byłaby to półdniowa wy-
cieczka. Trzeba jechać kolejką, która łączy po-
szczególne terminale. 

Ruch samochodowy: aby odbywał się płynnie, 
musi być wiele dróg i jest. W Pekinie obecnie 
trwają prace wykończeniowe na 6. obwodni-
cy, buduje się 7. i istnieją już fragmenty 8. Przy 
czym 6. funkcjonuje już od dawna. Przypomi-
nam, że Warszawa nie doczekała się jeszcze pla-
nu jednej drogi okrężnej wokół miasta. 

Miasto w budowie: Jestem inżynierem i z dużą 
łatwością analizuję potencjalne budowy. Gdy 
w centrum Pekinu stanąłem na drugim pozio-
mie przejścia dla pieszych znajdującym się 
nad skrzyżowaniem, spojrzałem tylko w jed-
nym kierunku i zobaczyłem 48 dźwigów aż po 
horyzont, liczyłem kilkakrotnie, a gdy odwróci-
łem się w drugą stronę, to w wąskim przesmy-
ku między dwoma budynkami naliczyłem 45 
dźwigów, tzn. że się buduje. 

Kilka słów o stomatologii chińskiej: Najłatwiej 
rozpocząć wypowiedź od tego, że Mao Tse-
-Tung nigdy nie mył zębów, a jedynie płukał je 
zieloną herbatą. Dzisiaj stomatologia chińska 
praktycznie niczym nie różni się od europejskiej 
za wyjątkiem ilości materiałów i narzędzi, które 
są zużywane. Szacuje się, że w roku 2009 w Chi-
nach założono ok. 2 mln implantów. Protetyka 
oparta jest o duże laboratoria, które przenio-
sły się z Europy zachodniej, głównie Niemiec. 
Wyszkoliły one również pracowników, ale na 
skutek afer zaprzestały w szerokim stopniu wy-
syłać prace do Europy. Głośnym echem odbiła 
się sprawa Globo Dentu, który wysyłał prace do 
Malezji i Chin. Dzisiaj ci doskonale przeszkole-
ni technicy pracują dla rynku chińskiego i nie 
rozmawiamy tu o kilku osobach, tylko o dzie-
siątkach tysięcy osób, bo taka jest skala tego 
rynku. Przeciętny Chińczyk staje się coraz bar-
dziej zamożny, należy się więc spodziewać, że 

rozwój stomatologii i innych gałęzi medycyny 
w Chinach będzie wprost proporcjonalny do 
wielkości przyrostu PKB i rzecz najważniejsza: 
Chińczycy nie mają NFZ. Oby nie skopiowali 
polskich pomysłów. 

Wystawa Sino Dental: jest największą wystawą 
stomatologiczną w Pekinie organizowaną raz 
w roku, najczęściej w czerwcu. Jest mniej więcej 
wielkości CEDE, pomimo że rynek chiński w re-
lacji do polskiego jest 20-krotnie większy. Każda 
duża firma zachodnia chce operować na tym 
rynku ale, nie umie, ponieważ ceny narzędzi 
i materiałów są realne, czyli nie ma tu miejsca 
na dodatkowe łupienie kieszeni dentysty. I tak 
na przykład bez problemu można kupić strzy-
kawkę Charismy za 15 zł a Spectrum za 20 zł, to 
samo dotyczy narzędzi - paczka pilników Mail-
lefera kosztuje 8 zł, w przypadku zakupu dużej 
ilości 6 zł. Wiertło diamentowe to koszt od 8-20 
centów amerykańskich, wypasiony unit można 
kupić za 5000 zł. Smutne miny mieli przedsta-
wiciele firm zagranicznych, szczególnie niemie-
ckich, wtedy gdy chiński lekarz pytał się, ile to 
kosztuje. Gdy usłyszał odpowiedź, były tylko 
dwie reakcje: ci kulturalniejsi mówili dzięku-
ję i odwracali się na pięcie, a reszta parskała 
śmiechem, bo to wesoły naród. Trudno prze-
widzieć kiedy i w jakiej formie nastąpi zdomi-
nowanie polskiego rynku przez wyroby chiń-
skie, ale dwie rzeczy są pewne: data ta już jest 
bliska, jak również to, że produkty te będą do-
brej jakości.

PC

ZAwieRA 
eKStRAKty 
Z ROZmARyNu 
i KORy DęBu
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Nasza prz ygo -
da ze stomato-
logią zaczęła się 
w 1993 roku, kie-
dy to założyliśmy 
pierwszą placów-
kę w Gliwicach. 
W 2007 roku uru-
chomiliśmy filię 
w Zdzieszowicach 
– Gabinet Stoma-
tologiczny. Świad-
czymy głównie 
usługi z zakresu 
stomatologii: za-
chowawczej z endodoncją, dziecięcej, este-
tycznej, protetyki i chirurgii stomatologicznej, 
jak i cyfrowej rentgenowskiej diagnostyki sto-
matologicznej. W 2009 roku uruchomiliśmy na-
szą najnowszą filię w Kędzierzyn-Koźle – Cen-
trum Diagnostyki Medycznej 
i Stomatologicznej, której dzia-
łalność poszerzyliśmy o ogól-
ną diagnostykę rentgenowską, 
mammografię, densytometrię, 
ultrasonograf, jak i konsultacje 
endokrynologiczne. Sprzęt, ja-
kiego używamy w naszych pla-
cówkach, to sprzęt najwyższej 
jakości.

Posiadamy wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę, która nieustan-
nie podnosi swoje kwalifikacje.

W latach 2010-2011 byliśmy re-
alizatorem programów profi-
laktycznych dla mieszkańców 
miasta Kędzierzyn-Koźle, któ-
re realizowane były w ramach 
Programu Ochrony Zdrowia 
i finansowane były ze środków 
publicznych Gminy Kędzierzyn-
-Koźle. Zakres programów obej-
mował mammografię, profilak-
tykę gruźlicy i chorób płuc oraz 

profilaktykę cho-
rób nac z y nio -
wych OUN.

Uz nani e m na -
szych dotychcza-
sow ych starań 
było przyznanie 
nam Certyfikatu 
Systemy Zarzą-
dzania zgodnego 
z ISO: 9001:2008 
w  2 010  r o k u , 
przez niezależną 
firmę certyfikują-

cą Bureau Veritas Certification na okres 3 lat.

Z dużą satysfakcją zanotowaliśmy również 
efekt naszych starań, którym na chwilę obec-
ną jest:

•	Zajęcie	bardzo	wysokiej	lo-
katy w konkursie Opolski Hi-
pokrates w kategorii „Naj-
bardziej przyjazna placówka 
medyczna” w latach 2009-
2011 (2009r. – II miejsce, 2010r. 
i 2011r. – I miejsce), co pozwo-
liło nam podnieść rangę na-
szej placówki na rynku me-
dycznym;

•	Zajęcie	w	2011	roku	I	miejsca	
w Ogólnopolskim konkursie 
Medycznym „Perły Medycy-
ny” w kategorii „Stomatologia 
i protetyka”. 

•	Otrzymanie	w	2012	roku	Cer-
tyfikatu „Rzetelni w Ochronie 
Zdrowia”

Redakcja Dentoplotka gratu-
luje dotychczasowych osiąg-
nięć i życzy dalszych sukce-
sów.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

euRODeNt

Z przyjemnością informujemy naszych 
Czytelników o planowanym wydaniu 
w przyszłym roku książki na temat abrazji 
w stomatologii. Autorami są: nasz wielo-
letni wykładowca dr n. med. Jacek Organa 
z Łodzi oraz prof. dr hab. n. med. Krystyna 
Opalko z Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie. W numerze trze-
cim Dentoplotka dr Organa przedstawił 
najważniejsze zagadnienia związane z za-
stosowaniem techniki abrazji powietrznej 
w codziennej praktyce stomatologicznej. 
Metoda systematycznie zyskuje sympaty-
ków oraz lekarzy-praktyków, szukających 
sposobu na zminimalizowanie strachu pa-
cjentów przed wizytą w gabinecie stoma-
tologicznym oraz ograniczenie stosowa-
nia wierteł w leczeniu zębów. Praktycznie 
każdy dentysta stosuje metodę abrazji, 
choć nie wszyscy uświadamiają sobie ten 
fakt. Zabieg piaskowania zębów za pomo-
cą piaskarki profilaktycznej również jest 
zabiegiem wykorzystującym technikę ab-
razji. Sposób wykorzystania abrazji w sku-
tecznym lakowaniu bruzd zębów i wiele 
innych praktycznych wskazówek znajdzie 
swoje miejsce w tej publikacji. Książka 
napisana przez doświadczonych lekarzy 
praktyków w sposób kompleksowy i prak-
tyczny omówi wiele zagadnień Należy 
wspomnieć, że jest to pierwsza w Polsce 
a być może także na świecie publikacja 
tak szczegółowo omawiająca zagadnienie 
abrazji powietrznej. Wyrażamy nadzieję, 
że wkrótce poinformujemy o ukazaniu się 
książki w sprzedaży. 

K.C.

prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko

dr n. med. Jacek Organa

uwAGA!

Są mężczyźni, którzy potrafią sprawić,
by kobieta jęczała i jeszcze im za to płaciła...
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Fundacja z uśmiechem przez życie
12 września na całym 
świecie obchodzony 
jest Światowy Dzień 
Zdrowia Jamy Ustnej. 
Z tej okazji Fundacja 
„Z uśmiechem przez 
życie” zaproponowała 
lekarzom stomatologom, 
mediom, urzędom 
miast i gmin, firmom 
medycznym czynny 
udział w obchodach.

Uczestnicy Akcji w rożny sposób odpowiedzieli 
na nasz apel np.: 
•	 Dr hab. n. med. Sebastian Kłosek udzielił 

dwukrotnie wywiadu w Radio Parada na 
temat profilaktyki chorób jamy ustnej oraz 
chorób przyzębia. Oba wywiady zostaną po-
nownie wyemitowane 12 września.

•	 Przychodnia bellaDent z Włocławka zorga-
nizowała bezpłatną kontrolę jamy ustnej 
dla dzieci z przedszkoli nr 9,32 i szkoły pod-
stawowej nr 20. 

•	 Z okazji 10-lecia Smile Dental Studio zorga-
nizowało Rodzinny Festyn Zdrowia, podczas 
którego przeprowadziło bezpłatne konsul-
tacje i badania profilaktyczne jamy ustnej 
u pacjentów.

•	 Dr Ewa Rosochacka napisała artykuł o zna-
czeniu zdrowia jamy ustnej do Wieści Nie-
poręckich.

•	 Wydział Spraw Społecznych Promocji Zdro-
wia Urzędu Miasta Inowrocławia zachęcił 
lekarzy z sześciu gabinetów stomatologicz-
nych do bezpłatnego przeglądu jamy ustnej 
pacjentów i porad stomatologicznych.

•	 Dr Barbara Grzenda z Tarnowa zorganizo-
wała w swoim gabinecie bezpłatne zabiegi 
czyszczenia kamienia i osadu nazębnego, 
lakowania i lakierowania zębów połączone 
z instruktażem higieny jamy ustnej.

•	 Orto-Optymist z Lublina zaprasza pacjentów 
na bezpłatne konsultacje stomatologiczne.

•	 Wszyscy uczestnicy zamieścili na swoich 
stronach internetowych informację o Świa-
towym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej.

uczestnicy Akcji:
•	 dr hab. n. med. Sebastian Kłosek z Zakładu 

Periodontologii Chorób Błony Śluzowej Jamy 
Ustnej UM w Łodzi,

•	 ORTO-OPTYMIST Spółka Partnerska Leka-
rzy z Lublina,

•	 NZOZ IMPLANT – ART. z Warszawy,
•	 Centrum Stomatologiczne „Twój Uśmiech” 

z Dzierżoniowa,
•	 Centrum Stomatologiczne Christ-Dent z Kwi-

dzyna,
•	 Gabinet Stomatologiczny BELLADENT 

z Włocławka,
•	 CENTERDENT z Olkusza,
•	 Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Barbary 

Grzenda z Tarnowa,
•	 CENTRUM UŚMIECHU z Chrzanowa,
•	 Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu,
•	 FAN-DENT Specjalistyczny Gabinet Stoma-

tologiczny z Gdańska,
•	 Dr n. med. Robert Balicki z Białegostoku,
•	 Przychodnia Stomatologiczna DENS z Ino-

wrocławia,

•	 Referat Promocji Zdrowia Urząd Miasta Ino-
wrocław,

•	 Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Walerii 
Goral z Inowrocławia,

•	 VITA-DENT STOMATOLOGIA z Wrocławia,
•	 SMILE DENTAL STUDIO z Jerzykowa,
•	 Stomatologia Cichoń Centrum Stomatologii 

i Implantologii z Krakowa,
•	 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS 

WUM w Warszawie,
•	 Gabinet Stomatologiczny „Rodent” z Nie-

porętu,
•	 NSZOZ BART-MED. Z Inowrocławia,
•	 Lecznica stomatologiczna „Miły uśmiech” 

z Warszawy,
•	 Asysta Dentystyczna, TPS,
•	 Magazyn stomatologiczny,
•	 Specjalistyczne Centrum Stomatologiczno-

-Medyczne z Sosnowca,
•	 MultiDENT-Centrum Precyzyjnej Stomatolo-

gii ze Stalowej Woli,
•	 Radio Parada.

W dalszym ciągu mamy wiele zgłoszeń osób 
i gabinetów chętnych do udziału w naszej Akcji.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” składa naj-
serdeczniejsze podziękowanie wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się w Akcję.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” 
Warszawa, ul. Sucha 3

Konto: 
10 1240 6175 1111 0010 3822 6415

Każda wpłata może uratować komuś 
zdrowie lub życie.

www.zusmiechem.org.pl
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W dniach 1 do 15 września po Warszawie jeździły oklejone tramwaje (20 skła-
dów), które informowały o Światowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej, zorganizo-
wanej przez PTSS, Fundację Wiewiórka Julia i tramwaje Warszawskie oraz wie-
le innych firm.

We wtorek (4.09) o godzinie 11.00 w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka zorgani-
zowana została konferencja prasowa – pojawiło się 17 ekip telewizyjnych, pra-
sowych i radiowych (m. in. PAP, TVN, IAR). Na konferencji głos zabierał Rzecznik 
Praw Dziecka, PTSS, przedstawiciele fundacji Wiewiórki Julia, Henryka Krzywo-
nos, Dorota Wellman. 

Prezes Fundacji Wiewiórka Julia dr Dżulietta Kiworkowa oraz jej ekipa przed-
stawiła idee poprawienia stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci w Polsce poprzez 
mobilną stomatologię.

Fundacja zamierza zakupić i wyposażyć na początek jeden Dentobus, mobilny 
dwustanowiskowy gabinet stomatologiczny, który może docierać z bezpłatną 
stomatologiczną opieką do miejsc, w których tej opieki nie ma.

Taki Dentobus powinien zacząć jeździć od czerwca 2013 roku, jego koszt sza-
cowany jest na około 2 mln złotych. Do tego czasu prowadzone będą inne ak-
cje, mające na celu poprawę higieny u dzieci oraz zwiększenie świadomości 
ich rodziców i opiekunów o tym, jak jest ważne aby zapobiegać, a nie leczyć.

Obecna na konferencji Dorota Wellman od razu zapowiedziała wpłatę 10.000 zł 
na konto Fundacji, inni także deklarowali swoją pomoc.

Lekarze stomatolodzy biorą udział w tej akcji jako wolontariusze.

W Światowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej 12.09, od wczesnych godzin porannych 
w zajezdni tramwajowej na Woli została przeprowadzona akcja profilaktyczna. 
Przybyło kilkaset dzieci, które na unitach i przenośnych gabinetach były przyj-
mowane przez lekarzy i studentów z PTSS. Odbyła się przejażdżka zabytkowym 
tramwajem dla dzieci, spotkanie z ciekawymi ludźmi (m.in. Henryka Krzywonos, 
RPD, Otylia Jędrzejczak, 2 miss Polski). Dzieci uczyły się myć zęby, oraz omawia-
ne były prawidłowe nawyki żywieniowe. Każdy z uczestników dostał szczotki 
i pasty Blend-a-med.

Ostatniego dnia akcji - tj. 15 września - odbył się przejazd tramwajem po War-
szawie, a za sterami zasiadła Henryka Krzywonos.

Każdy mógł wejść do tramwaju i bezpłatnie uzyskać poradę dentystyczną. Moż-
na też było zrobić sobie zdjęcie z lekarzami i sławnymi ludźmi, którzy się tam 
pojawili.

Tak przedstawiał się wrzesień. PTSS planuje kontynuację akcji w innych mia-
stach Polski.

Maciej Michalak, PTSS

Światowy dzień zdrowia
jamy ustnej PTSS
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Fundacja Dzieci Afryki

Dentysta w Afryce

Szanowni państwo,
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wspar-
cie. Państwa pomoc zaowocowała możliwością, 
można rzec, komfortowej pracy lekarzy w ot-
wartym we wrześniu 2011 r. gabinecie stoma-
tologicznym w Abong-Mbang w Kamerunie!
Poza mną, jako wolontariuszka programu Wo-
lontariat 2011 koordynowanego przez MSZ, pra-
cowała w nim dr Joanna Cudnoch, wolonta-
riuszka fundacji Redemptoris Missio, która przez 
3 miesiące udzieliła pomocy ok. 700 pacjentom. 
Dzięki sprzętowi i materiałom, jakie Państwo 
ofiarowaliście, działania, które w Kamurunie są 
praktycznie niemożliwe do zrealizowania, tutaj 
okazały się wykonalne. W efekcie mogliśmy za-
pewnić leczenie ludziom mieszkającym w tym 
pięknym, ale biednym kraju.
Pracująca w Abong-Mbang siostra Simeone, 
zakonnica polskiego zgromadzenia, Kamerun-
ka z plemienia Baka, świetnie mówiąca po pol-
sku, powiedziała: „Dzięki Nim (osobom, które 
podarowały te przedmioty – dodaję dla wyjaś-
nienia) nasze dzieci mogą mieć mniej proble-
mów”. Takie opinie słyszałem wielokrotnie z ust 
różnych osób...
Z wiarą propaguję ideę niesienia pomocy 
Afryce w dziedzinie stomatologii. Informacja 
o projekcie Dentysta w Afryce pojawiła się na 
Baltdentice, ufam, że będzie na CEDE 2012. 
Pozostaje jeszcze wiele do wykonania. Moim 
marzeniem jest, aby gabinet w Abing-Mbang 
mógł się uniezależnić od dostaw prądu, które-

go czasem nie ma tam przez kilka dni, a w ska-
li miesiąca niekiedy nawet przez kilkanaście. 
Wolontariusze, którzy przyjeżdżają do pracy, 
powinni mieć możliwość leczenia przez cały 
czas. Szkoda, by osoba, która pokonuje tysią-
ce kilometrów do Afryki, chcąc pomagać in-
nym, miała potem przez część swego pobytu 
siedzieć bezczynnie z powodu braku prądu. 
Dla miejscowych taka sytuacja jest także nie-
korzystna – ludzie często wędrują wiele kilome-
trów i poświęcają nawet 3-4 dni, aby dotrzeć do 
gabinetu. Jeśli nie ma prądu, nie ma leczenia. 
Oznacza to konieczność ponoszenia kosztów 
zamieszkania w miasteczku oraz zaniechania 
pracy na poletkach, z których plony są źródłem 
pożywienia dla miejscowej ludności.
Zakup generatora prądu dla przychodni byłby 
idealnym rozwiązaniem. Koszt generatora, któ-
ry najlepiej by nam służył, to około 1000 euro. 
Brak możliwości serwisowania na miejscu wy-
maga zakupu sprzętu, który przez lata będzie 
niezawodny. W takiej sytuacji nie można sobie 
pozwolić na nigeryjską (w praktyce chińską) 
produkcję. Wymieniona kwota uwzględnia rów-
nież paliwo do generatora na kilka miesięcy.
Pomyślałem, że dla nas (środowiska stomatolo-
gicznego w Polsce) jest to kwota do uniesienia. 
Pomyślałem też, że tyle razy już prosiłem o po-
moc i za każdym razem pomagaliście, że ośmie-
lę się i tym razem – przed kolejną podróżą.
W Polsce jest wielu młodych stomatologów 
chętnych do pracy w tych niezwykle trudnych 
warunkach. Stwórzmy im środowisko, do które-
go będą chcieli wracać, środowisko, w którym 
będą mogli wykonywać swoją pracę w standar-
dzie porównywalnym z europejskim. A może 
coś zmieni się także wokół nas... Przecież to, co 
czyni się innym, samemu się otrzymuje...
Jak zwykle apeluję też o pomoc w zakresie ma-
teriałów stomatologicznych. Jeżeli możecie, 
przekażcie je potrzebującym pomocy.

Konrad Rylski
Dentysta w Afryce

Fundacja Dzieci Afryki
dentysta@dzieciafryki.com

Szanowni państwo!

Niniejszym zaświadczam, że Pan Konrad Rylski jest 
wolontariuszem Fundacji Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio”. Z własnej inicjatywy powołał i kon-
tynuuje projekt „Dentysta w Afryce”, któremu patro-
nuje Fundacja.

Fundacja „Redemptoris Missio” powstała przed dwu-
dziestoma laty z inicjatywy środowiska naukowego 
Akademii Medycznej w Poznaniu. Jej celem jest stwo-
rzenie profesjonalnego zaplecza medycznego dla pol-
skich misji. Do tej pory dzięki hojności darczyńców 
udało się pomóc setkom tysięcy chorych na całym 
świecie.

Pan Konrad Rylski podjął się zgromadzenia środków 
na rzecz pacjentów z Kamerunu, którym zamierza po-
móc w ramach swojego wyjazdu. Swoją pracę na rzecz 
Fundacji wykonuje nieodpłatnie i z własnej inicjaty-
wy, a jego postawa zasługuje na najwyższe uznanie. 
Bardzo proszę o wszelką przychylność dla jego osoby.

Z wyrazami szacunku

Justyna Janiec – Palczewska
Wiceprezes Fundacji

Konto do wpłat

Fundacja Dzieci Afryki
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606

koniecznie w tytule:
Dentysta w Kamerunie

Czas komuny uczył mnie 
stania w kolejce 2 godz. 

po butelkę śmietany 
albo trzech dób stania 

w kolejce w celu złożenia 
wniosku paszportowego. 
W okresie stanu wojennego uczyłem się, jak 
po godzinie milicyjnej przemknąć się niele-
galnie do mieszkania kolegi na brydża. 
Kiedy zdawałem ostatni egzamin na stu-
diach, cieszyłem się, że to ostatni egzamin 
i nie będę się musiał więcej uczyć. Teoretycz-
nie. Tylko będę zdobywał doświadczenie. 
Niespokojna dusza nie dawała mi spokoju 
i poza pracą zawodową, zdaniem kolejne-
go egzaminu specjalizacyjnego szukałem 
nowych doświadczeń. Hobby, które da mi 
możliwość zdobywania nowej wiedzy od 
początku. 
Miał to być też sposób na odreagowanie 
stresu w pracy. 
Bliski kolega od dłuższego czasu namawiał 
mnie do kupienia samochodu terenowego. 
Nie miałem specjalnej motywacji. Ale znala-
złem szałas wysoko w górach, który bardzo 
spodobał się moim dzieciom. Jagody, mali-
ny, grzyby, drewniany domek. Problemem 
był tylko dojazd. Niemożliwy samochodem 
osobowym. Za niewielkie pieniądze kupi-
łem samochód z napędem na 4 koła. San-
tana- hiszpański odpowiednik Landrovera. 
Miał ponad dwadzieścia lat. Spartański wy-
strój, ale świetnie dawał sobie radę w trud-
nym terenie. 
Poważne testy zaczęły się zimą. Spotkanie 
stomatologów w Białce Tatrzańskiej. I czyste 
szaleństwo. Włączyłem wszystkie napędy. 
Ruszyliśmy z grupą znajomych po górskich 
łąkach pokrytych puszystym śniegiem. Za-
chwytom i piskom uczestników przejażdż-
ki nie było końca. Do czasu, kiedy okazało 
się, że w pewnym miejscu na łące ukry-
ty pod śniegiem zaczaił się na nas wielki 
głaz. Natychmiastowe zatrzymanie. Wygię-
ty zderzak, błotnik, ale zespołowy wysiłek 
z użyciem drąga pozwolił na powrót. Jazda 
odbywała się bez łańcuchów śniegowych 
i to tym bardziej było imponujące. Nauczy-
łem się jednak pokory wobec tego, co kryje 
się pod śniegiem. 
Uznałem, że samochód z napędem 4 x 4 daje 
dużo fanu. Niestety stary Santana zagotował 
się wioząc transport wszystkiego na święta 
do górskiego domku i postanowiłem zastą-
pić go czymś nowszym. 
Za rok do Białki Tatrzańskiej przybyłem kil-
kuletnim pick-up’em, szpanerskim, które-
go marki przez grzeczność nie wymienię. 
Próba zimowego podjazdu pod niewielką 
górkę okazała się porażką. Musiałem zało-
żyć łańcuchy, a i tak podjazd tą samą drogą 
co starym Santaną okazał się niemożliwy. 
Hmmm. Następna nauka: co nowsze i droż-
sze nie musi być lepsze. 
Ten pick-up 4 x 4 okazał się nieporozumie-
niem. 

e-mail: medicus@ump.edu.pl
tel: 618621321

Dane do przelewu:
Fundacja pomocy Humanitarnej 

redemptoris Missio
ul. grunwaldzka 86, 60-311 poznań

Nr konta:
09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Dopisek: Dentysta w Afryce
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Nauka życiaPo podpowiedzi fachowca znalazłem za roz-
sądne pieniądze 3-letniego Land Rovera De-
fendera po lekkim „biciu” ze Szwajcarii i znów 
poczułem się pewnie w terenie. 

Namówiony przez kolegę wziąłem udział w II Zi-
mowym Rajdzie Land Serwisu. 

Ponieważ praktycznie uczyłem się od zera, uto-
nąłem w pierwszym małym bagienku, wywo-
łując uśmiechy mijających mnie konkurentów. 
Gorączkowe konsultacje przez telefon z bar-
dziej doświadczonym kolegą pomogły wydo-
być się z bagienka. Następna duża nauka: nie 
pchać się niepotrzebnie w bagno, które można 
ominąć. Zrozumiałem, że ma to odniesienie do 
codziennego życia zawodowego i osobistego. 
Przypomniałem sobie maksymę, którą wygła-
szał mój pierwszy nauczyciel implantologii prof. 
Andre Benhamou: 

„Pamiętajcie, trzeba wiedzieć, kiedy powie-
dzieć NIE”. W trakcie tego rajdu było pięć prze-
praw przez głębokie rzeki. Woda przelewała się 
ponad maską. Przeprawiliśmy się bez proble-
mów, wszędzie wywołując zdziwienie bardziej 
doświadczonych kolegów. Niektóre z samo-
chodów zastygały w bezruchu pośrodku rzeki 
o szerokości 80 m. Dociekliwe pytania o sposób 
przygotowania naszego Land Rovera do prze-
praw przez rzeki zastanawiał mnie, bo przecież 
nic w tym celu nie zrobiłem. Pomyślałem, że to 

trochę tak jak w pracy. Czasami jesteśmy mile 
zaskoczeni niespodziewanie dobrym efektem 
naszego zabiegu, nawet trochę zdziwieni. 

Kulminacyjnym punktem rajdu był bardzo stro-
my zjazd do ok. 50-metrowego jaru. 

Wszyscy uczestnicy przyglądali się sceptycznie 
i nikt nie chciał spróbować. Zapytałem bardziej 
doświadczonego kolegę: Czy jakbyś miał mój 
samochód to spróbowałbyś zjechać? (On miał 
znacznie starszy model ze słabymi hamulcami). 

Odpowiedź brzmiała: Tak, ale pamiętaj, nie ha-
muj, bo przekoziołkujesz! Zjazd na niskim bie-
gu z reduktorem!

Kierownik rajdu pokiwał sceptycznie głową: 

- Wiesz, że tam na dole możesz mieć z auta ka-
briolet i nikt go stamtąd nie wyciągnie?

- Trudno. 

- Wyjmujcie wszystko co jest luzem w samo-
chodzie i możecie zjeżdżać. 

Ruszyłem powoli. Mój pilot skulił się pod de-
ską rozdzielczą. 

- Hamuj, hamuj! - Krzyczał wbrew radom do-
świadczonego rajdowca. 

Na szczęście wytrzymałem nerwowo bez ha-
mulca i zjazd nie okazał się taki straszny. 

Znalazłem kilku naśladowców. Zostało to po-
przedzone komentarzem: 
- Albo jest pierwszy raz na rajdzie, albo ma jaja. 
Następna nauka: czasem pionierskie postępo-
wanie, ale z wykorzystaniem wiedzy bardziej 
doświadczonych. 
O dziwo zajęliśmy 3 miejsce na kilkadziesiąt sa-
mochodów. 
Dużo się nauczyłem na temat jazdy offroad 
w czasie tych trzech dni. 
Byliśmy zdani tylko na siebie. Wtedy nie było 
GPS. Tzw. roadbook to były następujące po so-
bie szkice skrzyżowań leśnych dróg z przybli-
żonymi odległościami. Łopaty i siła własnych 
mięśni. 
Trochę wyobraźni i szczęścia. To zawsze jest 
w życiu potrzebne. 
Następny rajd odbywał się na wiosnę. Po do-
świadczeniach i ostrzeżeniach przed stromym 
zjazdem w dół wyposażyłem samochód w wy-
ciągarkę i zewnętrzną klatkę bezpieczeństwa. 
Otaczające samochód stalowe rury chroniące 
w razie dachowania. 
Dodatkowo zamocowany został tzw. snorkel - 
rura umożliwiająca zasysanie powietrza znad 
powierzchni wody w przypadku głębokich 
brodów. 
Tym razem podmokły, bagnisty teren wymagał 
wielokrotnego użycia wyciągarki. Okazało się, 
że trzeba nauczyć się używania bloczka, aby 
zwiększyć siłę uciągu. 
Nauka: 
Czasem nie wystarczy jedno urządzenie. Trzeba 
je połączyć z innym, czasem prostym rozwią-
zaniem, aby uzyskać zaskakująco lepszy efekt. 
Część trasy prowadziła korytem rzeki. Przed 
nami zator samochodów mających problem 
z przejazdem rzeką. Nagle słyszę, że pracujący 
silnik zaczyna przerywać. Kontakt telefonicz-
ny z doświadczonym kolegą jadącym bardziej 
z przodu: 
- Co mam robić, silnik nierówno pracuje?
- Wyłącz natychmiast!
Samochód powoli napełnia się wodą. Sięga już 
do dolnej krawędzi siedzeń. 
- Wyskakujcie przez okna! - Krzyczę do załogi 
w obawie, żeby otwierając drzwi nie wpuścili 
więcej wody. 
Nic to nie daje. Po 10 minutach woda wypełnia 
wnętrze do dolnej krawędzi szyb. 
W samochodzie pływają latarki, telefon. 
Koniec. Do 6.00 rano wyciągamy ręczną wycią-
garką auto z rzeki. Rozpalamy ognisko, susząc 
rzeczy. Wszystko mokre. 
Rano pojawiają się miejscowi. Przyglądają się 
silnikowi. Po dokładnych oględzinach stwier-
dzają, że takie same mają w traktorach Perkins 
i też je topią na wiosnę. W naszym przypadku 
przyczyną zassania wody do silnika był snorkel. 
Drogi,wyglądający profesjonalnie, z ładnym na-
pisem „Safari”, ale mocowany w sposób, który 

spowodował rozszczelnienie przy pierwszym 
dotknięciu twardego brzegu. 
Nauka stara jak świat: nie wszystko złoto, co się 
świeci. Nie każdy sprawiający atrakcyjne wra-
żenie gadżet jest użyteczny. 
Korzystając z wskazówek lokalnych traktorzy-
stów, demontujemy układ doprowadzający po-
wietrze, wykręcamy świece żarowe i ciągnący 
nas traktor poruszając naszymi tłokami wydmu-
chuje z silnika wodę. Całe „odwodnienie” trwa 
ok 8 godzin. Malutka wioska. 
W domach mieszkają kury, a ubrania na inne 
pory roku układane są na podłodze w kupkach. 
Zwabiony informacją o obcych przychodzi soł-
tys i bezskutecznie próbuje nas uraczyć miej-
scowym... „specjałem” w formie płynnej. Nikt 
nie chce od nas żadnego zadośćuczynienia za 
pomoc w przywróceniu Land Rovera do życia. 
Częstują nas czym chata bogata i organizują 
otwarcie sklepu. Wykupujemy prawie pół za-
pasów żywności. Cieszą się, że jaskółki gniazda 
pobudowały, bociany wróciły, Mućka się ocie-
liła i z dumą pozują do zdjęcia na tle dobytku. 
Szczęśliwi ludzie. Dziwią ,że nikt nam nie płaci 
za niszczenie własnych samochodów. Pożeg-
nanie serdeczne. Musimy obiecać, że jeszcze 
tu wrócimy. W prezencie dostajemy dorobio-
ny amatorsko klucz rurkowy, nieodzowny do 
obsługi nietypowych angielskich śrub w silni-
ku Perkinsa. Nie chcą słyszeć o żadnej zapłacie. 
Nauka: czasami narzędzia własnego pomysłu 
i wykonania upraszczają życie. 
Czasami skromne życie potrafi dać szczęście. 
Już wiemy, że nasz Land Rover Defender, po 
przeróbkach zwany”Potworem”, jest za cięż-
ki na bagniste tereny. Jego żywiołem są góry. 
Zapada decyzja o wymianie sprzętu na „nowy”. 
To znaczy „Wynalazek” zbudowany na bazie 
Land Rovera z 1961 roku. Jest znacznie lżejszy, 
krótszy. Lepiej radzi sobie w terenie. 
Ma pewne wady. Żadnego wyciszenia, prak-
tycznie od silnika oddziela nas tylko aluminiowa 
blacha. Temperatura w czasie rajdu na Pusty-
ni Błędowskiej powoduje, że musimy włączyć 
ogrzewanie, aby schłodzić silnik. Wyskakuje-
my, aby rzucić się do płytkiej kałuży. Schłodze-
nie błotem przywraca zdolność dalszej jazdy. 
Rajdy terenowe - przeprawowe nauczyły mnie 
pokory i samodzielnego myślenia oraz podej-
mowania decyzji. Uważam, że ma to ogromny 
wpływ na codzienne życie, w tym pracę. 

Romek Borczyk

Moje dzieci uczą się jazdy terenowej od małego. Namibia.

Czasem jest ciężko. Jak w życiu.
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Poldent jako 20-letni producent instrumentów do leczenia kanałowego zachęca do wzięcia 
udziału w całodziennym szkoleniu. Na specjalne zaproszenie firmy Poldent, jeden z wykła-
dów poprowadzi światowej sławy endodonta dr jason Bedford.

Szkolenie z zakresu endodoncji
Miejsce: Warszawa, Termin: 01.12.2012, Koszt: 200 zł

Program kursu:

9:30-10:00 Rejestracja uczestników – powitalna, świeżo parzona, serwowana przez baristów 
kawa.

10:00- 11:30  WYKŁAD I 

Standardy postępowania instrumentami 
rotacyjnymi we współczesnej endodoncji.

Prowadzący: Dr Jason Bedford

11:30-12:00 Przerwa kawowa. 

12:00-13:30 WYKŁAD II

MTA - remedium w trudnych sytuacjach klinicznych? 
Praktyka i badania naukowe. Wypełnianie systemu 

korzeniowego w trudnych sytuacjach klinicznych - kanały 
zakrzywione, resorpcje, niedojrzały wierzchołek.

Prowadzący: Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

13:30-14:30 Przerwa na lunch.

14:30-16:00 Forum dyskusyjne*

Dylematy endodontyczne – zadaj 
pytanie i uzyskaj odpowiedź.

Prowadzący: Dr Adrianna Adamek

* Pytania z zakresu ENDODONCJI prosimy przysyłać mailowo na adres: 
kursy@poldent.pl do 19.11.2012. Spośród przysłanych zapytań wybierze-
my 15, na które dr Adrianna Adamek udzieli odpowiedzi w trakcie forum.

16:00-16:15 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Miejsce:
Pałac Lubomirskich, Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10

Zgłoszenia:
Monika Dzięcioł

tel.: 22 351 76 72 LUB 605 886 565, e-mail: zgloszenia@poldent.pl
Wpłaty:

Poldent, Al. Jana Pawła II 80, lok. VI, 00-175 Warszawa
PEKAO SA 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

(W tytule: imię, nazwisko i data kursu)
Podczas kursu możliwy będzie zakup produktów firmy Poldent

KURSY
SZCZeCIN,

gOrZÓw wIelKOpOlSKI

Miasto: Szczecin
Data: 06.10.2012
Temat: endodontyczne przygotowanie 
zęba do leczenia protetycznego. rola asy-
sty w zakładaniu koferdamu
Prowadzący: dr Piotr Wujec, hig.stom. Izabe-
la Okunowicz

Z apis y :  Pro denm e d,  Te l :  914 8 05 4 85, 
biuro@prodenmed.com.pl

Miasto: Szczecin
Data: 20.10.2012
Temat: estetyka prac kompozytowych-tech-
niki i nowe możliwości. praktyczne zasto-
sowanie systemu bezpośrednich licówek 
kompozytowych Direct Venear
Prowadzący: dr Agata Bielewicz

Z apis y :  Pro denm e d,  Te l :  914 8 05 4 85, 
biuro@prodenmed.com.pl

Miasto: Szczecin
Data: 24.11.2012
Temat: Standardy postępowania w urazach 
zębów mlecznych i stałych u dzieci
Prowadzący: dr n. med. Joanna Słowik

Z apis y :  Pro denm e d,  Te l :  914 8 05 4 85, 
biuro@prodenmed.com.pl

Miasto: Szczecin
Data: 08.12.2012
Temat: Nowoczesna diagnostyka w gabine-
cie stomatologicznym-Microlux
Prowadzący: dr Magdalena Pawelczyk-Mada-
lińska

Z apis y :  Pro denm e d,  Te l :  914 8 05 4 85, 
biuro@prodenmed.com.pl

Miasto: Gorzów Wielkopolski
Data: 13.10.2012
Temat: protezy stałe. Sukcesy i porażki pro-
tetyczne. Błędy, ich przyczyny i skutki, spo-
soby jak ich unikać, czyli ucz się na cudzych 
błędach
Prowadzący: dr n. med. Aneta Doliwa-Augu-
stowska

Zapisy: Poldent, Tel: 223517660, ola@poldent.pl

Miasto: Gorzów Wielkopolski
Data: 17.11.2012
Temat: endodoncja od A do Z. Opracowa-
nie i wypełnianie kanałów korzeniowych 
w praktyce
Prowadzący: dr Piotr Wujec

Zapisy: Poldent, Tel: 223517660, ola@poldent.pl

Miasto: Gorzów Wielkopolski
Data: 01.12.2012
Temat: estetyka prac kompozytowych-tech-
niki i nowe możliwości. praktyczne zasto-
sowanie systemu bezpośrednich licówek 
kompozytowych Direct Venear
Prowadzący: dr Agata Bielewicz

Zapisy: Poldent, Tel: 223517660, ola@poldent.pl
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Miasto: Kraków
Data: 20.10.2012
Temat: endodoncja krok po kroku… czyli od 
anatomii po usuwanie złamanych narzędzi
Prowadzący: dr Sławomir Gabryś

Zapisy: Monika Kluszewska, 22 351 76 50-55, 
recepcja@poldent.pl

Miasto: Kraków
Data: 20.10.2012
Temat: profesjonalne zabiegi profilaktyczne 
– lecznicze w codziennej pracy higienistki 
stomatologicznej
Prowadzący: hig. stom. Bożena Bloch-Szo-
towska

Zapisy: Monika Kluszewska, 22 351 76 50-55, 
recepcja@poldent.pl

Miasto: Kraków
Data: 23.11.2012
Temat: jak trudne staje się proste, czyli ta-
jemnice rekonstrukcji ubytków klasy II
Prowadzący: dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska

Zapisy: Monika Kluszewska, 22 351 76 50-55, 
recepcja@poldent.pl

Miasto: Kraków
Data: 14.12.2012
Temat: Kliniczne zastosowanie materiału 
MTA
Prowadzący: dr n. med. Joanna Słowik

Zapisy: Monika Kluszewska, 22 351 76 50-55, 
recepcja@poldent.pl

Miasto: Kraków
Data: 15.12.2012
Temat: endodoncja krok po kroku… czyli od 
anatomii po usuwanie złamanych narzędzi
Stopień 2 Kurs praktyczny 4 godziny

Koferdam i opracowanie maszynowe ka-
nału
Prowadzący: dr Sławomir Gabryś

Zapisy: Monika Kluszewska, 22 351 76 50-55, 
recepcja@poldent.pl

Miasto: Wrocław, Car-Line
Data: 26.10.2012
Temat: licówki kompozytowe - nowa alter-
natywa na rynku dla lekarza i dla pacjenta
Kurs praktyczny zakładania licówek Direct 
Venear&Composite Edelweiss

Prowadzący: dr n. med. Marta Maciak

Zapis y :  Car- Line,  Joanna Wójcik ,  te l . 
71 799 48 20, szkolenia@car-line.pl

Miasto: Wrocław, Car-Line
Data: 27.10.2012
Promocja dwa kursy w cenie jednego!
Temat: jak zadbać o wizerunek własnej 
praktyki stomatologicznej
Prowadzący: Wojciech Krówczyński

Temat: Mikrolux jako niezbędnik w bada-
niach przesiewowych jamy ustnej, endo-
doncji, protetyce, periodontologii
Temat: jeszcze nadwrażliwość czy już za-
palenie miazgi?
Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Brus-Saw-
czuk

Zapis y :  Car- Line,  Joanna Wójcik ,  te l . 
71 799 48 20, szkolenia@car-line.pl

BIAŁySTOK,
CIeCHANÓw, OlSZTyN

Miasto: Ciechanów
Data: 15.09.2012
Temat: efektywne techniki opracowywa-
nia kanałów zębowych - leczenie pierwot-
ne vs. powtórne
Prowadzący: dr Piotr Wujec
Zapisy: Łukasz Markowski 537 007 827 lub 
Jakub Lubkiewicz Unident 792 271 127 
info@uni-dent.pl

Miasto: Ciechanów
Data: 01.12.2012
Temat: Nowoczesne techniki efektywnego 
wypełniania systemu kanałowego - sukce-
sem leczenia endodontycznego
Prowadzący: dr Piotr Wujec
Zapisy: Łukasz Markowski 537 007 827 lub 
Jakub Lubkiewicz Unident 792 271 127 
info@uni-dent.pl

Miasto: Olsztyn
Data: 29.09.2012
Temat: Metody szczelnego wypełniania ka-
nału - gwarancją sukcesu leczenia endo-
dontycznego
Prowadzący: dr n med. Magdalena Wilczyń-
ska Borawska
Zapisy: Jakub Lubkiewicz Unident 792 271 127 
info@uni-dent.pl

Miasto: Białystok
Data: 06.10.2012
Temat: Vademecum pedodoncji - szkolenie 
premierowe
Prowadzący: dr n med. Joanna Słowik oraz dr 
n med. Michał Sobczak
Zapisy: Anna Klimczuk Dentomax 604 171 017 
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Olsztyn
Data: 13.10.2012
Temat: leczenie od A do Z... czyli co lekarz 
powinien wiedzieć na temat prawidłowego 
opracowania, wypełniania kanału korzenio-
wego i odbudowy po prawidłowo przepro-
wadzonej endodoncji
Prowadzący: dr Agata Bielewicz
Zapisy: Jakub Lubkiewicz Unident 792 271 127 
info@uni-dent.pl

Miasto: Białystok
Data: 27.10.2012
Temat: Zmiany resorbcyjne, perforacje, za-
ostrzenia i urazy, odpowiedzi na dylematy 
endodontyczne
Prowadzący: dr n med. Adrianna Adamek
Zapisy: Anna Klimczuk Dentomax 604 171 017 
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Białystok
Data: 10.11.2012
Temat: efektywne techniki opracowywa-
nia kanałów zębowych - leczenie pierwot-
ne vs. powtórne
Prowadzący: dr Piotr Wujec
Zapisy: Anna Klimczuk Dentomax 604 171 017 
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Białystok
Data: 24.11.2012
Temat: Nowoczesne techniki efektywnego 
wypełniania systemu kanałowego - sukce-
sem leczenia endodontycznego
Prowadzący: dr Piotr Wujec
Zapisy: Anna Klimczuk Dentomax 604 171 017 
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Ciechanów
Data: 17.11.2012
Temat: Trudne przypadki w praktyce en-
dodoncji - wskazówki i zasady jak leczyć 
efektywnie
Prowadzący: dr n med. Magdalena Wilczyń-
ska Borawska
Zapisy: Łukasz Markowski 537 007 827 lub 
Jakub Lubkiewicz Unident 792  271  127 
info@uni-dent.pl

Miasto: Ciechanów
Data: 08.12.2012
Temat: estetyka prac kompozytowych - 
techniki i nowe możliwości. Zastosowanie 
systemu Direct Venear
Prowadzący: dr Agata Bielewicz
Zapisy: Łukasz Markowski 537 007 827 lub 
Jakub Lubkiewicz Unident 792  271  127 
info@uni-dent.pl

OpOle, ŁÓDź, ZABrZe
Miasto: Opole
Data: 15.09.2012
Temat: licówki - pełna estetyka i funkcjo-
nalność
Prowadzący: dr n. med. Przemysław Kustra
Zapisy: Amader Opole 693 309 683

Miasto: Łódź 
Data: 29.09.2012
Temat: licówki - pełna estetyka i funkcjo-
nalność
Prowadzący: dr n. med. Przemysław Kustra
Zapisy: Dent-R 508 688 106

Miasto: Zabrze
Data: 05.10.2012
Temat: warsztaty licówki Direct Venear
Prowadzący: dr  Agata Bielewicz
Zapisy: Dendril 662 120 104

Miasto: Opole
Data: 17.11.2012
Temat: endodoncja w koferdamie
Prowadzący: dr n.med. Joanna Słowik
Zapisy: Amader 693 309 683

Miasto: Opole
Data: 01.12.2012
Temat: Standardy postępowania w urazach 
zębów mlecznych i stałych u dzieci, młodo-
cianych i dorosłych
Prowadzący: dr n.med. Joanna Słowik
Zapisy: Amader 693 309 683

KrAKÓw, wrOCŁAw

Miasto: Kraków
Data: 5.1020.12
Promocja dwa kursy w cenie jednego!
Temat: jak zadbać o wizerunek własnej 
praktyki stomatologicznej

Prowadzący: Wojciech Krówczyński

Temat: licówki kompozytowe - nowa alter-
natywa na rynku dla lekarza i dla pacjenta

Pokaz praktyczny zakładania licówek Direct 
Venear&Composite Edelweiss

Prowadzący: dr n. med. Marta Maciak

Zapisy: Monika Kluszewska, 22 351 76 50-55, 
recepcja@poldent.pl

PREMIERA!

BEZPŁATNE!
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Skarb w gabinecie – asystentka stomatologiczna część II
Miejsce: Warszawa, Termin: 13.10.2012, Koszt: 300 zł, dla uczestników części I koszt: 250 zł

Program kursu:

9:00 Rejestracja uczestników

9:30 – 11:30 Część I teoretyczna

Radiologia dla higienistek - wszystko widoczne czarno na białym. 
Asystowanie podczas usuwania złamanych narzędzi.

Prowadzący: dr Piotr Wujec

1. Krótka geneza i rys historyczny. 
2. Rodzaje zdjęć rentgenowskich wykorzystywanych w stomatologii.
3. Rodzaje projekcji zdjęcia zębowego - podstawowe zasady ustawiania lampy i filmu.
4. Diagnostyka na podstawie zdjęć rtg - potwierdzenie wstępnej diagnozy.
5. Czytanie i interpretacja obrazów rentgenowskich - ciekawe przypadki czyli „co można zobaczyć w zębach”.
6. Planowanie leczenia z wykorzystaniem rtg. 
7. Przygotowanie narzędzi do zabiegu usuwania złamanego narzędzia.
8. Ustawienie zespołu lekarz-asysta w trakcie zabiegu.
9. Podawanie narzędzi w odpowiedniej sekwencji.
10. Rola asystentki podczas zabiegu.

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Część II teoretyczna 

Współczesne zadania asystentki w gabinecie stomatologicznym.
Prowadzący: hig. stom. Izabela Okunowicz

1. Przygotowanie gabinetu przed różnymi zabiegami stomatologicznymi (aseptyka, 
przygotowanie stanowiska w zależności od rodzaju zabiegu, planowanie dnia).

2. Przyjmowanie pacjenta - wizyta zaczyna się na długo przed zabiegiem (podejście do 
pacjentów 1 razowych, pacjenci na kolejne wizyty, pacjenci szczególnej uwagi).

3. Techniki czyszczenia i sterylizacji narzędzi.
4. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
5. Zaopatrzenie gabinetu.

13:15-13:45 Ciepła przekąska

13:45-16:00 Część III teoretyczna

Prowadzący: dr n. med. Joanna Słowik

1. Kontrola zachowania dziecka w gabinecie stomatologicznym:
•	 Fazy	rozwoju	dziecka,
•	 Psychologiczna	kontrola	lęku,	farmakologiczne	przygotowanie	do	zabiegów	stomatologicznych,	
•	 Asystentka	stomatologiczna	w	zespole	stomatologicznym,	
•	 Komunikacja	z	dzieckiem	i	z	rodzicami.	

2. Ocena ryzyka wystąpienia próchnicy u niemowląt, dzieci i nastolatków. 
3. Rola asystentki w ocenie ryzyka wystąpienia próchnicy u niemowląt, dzieci i nastolatków:

•	 Badanie	stomatologiczne	niemowląt,	dzieci	i	nastolatków,
•	 Formularze	oceny	zagrożenia	próchnicą	niemowląt,	dzieci	i	nastolatków,
•	 Indywidualny	plan	wizyt	kontrolnych,
•	 Indywidualny	program	profilatyki	Zdrowia	Jamy	Ustnej.

4. Monitorowanie rozwoju uzębienia mlecznego, mieszanego i stałego. 
5. Monitorowanie rozwoju okluzji,
6. Badanie stomatologiczne dzieci 7- letnich na podstawie prostej skali 

wizualnej American Association of Orthodontists.

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16:15-17:45 Część IV teoretyczna 
Asysta stomatologiczna/higienistka – prawa ręka lekarza w gabinecie 

stomatologicznym. Wybrane przypadki w praktyce.
Prowadzący: dr n. med. Magdalena Borawska-Wilczyńska

1. Nagłe stany endodontyczne
a. Instrumentarium endodontyczne – co powinno się znaleźć na 

asystorze w zależności od sytuacji klinicznej
b. Płyny płuczące kanał oraz inne płukanki chemiczne i leki – jakie stężenia, czego z czym nie łączyć.
c. ABC obsługi endometru i zestawów do maszynowej pracy w kanale – które 

elementy sterylizujemy, jak dezynfekujemy przed każdym pacjentem.
2. Urazy zębów – pierwsza pomoc, jak jej udzielić w różnych sytuacjach klinicznych.

3. Piaskowanie – technika pracy ssakami krok po kroku
a. właściwe ułożenie ssaka w zależności od sektora jamy ustnej
b. błędy popełniane podczas pracy ssakami

uwAgA! Szkolenie odbędzie się poza siedzibą firmy. Miejsce zostanie podane przy zgłoszeniu.

Zgłoszenia: Monika Dzięcioł, tel. 605 886 565 lub 22 351 76 72, e-mail: zgloszenia@poldent.pl
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Nieznane oblicze Turcji
PAMUKKALE - HIERAPOLIS - BURSA - ISTAMBUŁ - ANKARA - KAPADOCJA - KONYA

Termin: 3-17 X 2012

03–10 października - zwiedzanie Turcji
10–17 października - tygodniowy odpo-
czynek nad morzem na Riwierze Tureckiej 

1. DZIeŃ

  Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Antalyi. 
Transfer do hotelu w okolicach Antalyi. W zależności 
od godziny przylotu: czas wolny, kolacja i nocleg.

2. DZIeŃ

  Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez maje-
statyczne góry Taurus do PAMUKKALE, zwanego ba-
wełnianą twierdzą, jednego z najwspanialszych cu-
dów natury. Spacer po białych wapiennych tarasach, 
które zostały wpisane na Listę UNESCO. Zwiedzanie 
ruin HIERAPOLIS, miasta założonego w II w. p.n.e. 
przez władcę Pergamonu - Eumenesa II, gdzie do dziś 
w bardzo dobrym stanie zachował się teatr. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

3. DZIeŃ

  Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BURSY, 
pierwszej stolicy Imperium Osmańskiego, obecnie 
popularnego ośrodka sportów zimowych w Turcji. 
Zwiedzanie Zielonego Meczetu wraz z przylegającym 
do niego grobowcem. Jest to najbardziej malowniczy 
meczet Bursy, który swoją nazwę zawdzięcza koloro-
wi fajansowych płytek, którymi jest wyłożone jego 
wnętrze. Czas wolny w centrum. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

4. DZIeŃ

  Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ISTAMBUŁU, 
jednej z najbardziej intrygujących metropolii świata, 
miasta na dwóch kontynentach. Zwiedzanie: Hagia 

Sofia - Świątynia Mądrości Bożej, najsławniejsza bi-
zantyjska budowla w Stambule, uznawana za jeden 
z cudów architektonicznych świata; hipodrom; Błę-
kitny Meczet - najpiękniejszy i najsławniejszy meczet 
Istambułu z 6 minaretami i ścianami pokrytymi 20 tys. 
niebieskich fajansowych płytek. Wizyta na najwięk-
szym krytym targowisku świata - Wielkim Bazarze - 
o powierzchni 45 tys. m², gdzie w ok. 4 tys. sklepów 
można kupić niemal wszystko. Rejs statkiem po cieś-
ninie Bosfor. Jest to najlepszy sposób na relaks i po-
znanie wybrzeża. Cieśnina łączy Wschód z Zachodem, 
ma znaczenie strategiczne i była jedną z najważniej-
szych dróg morskich na świecie. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja. Fakultatywnie (za dodatko-
wą opłatą na miejscu): „Istambuł by night”; wspaniała 
okazja, aby przekonać się, jak miasto żyje nocą. Powrót 
do hotelu, nocleg.

5. DZIeŃ

  Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie pałacu Top-
kapi - imponującej rezydencji sułtanów i centrum ad-
ministracyjnego przez ponad 380 lat. Przejazd do AN-
KARY, stolicy Turcji. Zwiedzanie Mauzoleum Ataturka 
- narodowej świątyni poświęconej ojcu Turków, twór-
cy współczesnego państwa tureckiego. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie. Fakulatywnie (za dodatko-
wą opłatą na miejscu): „Ankara by night”. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg.

6. DZIeŃ

  Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KAPADO-
CJI słynącej z księżycowego krajobrazu, podziem-
nych miast i skalnych kościołów. Zwiedzanie: skansen 
Göreme, największy i najciekawszy kompleks skalnych 
kościołów wyrzeźbionych w tufie wulkanicznym, kry-
jących wspaniałe freski, w większości z XI w.; wzgórze 
Uchisar, skąd rozpościera się panoramiczny widok na 
Kapadocję. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem 
wspaniała zabawa podczas „Tureckiej Nocy” zorga-

nizowanej w jednej z jaskiń Kapadocji: program arty-
styczny, kolacja, napoje alkoholowe i bezalkoholowe. 
Powrót do hotelu, nocleg.

7. DZIeŃ

  Fakultatywnie: lot balonem nad Kapadocją (za do-
datkową opłatą na miejscu). Możliwość podziwiania 
baśniowego krajobrazu Kapadocji z góry. Śniadanie. 
Wykwaterowanie. Przejazd do KONYI, jednej z naj-
bardziej religijnych i konserwatywnych miejscowości 
w Turcji, gdzie powstał zakon tańczących derwiszów. 
Zwiedzanie muzeum Mevlany - założyciela zakonu. 
Fakultatywnie pokaz rytualnego tańca derwiszów 
(za dodatkową opłatą na miejscu). Przejazd do hote-
lu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

8. DZIeŃ

  W zależności od godziny wylotu: śniadanie, czas wol-
ny, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Dla osób, 
które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: 
śniadanie, wykwaterowanie, transfer do wybranego 
hotelu.

HOTel ASKA BuSe reSOrT ****: Malowniczo położo-
ny na klifie, z pięknym panoramicznym widokiem na 
morze, w pobliżu miejscowości Incekum znanej z jed-
nej z najpiękniejszych plaż Riwiery Tureckiej. Szeroka, 
piaszczysta plaża, egzotyczny ogród i piękny widok 
to nie wszystkie zalety tego obiektu. Hotel należy do 
sieci hoteli Aska znanej z tego, że kładzie duży nacisk 
na jakość serwisu. Hotel oferuje program all inclusive 
przez 24 godziny na dobę!

pOŁOżeNIe: w miejscowości Incekum, na klifie, bezpo-
średnio nad morzem, ok. 25 km od centrum ALANYI; 
ok. 100 km od portu lotniczego w Antalyi; przystanek 
lokalnych mini-busów naprzeciwko hotelu, co 15 min 
kurs do centrum Alanyi. 

Cena obejmuje:

- Przelot na trasie Warszawa – Antalya – War-
szawa (wraz z opłatami lotniskowymi),

- 7 noclegów w hotelach ***: w miastach lub 
w okolicy miast: 2 w Antalyi, 1 w Pamukka-
le, 1 w Bursie, 1 w Istambule, 1 w Ankarze, 
1 w Ugrup; (2-osobowe, klimatyzowane po-
koje ( możliwość dostawki) z łazienką,

- Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgod-
nie z programem,

- Opieka polskojęzycznego pilota oraz lokalne-
go przewodnika, 

- Rejs po Cieśninie Bosfor,
- Wieczór „Turecka Noc”,
- Transfery klimatyzowanym autokarem zgod-

nie z programem wycieczki,
- Ubezpieczenie KL i NW do kwoty 15.000 EUR 

/ osoba,
- Specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stoma-

tologów
dla osób decydujących się na przedłużenie 
pobytu 
- 7 noclegów w hotelu ASKA BUSE 4*,
- Wyżywienie podczas części pobytowej: All 

inclusive,
- Ubezpieczenie KL i NW 

Cena nie obejmuje:

- Obowiązkowej wizy tureckiej 15 EUR lub 20 
USD - płatne na lotnisku w Turcji, (paszport 
musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty 
powrotu do kraju).

- Obowiązkowych opłat na miejscu za bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę li-
cencjonowanego przewodnika ok. 130 EUR/
osoba. 

- Napiwków ok. 15 EUR / osoba, 
- Ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobo-

wego w htl. Aska Buse 850 zł / osoba, 
- Opłaty fakultatywne: Istambuł nocą ok. 29 

EUR / osoba, (wymagane min. 15 osób), lot 
balonem nad Kapadocją ok. 150 EUR / oso-
ba, pokaz tańca derwiszów ok. 17 EUR / oso-
ba (wymagane min. 5 osób), Ankara By Night 
ok. 11 EUR / osoba (wymagane min. 15 osób), 
wizyta w hamammie ok. 25 EUR / osoba.

Zgłoszenia: 

 IDF sp. z o.o.: tel.: 22 868 36 93    tel./fax.  
22 846 04 26 idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl

 Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 
780 zł do dnia 23.04.2012 na konto: PKO BP IX 
Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem: „Szkolenie Turcja”. Dopłata II raty 
najpóźniej do dnia: 30.05.2012.

wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

Cena programu Zwiedzanie Turcji (3-10 x 2012): 2 280 plN
pobyt w hotelu Aska Buse **** (10-17 x 2012): 2 400 plN 

Zwiedzanie Turcji (3-10.10.2012) i tydzień pobytu (10-17 x 2012) w hotelu Aska Buse ****: 3 480 plN

SZKOleNIe 

DlA leKArZy 

STOMATOlOgÓw
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Cena obejmuje:

- przelot na trasie Warszawa – Hawana – War-
szawa wraz z opłatami lotniskowymi

- transfer lotnisko – hotel – lotnisko
- transport autokarem z klimatyzacją wg pro-

gramu
- zakwaterowanie w hotelach 3*/4* (pokoje 

2-os., dopłata do pok. 1-os.) 
- wyżywienie wg programu 
- wyżywienie All Inclusive w hotelach w Trini-

dad i Varadero
- wycieczki według programu
- wycieczkę na wyspę Cayo Blanco podczas 

pobytu w Varadero
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg 

programu

- opiekę wykwalifikowanego pilota podczas 

trwania całej imprezy

- obsługę lokalnych przewodników

- wizę kubańską 

- opłatę wylotową z Kuby

- napiwki dla przewodników i kierowców

- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż

- Specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stoma-

tologów

Cena nie obejmuje:

- innych świadczeń niż wymienione powyżej 
oraz wydatków natury osobistej 

Zgłoszenia: 

 IDF sp. z o.o.: tel.: 22 868 36 93    tel./fax.  
22 846 04 26 idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl

 Wpłaty dokonać należy na konto:
 PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 

0108 3294 z dopiskiem: „Kuba listopad 2012”.

wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

1. DZIeŃ - wArSZAwA – HAwANA

  Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wręczenie 
dokumentów podróży. Odprawa biletowo-paszpor-
towa. Przelot do stolicy Kuby – Hawany przez jeden 
z portów europejskich. Po przylocie transfer do ho-
telu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

2. DZIeŃ - HAwANA

  Śniadanie. Zwiedzanie Hawany : Malecón - nadmorski 
bulwar, dzielnice Miramar i Cubanacan - gdzie przed 
rewolucją mieszkała arystokracja kubańska, cmentarz 
Colon, Plac Rewolucji - miejsce 1-majowych wieców, 
Kapitol - dawny parlament, Park Centralny, teatr Gar-
cii Lorki (Teatr Wielki) - zbudowanym w 1837 roku, 
w którym oklaskiwano takie znakomitości jak Enrico 
Caruso czy Sarah Bernhardt i gdzie występuje świa-
towej sławy Ballet National de Cuba (Balet Narodo-
wy Kuby), przejazd przed posąg Cristo de la Habana, 
skąd rozciąga się piękny widok na zatokę, następnie 
przejazd do muzeum rumu. Zwiedzanie starej Hawa-
ny: Hotel Ambos Mundos, gdzie mieszkał Ernest He-
mingway, Katedra zbudowana w stylu barokowym, 
Pałac Prezydencki, plac targowy, Bodeguita del Me-
dio i El Floridita - ulubione bary Hemingwaya. Powrót 
do hotelu bulwarem Obispo. Kolacja, po której udamy 
się starymi samochodami do najsłynniejszego kaba-
retu Kuby – „Tropicana”. Następnie powrót do hotelu. 
Nocleg w Hawanie.

3. DZIeŃ - HAwANA - SOrOA -
VINAleS – HAwANA

  Śniadanie. Wyjazd do rezerwatu przyrody Soroa, gdzie 
zobaczymy Ogród Orchidei. Następnie odwiedzimy 
fabrykę cygar w Candelaria. Wycieczka do prowincji 
Pinar del Rio - najstarszej geologicznie części wyspy, 
z pięknymi lasami piniowymi, plantacjami tytoniu, 
słynącej z produkcji znanych na świecie cygar. Czeka 
nas rejs łodzią do indiańskiej jaskini - Cueva del Indio, 
w której ukrywali się zbiegli niewolnicy, a następnie 
zwiedzimy miasteczko Vinales. Powrót do Hawany do 
hotelu na kolację i nocleg.

4. DZIeŃ - HAwANA - CIeNFuegOS – TrINIDAD

  Po śniadaniu wyjazd do Trinidad. Po drodze zatrzy-
mamy się w Guama, gdzie odwiedzimy wioskę Indian 
i farmę krokodyli. Następnie przejazd do Cienfuegos, 
miasta zwanego Perłą Południa. Spacer po mieście 
reprezentacyjnym bulwarem El Prado – zobaczymy 
Teatro Terry i Pałac Valle, zbudowany w stylu neo-
mauretańskim, uznany za jeden z najpiękniejszych 
budynków na Kubie. Przejazd do Trinidad. Zakwa-
terowanie w hotelu w opcji ALL INCLUSIVE, kolacja 
i nocleg.

5. DZIeŃ - TrINIDAD

  Po śniadaniu zwiedzanie Trinidad, jednego z najle-
piej zachowanych miast kolonialnych w Ameryce 
Łacińskiej będącego pomnikiem narodowym Kuby. 
Zwiedzimy Plaza Mayor (wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO), Muzeum Romantyczne, Tower 

of Convento de San Francisco, La Canchanchara Bar 
(Canchanchara to tradycyjny koktajl z rumu, limonek, 
wody i miodu). Powrót do hotelu. Po kolacji przejazd 
do Casa de la Musica. Powrót do hotelu na nocleg.

6. DZIeŃ - TrINIDAD – HANABANIllA

  Po śniadaniu wyjazd nad jezioro Hanabanilla w gó-
rzyste rejony Sierra del Escambray. Rejs po jeziorze. 
Zatrzymamy się na wypoczynek i kąpiel przy jednym 
z licznych małych wodospadów. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

7. DZIeŃ - HANABANIllA – VArADerO

  Po śniadaniu wyjazd do Varadero, przyjazd do hotelu, 
zakwaterowanie w opcji All inclusive. Czas na odpo-
czynek, plażowanie, nurkowanie...

8-9. DZIeŃ - VArADerO 

  Czas na odpoczynek, plażowanie, nurkowanie...

10. DZIeŃ - VArADerO

  W tym dniu zapraszamy Państwa na rejs katamaranem 
wzdłuż wybrzeży Varadero na wyspę Cayo Blanco - 
w trakcie rejsu przerwa na nurkowanie (snorklowanie) 
na tamtejszej rafie koralowej. Relaks na plażach Cayo 
Blanco. W trakcie wycieczki obiad (zaserwowane zo-
staną owoce morza). Będzie także okazja do interak-
tywnego popływania z delfinami. Powrót do hotelu 
na kolację i nocleg.

11. DZIeŃ - VArADerO – HAwANA

  Po śniadaniu wyjazd w kierunku lotniska w Hawanie. 
Przejazd przez najwyższy most na Kubie (110 m wyso-
kości) uważany za perłę inżynierii kubańskiej. Z mostu 
roztacza się wspaniała panorama. Obiad. Przejazd na 
lotnisko i wylot do Europy.

12. DZIeŃ - wArSZAwA

  Przelot do Warszawy i zakończenie wyjazdu.

Cena od osoby: 4 810 plN + 1 185 eur

Kuba
Termin: 8-19 XI 2012
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Dominikana
Termin: 8-15 II 2013

Raj na ziemi, pocztówkowe białe plaże 
z pudrowo miękkim piaskiem, kokosowe 
palmy schylające się do szmaragdowego 
morza. Słońce i dźwięki merengue, pełna 
egzotyka, tropikalne niebo dla kochają-
cych karaibską żywiołowość i niepowta-
rzalne, romantyczne krajobrazy. Leni-
we dni i pełne zabawy noce, egzotyczne 
drinki i soczyste owoce to znakomita 
propozycja na niezapomniane karaibskie 
wakacje.

Hotel GRAN BAHIA PRINCIPE PREMIER ***** 

Hotel jest częścią fantastycznego resortu Gran Bahia Prin-
cipe, położony jest przy białej, piaszczystej plaży Bavaro 
w olbrzymim tropikalnym ogrodzie. Połączone ze sobą 
hotele tworzą tętniące życiem wakacyjne miasteczko, 
gdzie spotykają się miłośnicy słońca i dobrej zabawy 
z całego świata. Goście części Premier mogą korzystać 
z udogodnień sportowych, basenów i rozrywek części 
Punta Cana i Bavaro. Morze atrakcji przy jednej z naj-
piękniejszych plaż na świecie!

pOŁOżeNIe: w rejonie PUNTA CANA, w niewielkiej 
odległości od centrum dzielnicy hotelowej Bavaro, 
w pobliżu sklepy, bar i restauracje, centrum handlo-
wo-rozrywkowe Pueblo Principe; ok. 20 km od portu 
lotniczego Punta Cana; przystanek autobusowy przy 
hotelu (ok. 3 USD/Higüey).

plAżA: Bavaro Beach, publiczna, wydzielona część do 
Gości hotelu, długość ok. 500 m, szeroka, piaszczysta – 
biały piasek, łagodne zejście do morza, bezpośrednio 
przy hotelu (od części Premier ok. 800 m), bezpłatne 
parasole, leżaki i ręczniki.

HOTel: pięciogwiazdkowy, elegancki i stylowy, zbudo-
wany w 2004 r., cały kompleks posiada 780 pokoi, 18 
budynków, do 3 pięter, przestronne lobby, całodo-
bowa recepcja, restauracja główna w części Premier: 
Las Dalias – dania w formie bufetu, kuchnia między-
narodowa, dostępne foteliki dla dzieci, restauracje à la 
carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja), podczas 
kolacji obowiązuje strój formalny (panowie – długie 
spodnie): Le Gourmet – francuska, Maiko – japońska, 
Sante Fe – meksykańska, Garden Grill – dania z gril-
la, El Pescador – owoce morza, Il Capriccio – włoska, 
El Meson – hiszpańska; 16 barów na terenie całego 
kompleksu, w tym: 2 w lobby, 3 przy basenach, 3 przy 
plaży, Sports Karaoke, piano-bar, 2 snack-bary, bar 
w dyskotece, Conga Bachata, Theatre Bar, Merengue, 
sklepy; centrum konferencyjne dla 300 osób, kolejka, 
która kursuje po całym kompleksie (21 godz./doba); 
za opłatą: internet bezprzewodowy w lobby (ok. 15 
USD/dzień, kaucja za modem: ok. 90 USD), całodo-
bowy room-service, lekarz na wezwanie, opiekunka 
do dziecka (na zamówienie; dzieci do 12 lat), pralnia; 

akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, 
American Express.

pOKÓj: 2-os.(możliwość 1 lub 2 dostawek), elegancki, in-
dywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna, 
wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, mini-bar, 
sejf (płatny); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat; 
balkon lub taras (stolik i krzesełka). 

SpOrT I rOZrywKA: 1 basen, słodka woda, gł. 1,3 m, 
wydzielona część dla dzieci, gł. 0,4 m, przy basenie 
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki; kort tenisowy 
(oświetlenie płatne: ok. 10 USD/godz.), mini-golf, 
rzutki, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, siłownia, 
aerobik, tenis stołowy, niemotorowe sporty wodne 
(1 godz./dzień bezpłatnie): nurkowanie, kajaki, żeglar-
stwo, windsurfing; pokój zabaw dla dzieci, mini-klub 
(4-12 lat), dyskoteka, amfiteatr, animacje dla dorosłych 
i dzieci: muzyka na żywo, pokazy; za opłatą: wędkar-
stwo, motorowe sporty wodne: banan, skutery wod-
ne; centrum spa: aromaterapia, hydroterapia, zabiegi 
na twarz i ciało, salon piękności, masaże.

All INCluSIVe 24 H: śniadanie (7.00-10.30), obiad 
(12.00-15.00), kolacja (18.00-22.30) w formie bufetu 
w restauracji Las Dalias oraz kolacja w restauracji à la 
carte (3 razy w tygodniu; wymagana wcześniejsza 
rezerwacja); przekąski w snack-barze (10.00-18.00); 
napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe 
dostępne całą dobę w wyznaczonym barze; wyma-
gane noszenie opasek all inclusive. 

wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

Cena: 6 590 plN

Cena zawiera:

- przelot na trasie Warszawa – Punta Cana – 
Warszawa,

- obowiązkowe opłaty lotniskowe (350 zł),
- dopłatę transportową (250 zł),
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimaty-

zowanym autokarem,
- zakwaterowanie: 7 noclegów wybranym ho-

telu, pokoje 2-osobowe standardowe,
- wyżywienie: formuła All inclusive, 
- opieka polskiego rezydenta,
- ubezpieczenie KL i NW – do 15.000 € / osoba,
- szkolenie dla lekarzy stomatologów

Cena nie zawiera:

- opłaty za kartę turystyczną Dominikany – 15$ 
/ osoba (wykupuje się na lotnisku na Domini-
kanie) Paszport musi być ważny co najmniej 
6 miesięcy,

- wycieczek lokalnych,
- dopłaty do pokoju jednoosobowego w hote-

lu Gran Bahia Principe- 1.290 zł 
- zwyczajowych napiwków oraz wydatków 

własnych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o.
tel.: 022 868 36 9
tel./fax: 022 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl

SerDeCZNIe ZAprASZAMy!!!
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Cena zawiera:

- przelot bezpośrednio liniami LOT na trasie Warszawa 
– Tbilisi; Erywań - Warszawa wraz z opłatami lotnisko-
wymi

- transfery z i na lotniska
- transport klimatyzowanym autokarem wg programu
- nocny przejazd pociągiem z Baku do Tbilisi (wagon sy-

pialny 4-osobowy) 
- jazdę jeepami do kościoła Św. Trójcy w górach Kaukazu
- zakwaterowanie w hotelach 3*/4* (pok. 2-os.), dopłata 

do pok. 1-os. 430 USD/os.
- posiłki wg programu (Ś - śniadanie, O - obiad, K - kola-

cja)
- degustację gruzińskiego wina w lokalnej winiarni
- udział w wypieku tradycyjnego gruzińskiego chleba 

- degustację narodowego ormiańskiego koniaku Ararat 
- wypiek i degustację ormiańskiego lavash
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
- obsługę lokalnych przewodników według programu
- opiekę polskiego pilota podczas trwania całej imprezy
- wizę do Azerbejdżanu i Armenii
- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
- Specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów

Cena nie zawiera:
- wydatków natury osobistej i innych świadczeń nie wy-

mienionych powyżej oraz napiwków

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zgłoszenia: 

 Z g ł o s z e n i a :  I D F  S p .  z  o . o .  02 2  8 6 8  3 6  93 , 
fax. 022  846 04 26, 506 097 598, idf@idf.net.pl, 
www.idf.net.pl

 Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 2 600 
PLN do dnia 15.11.2012 na konto: IDF sp. z o.o., PKO BP 
IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 z do-
piskiem: „Szkolenie Gruzja”. Dopłata II raty najpóźniej 
do dnia: 29.03.2013

wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

1. DZIeŃ - wArSZAwA - TBIlISI

  Spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie na 2h przed plano-
wanym odlotem, wręczenie dokumentów podróży, odprawa 
biletowo-bagażowa, przelot z Warszawy do Tbilisi.

2. DZIeŃ - TBIlISI (ś, O)

  Przylot do Tbilisi. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i odpo-
czynek po podróży. Po późnym śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, 
łączącego w sobie kulturę Europy i Azji. Zobaczymy Abanotu-
bani - najstarszą część miasta, zwaną też „dzielnicą łaźni”, na-
stępnie cytadelę Narikala, szczyt Metekhi, „Wielką Synagogę” 
z początków XX wieku, Katedrę Sioni – jeden z najstarszych 
kościołów w Tbilisi, gdzie przechowywany jest krzyż Św. Niny, 
jedna z najcenniejszych relikwii dla Gruzinów. Udamy się do 
Anchiskhati – najstarszego kościoła w Tbilisi zbudowanego 
w VI wieku. Przejdziemy aleją Rustaveli oglądając m.in.: bu-
dynki parlamentu gruzińskiego, opery, teatru. Odwiedzimy 
lokalne muzeum etnograficzne. W trakcie zwiedzania obiad. 
Po południu możliwość zakupów na największym targu sta-
roci, i nabycia rogów do wznoszenia toastów, lokalnego ręko-
dzieła, obrazów. Nocleg w hotelu w Tbilisi.

3. DZIeŃ - KAKHeTI – AlAVerDI –
IKAlTO - TelAVI (ś, O)

  Po śniadaniu wyprawa do winnego regionu Gruzji – Kacheti. 
Gruzja to jeden z najstarszych regionów winiarskich świata. 
Uważa się, iż od gruzińskiego słowa ghvino pochodzi łaciń-
skie słowo vino. Przejedziemy do Sighnaghi, średniowiecz-
nego miasta-muzeum, otoczonego XVIII-wiecznym murem, 
skąd wspaniale widać góry Północnego Kaukazu. Zwiedzimy 
też Monastyr św. Jerzego w Bodbe, położony wśród wysokich 
cyprysów na stromym zboczu w dolinie rzeki Alazani. Według 
legendy klasztor wzniesiono w miejscu pochówku św. Niny. 
Obiad zjemy w lokalnej winiarni, gdzie odbędzie się również 
degustacja wina i weźmiemy udział w wypieku prawdziwego 
gruzińskiego chleba. Następnie przejazd do Ikalto – komplek-
su klasztornego założonego w drugiej połowie VI w. przez 
Zenona – ucznia jednego z 13 ojców syryjskich. Udamy się do 
Telavi - głównego miasta Kacheti, słynącego z przepięknych 
krajobrazów Wysokiego Kaukazu. Nocleg w Telavi.

4. DZIeŃ - TelAVI - lAgODeKHI – SHeKI (ś, O)

  Ruszymy wzdłuż malowniczych zboczy Kaukazu Wysokiego 
do granicy gruzińsko-azerskiej – obok Parku Narodowego La-
godekhi. Po przekroczeniu granicy zatrzymamy się w Sheki, 
aby zobaczyć majestatyczny XVIII-wieczny kompleks pałaco-
wy Chanów, meczet, a także wyroby rzemieślnicze lokalnej 
pracowni. Nocleg u top Kaukazu w Sheki.

5. DZIeŃ - SHeMAKHA - BAKu (ś, O)

  Po śniadaniu wyjedziemy do Baku - amfiteatralnie położo-
nego, niesamowitego miasta w którym tradycja splata się 
z nowoczesnością a dziesiątki naftowych szybów kontrastują 
z zabytkami miasta. Po drodze zatrzymamy się w Shemakha, 
niegdyś jednym z ważniejszych miast na trasie jedwabnego 
szlaku aby zobaczyć meczet Jumy oraz Mauzoleum Diri Baby 
i obserwatorium, w takcie zwiedzania obiad. Przyjazd na noc-
leg w Baku.

6. DZIeŃ - pÓŁwySep ApSZerON (ś, K)

  Po śniadaniu zwiedzimy najstarszą część Baku, twierdzę z IX 
w. Icheri Schecher z Wieżą Dziewiczą oraz XVII w. Pałac Szir-
wanszachów (UNESCO), a następnie udamy się do archeolo-
gicznego centrum, gdzie znajdują się wspaniale zachowanie 
geoglify na 6000 płycin kamiennych z okresu ponad 40 tys. 
lat, unikat na skalę kraju (UNESCO). Po południu zwiedzimy 
pobliskie Surakhany gdzie jest unikalna świątynia Ognia Zara-
tustrian. Wieczorem w centrum Baku będziemy jeść sutą kola-
cje przy akompaniamencie muzyki, a po niej przejedziemy na 
dworzec i nocnym pociągiem udamy się w podróż do Tbilisi.

7. DZIeŃ - TBIlISI –ANNANurI - guDAurI (ś, K)

  Przyjazd do Tbilisi. Śniadanie. Wyjazd w kierunku Gudauri – 
oddalonego o ok. 90km kurortu narciarskiego położonego 
2000 m.n.p.m. Zatrzymamy się po drodze w Ananuri, aby zo-
baczyć XVII w. fort znajdujący się na trasie tzw. „Gruzińskiej 
Drogi Wojennej”. Przyjazd do Gudauri, otoczonego szczyta-
mi potężnego Kaukazu zakwaterowanie w hotelu, reszta dnia 
wolna na kontemplację potęgi Kaukazu lub piesze wycieczki. 
Kolacja i nocleg w Gudauri.

8. DZIeŃ - gergeTIS SAMeBA -
MTSKHeTA - TBIlISI (ś, K)

  Po śniadaniu przejazd do Kazbegi skąd jeepami udamy się 
do Gergetis Sameba - XIV w. kościoła Świętej Trójcy. Po jego 
wschodniej stronie znajduje się głęboka kotlina, w której leży 
miasto Kazbegi, natomiast po przeciwnej stronie góruje maje-
statyczny, drzemiący wulkan Mkinvari. Bez wątpienia kościół 
i okoliczne góry tworzą jeden z kilku najwspanialszych wido-
ków na Kaukazie. Zobaczymy również Wąwóz Darialski, na-
zywany wrotami Kaukazu, położony na granicy Rosji i Gruzji, 
o ścianach sięgających powyżej 1000 m. Przejazd do Tbilisi, po 
drodze zatrzymamy się w starożytnej stolicy Gruzji – Mtskhety. 
Tutaj na początku IV w. Gruzini przyjęli chrześcijaństwo. Nie-
daleko od Mtskhety, na szczycie niewielkiego wzgórza, znaj-
duje się klasztor Jvari (UNESCO) oraz Svetitskhoveli – gdzie 
zlokalizowana jest jedna z największych świątyń gruzińskich. 
Przyjazd do Tbilisi, kolacja przy akompaniamencie lokalnej 
muzyki. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

9. DZIeŃ - uplISTSIKHe - KuTAISI (ś, O)

  Po śniadaniu przejazd do Gori. Zwiedzimy Muzeum Stalina, 
gdzie można obejrzeć między innymi jedną z jego 12 po-
śmiertnych masek, chatę w której się urodził, opancerzony 
wagon, którym podróżował. Następnie wizyta w Uplistsikhe 
(UNESCO)- największym skalnym mieście na terenie Gruzji 
z czasów głębokiej starożytności położonego na dawnym 
szlaku jedwabnym. Przejazd do Kutaisi - drugiego co do wiel-
kości miasta Gruzji, którego symbolem i największą atrakcją 
jest katedra Bagrati (UNESCO), należąca do największych za-
bytków kultury gruzińskiej, nadal zadziwia swym rozmachem, 
formą i wspaniałymi zdobieniami. Zakwaterowanie w hotelu. 
Nocleg w Kutaisi.

10. DZIeŃ - BATuMI (ś, K)

  Przejazd do Batumi – najsłynniejszego ośrodka wypoczynko-
wego w Gruzji. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. Czas wolny 
na wypoczynek i plażowanie. Kolacja i nocleg w Batumi.

11. DZIeŃ - BATuMI (ś, K)

  Dzień wolny na relaks. Osoby chętne mogą udać się wraz z pilo-
tem do Gonio - starożytnego miasta założonego jeszcze przez 
Greków. Warownię zbudowano na planie prostokąta, jej mury 
wzmacniało 18 baszt. Ponadto zobaczymy Ogród Botaniczny 
z wieloma różnorodnymi roślinami z całego świata oraz pięk-
nym widokiem na wybrzeże Morza Czarnego. Popołudnie wol-
ne na wypoczynek i plażowanie. Kolacja i nocleg w Batumi.

12. DZIeŃ - SATAplIA – BOrjOMI -
AKHAlTSIKHe (ś, K)

  Po śniadaniu przejazd do Sataplia – rezerwatu założonego 
w 1935 roku, gdzie zobaczyć można reliktowy las typu kol-
chidzkiego, w którym rosną m.in. buk, bukszpan i cis, a także 
jaskinie krasowe, krater wygasłego wulkanu, skamieniałe od-
ciski śladów dinozaurów. Przejedziemy do Borjomi – słynne-
go ze swoich wód mineralnych i Parku Narodowego. Następ-
nie udamy się do Akhaltsikhe - miejscowości uzdrowiskowej 
w kompleksie źródeł termalnych. Kolacja i nocleg w Akhalt-
sikhe.

13. DZIeŃ - VArDZIA – jeZIOrO SewAN (ś, O)

  Po śniadaniu przejedziemy na południe kraju, aby zobaczyć 
niesamowite, kamienne miasto Wardzia, dające swego cza-
su schronienie dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Na 
13 poziomach do dzisiaj zachowało się ponad 250 pomiesz-
czeń i komnat. Przekroczymy granicę z Armenią, zwiedzając 
X wieczny klasztor Hathartsin nieopodal miasta Dilijan. Za-
trzymamy się nad jeziorem Sewan, jednym z największych 
słodkowodnych jezior w tej części Eurazji. Zakwaterowanie 
w hotelu i nocleg w okolicach Jeziora Sewan.

14. DZIeŃ - erywAŃ – eCZMIADZyN -
ZVArTNOTS (ś, K)

  Po śniadaniu przejazd do Erywania. Po drodze zatrzymamy 
się w klasztorze Sevan. Po przyjeździe do stolicy Armenii, po-
łożonej zaledwie 50km od znanego z Biblii Wzgórza Ararat, 
zobaczymy gmach parlamentu, budynek opery, pałac pre-
zydencki, centrum sportu, twierdzę Erebuni (VIII w) a także 
miejsce przechowywania manuskryptów Matenadaran. Po po-
łudniu przejedziemy do duchowej stolicy kraju, Eczmiadzynu 
(UNESCO), gdzie znajduje się siedziba najwyższego patriarchy 
Armenii – Katolikosa Wszystkich Ormian (odpowiednik Waty-
kanu), zwiedzimy Sobór Eczmiadzyński z IV wieku, kościół św. 
Hripsimy z VII wieku a w drodze powrotnej pozostałości świą-
tyni Zvartnots z VIIw (UNESCO). Będzie także możliwość wzię-
cia udzialu w procesie wypieku lavash – oriańskego chleba.

15. DZIeŃ - gArNI - gegHArD (ś, O)

  Po śniadaniu zobaczymy Garni – pozostałości pogańskiej świą-
tyni Słońca, a następnie droga poprowadzi przez brunatno-
-czerwone zbocze góry, gdzie w skale wykuty jest monastyr 
GEGHARD (UNESCO), zwiedzanie zakończymy degustacją na-
rodowego ormiańskiego koniaku Ararat, a kolację pożegnalną 
zjemy w restauracji serwującej tradycyjne dania ormiańskie.

16. DZIeŃ - erywAŃ - wArSZAwA (ś)

  Wcześnie rano transfer na lotnisko i odlot do kraju, zakończe-
nie przygody w Eurazji.

Cena: 3 600 plN + 2 297 uSD

Gruzja, Armenia, Azerbejdżan
Termin: 25 V-9 VI 2013 weekend z Bożym Ciałem
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Austria - Karyntia
Rodzinne Ski Safari

Termin I: 25 I-3 II.2013; Termin II: 1-10 II 2013

Spittal am Drau, miasto położone w samym 
sercu Karyntii, ojczyźnie Franza Klammera, 
nad rzeką Drau. Region ten słynie z około 
200 słonecznych dni w roku, wspaniałej 
kuchni i wysokiej klasy hoteli. 

Impreza typu ski safari: Codziennie jazda na innej stacji 
narciarskiej. Alpejskie słońce, świetnie przygotowane 
i różnorodne trasy, a co najważniejsze gwarancja śniegu. 
W pobliżu hotelu stacja narciarska Goldeck, w odległości 
20-30 min jazdy stacje narciarskie Katschberg, Ankogel, 
Gerlitzen, Bad Kleinkirchheim, a także słynna Ski Arena 
w Nassfeld i Mölltaler Gletscher (lodowiec). Do dyspo-
zycji setki kilometrów tras o różnym stopniu trudności, 
wszystkie dostępne w ramach jednego karnetu. Nowość: 
videocoaching na stoku, a popołudniu analiza techniki 
jazdy z instruktorami.

Zakwaterowanie: Hotel ERTL**** w Spittal am Drau: 
gruntownie odnowiony w 2009 roku, prowadzony przez 
5 pokoleń rodziny Krobath, usytuowany jest w centrum 
miejscowości. Nieopodal sklepy, poczta, bank, kompleks 
basenowo-rekreacyjny, dyskoteki. Pokoje- 2, 3, 4 oso-
bowe z łazienkami (prysznic/wanna, umywalka, WC, su-
szarka), TV. W hotelu restauracja, bar, winda, narciarnia, 
sala konferencyjna, Wi-Fi (za dopłatą). Kompleks base-
nów i saun Drautal Perle- 15 minut spacerem od hotelu 
(czynny pn-pt 10-22, Sb-ndz 10-20). 

1-2. DZIeŃ (piątek/sobota)

  Wyjazd z Warszawy. Przejazd do Austrii. Przyjazd do 
hotelu w sobotę , zakwaterowanie, obiadokolacja.

3. DZIeŃ (niedziela)

  W pierwszy dzień narciarski/snowboardowy zabierze-
my Was na stację narciarską Katschberg. 16 wyciągów 
i ponad 60 km tras, piękna 8 km trasa widokowa A1, 
atrakcje dla dzieci (renifery, śnieżny park z maskotką-
-błękitnym serduszkiem Katschi), dla zaawansowa-
nych czarna trasa Direttissima. Wraz z instruktora-
mi podzielimy się na grupy i rozpoczniemy śnieżne 
szaleństwo. Trasy: łatwe 10km, średnie 40km, trudne 
10km. Apress ski: zabawy integracyjne dla dzieci.

4. DZIeŃ (poniedziałek)

  Śmigamy w Bad Kleinkirchheim- St. Oswald. Ponad 
100 km świetnie przygotowanych tras, 25 wyciągów 
(w tym 4 gondole), trasa z pomiarem prędkości, dzie-
cięcy Wonderland i czarna trasa alpejskiego pucharu 
świata, nazwana imieniem Franza Klammera. Trasy: 
18 km łatwe, 77 km średnie, 8 km trudne. Apress ski: 
Warto trochę wcześniej zejść ze stoku by skorzystać 
z relaxu i kąpieli w Römerbad – alpejskiej świątyni 
welness, gdzie czeka na narciarzy i snowboardzistów 
kompleks basenów i saun. Wieczorny spacer po mie-
ście.

5. DZIeŃ (wtorek)

  Lodowiec Möltaler Gletscher. Najdłuższą górską kolej-
ką naziemną Mölltaler Gletscher Express wjedziemy w 
8 minut z wysokości 1200 m. n.p.m. na 2200 m. n.p.m. 
Czeka tam na nas 70 km pięknie przygotowanych tras, 
restauracja z ogromnym tarasem słonecznym. Tego 
lata na lodowców został uruchomiony nowy 4-osobo-
wy wyciąg Alteck. Trasy: łatwe 24 km, średnie 26km, 
trudne 21km, freeride 16 km. Apress ski: zajęcia pla-
styczne dla dzieci.

6. DZIeŃ (środa)

  Stacja narciarskie Goldeck w miejscowości Spittal, 
najpiękniejszy widok na Karyntię i dolinę rzeki Drau. 
Idealne stoki by ćwiczyć jazdę na krawędziach, dla 
zaawansowanych czas na zabawę w fun carving. Po 
całym dniu białego szaleństwa warto zjechać prosto 
do kompleksu Drautal Perle najdłuższą czarną trasą 
w Alpach- Talabfarhrt (8,5 km). Trasy łatwe: 10 km, 
średnie: 12 km, trudne: 10 km. Apress Ski:Po dniu spę-
dzonym na stoku można zejść od razu do kompleksu 
basenów Drautal Perle (wstęp w cenie imprezy).

7. DZIeŃ (czwartek)

  Glossglockner – Heiligenblut - nowość w sezonie 
2012 w ofercie Kliwra, najwyższy szczyt w Alpach au-
striackich 3798 m n.p.m. Świetna baza dla amatorów 
freeride’u, stacja położona w samym środku Parku 
Narodowego Wysokich Taurów. Dla dzieci snowland 

i kids ski paradise. Trasy: łatwe 9 km, średnie 40 km, 
trudne 6 km. Apress ski: videocoaching na stoku, a po-
południu analiza techniki jazdy z instruktorami.

8. DZIeŃ (piątek)

  Ski Arena Nassfeld-największy ośrodek narciarski 
w Karyntii, zaliczany od lat do pierwszej dziesiątki 
najlepszych austriackich ośrodków. Stacja posiada 
bardzo nowoczesną infrastrukturę, która co roku jest 
rozbudowywana. Oprócz doskonale przygotowanych 
stoków narciarskich oraz gęstej sieci tras biegowych 
turystów przyciąga specyficzny klimat. W Nassfeld 
jest ponad 300 słonecznych dni w roku. Trasy: łatwe 
30km, średnie 69 km, trudne 11 km. Apress ski: Szalo-
ny wieczór gier- kalambury, jenga, twister i tabu roz-
bawią nas tego wieczoru.

9. DZIeŃ (sobota)

  Pakowanie, ostatnie zakupy, spacer po mieście, po-
żegnanie z Alpami i powrót do Polski.

10. DZIeŃ (niedziela)

  Przyjazd do Warszawy w godzinach porannych.

Program może ulec zmianie ze względu na warun-
ki atmosferyczne (kierownik grupy sprawdza pogodę 
na poszczególnych stacjach codziennie rano i zabiera 

grupę tam gdzie czekają słoneczne stoki).

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie
- transport autokarem klasy lux wraz z dowo-

zem na stoki 
- opiekę wykwalifikowanej kadry (szkolenie 

narciarskie dla dorosłych 4 godziny dzien-
nie, dla dzieci opieka polskojezycznych in-
struktów na stoku przez cały dzień: szkolenie 
oraz doskonalenie poznanych umiejętno-
ści) 

- jednorazowe wejście na basen
- ubezpieczenie TRAVEL
- Wyżywienie:2 posiłki dziennie: śniadanie 

(szwedzki stół), obiadokolacja (ok. 17.30: dwa 
dania gorące, bufet sałatkowy, jeden raz bufet 
dań obiadowych i deser).

- specjalistyczne szkolenie językowe dla leka-
rzy stomatologów

Cena nie obejmuje:

- Karnetu na wyciągi (skipassu) i kaucji za ski-
pass (5 euro - zwracanej ostatniego dnia po-
bytu po zwrocie karnetu).

- Wstępów do odwiedzanych obiektów: 

Römerbad 2 godziny-dorośli- 12 euro, dzie-
ci 6-14 lat– 6 euro; Drautal Perle: 3-6 euro 
(1 wstęp gratis).

- napojów do posiłków, posiłków tranzyto-
wych.

- Dodatkowe ubezpieczenia (za dopłatą): ubez-
pieczenia SKI (+60 zł), ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji (+70 zł), podwyższone ubez-
pieczenie KL i NNW (+60 zł), podwyższone 
ubezpieczenie KL i NNW przy chorobach 
przewlekłych (+150 zł),

- Dopłata za pokój 1 osobowy (+450 zł).

Ceny 6-dniowych skipassów:

- Dorośli (ur. w roku 1993 lub wcześniej): 209 
EUR,

- Młodzież (ur. 1994 do 1997): 168 EUR,
- Dzieci (ur. 1998 do 2006): 105 EUR,
- Dzieci do 6 roku życia (ur. 2007 i później) kar-

net gratis przy zakupie wspólnie z 2 rodziców
- Seniorzy (ur. w roku 1948 lub wcześniej): 168 

EUR

Zgłoszenia: 

 IDF sp. z o.o.: tel.: 22 868 36 93    tel./fax.  
22 846 04 26 idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl

 Rezerwacja miejsc na podstawie zaliczki płat-
nej do 7 dni od momentu zgłoszenia udziału: 
800zł. Wpłaty dokonać należy na konto:

 PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 
0108 3294 z dopiskiem: „Austria Karyntia”. Do-
płata II raty najpóźniej do dnia: 31 październi-
ka 2012.

* (Cena może ulec zmianie przy kursie przekra-
czającym za 1 euro 4,5 zł).

wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

Cena: 2 400 plN*
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Cena zawiera:

- przelot na trasie Warszawa – Kolumbia – Warszawa sa-
molotem rejsowym, przez jeden europejskich portów 
lotniczych (w kwocie do 4500 PLN/os.)

- przeloty wewnętrzne;
- transfery z i na lotniska;
- zakwaterowanie w hotelach 3*(Bogota) i 4* (reszta kra-

ju) w pokojach 2-osobowych z łazienkami (w miejscach 
gorących – klimatyzacja) oraz w kolorowych, wygod-
nych hamakach w indiańskiej rachería pod Riohacha;

- śniadania i obiadokolacje z napojami soft;
- obiady w Riohacha (dzień 5) i na wyspie Múcura (dzień 

8 i 9);
- transport minibusem, motorówką i karetą;

- opiekę polskojęzycznego pilota przez cały czas trwa-
nia programu;

- bilety wstępu do Narodowego Parku Tayrona;
- bilety wstępu do pozostałych obiektów ujętych w pro-

gramie;
- ubezpieczenie KL,NW, bagaż. 
- Specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów

Cena nie zawiera:

- wydatków natury osobistej, napiwków.

Zgłoszenia: 

 Z g ł o s z e n i a :  I D F  S p .  z  o . o .  02 2  8 6 8  3 6  93 
t e l . / f a x .  0 2 2   8 4 6  0 4  2 6 ,  i d f @ i d f . n e t . p l , 
www.idf.net.pl

 Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 3 300 PLN 
w momencie złoszenia. Na konto: IDF sp. z o.o., PKO BP 
IX Warszawa 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 z dopi-
skiem: „Szkolenie Kolumbia”. Dopłata II raty najpóźniej 
do dnia: 08.06.2013 r.

wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

1. DZIeŃ
  Spotkanie na lotnisku. Wręczenie dokumentów podróży. Przelot do 

Bogoty przez jeden z europejskich portów lotniczych. W godzinach 
wieczornych przylot do stolicy Kolumbii – 10-milionowej Bogoty. Bo-
gota położona jest na wysokości 2 600 m. n.p.m. w centralnej części 
kraju. Jej strategiczne położenie na środkowym paśmie kordyliery 
Andów, w rolniczym regionie Cundinamarca i w pobliżu sawanny 
sprawia, że uważana jest za jeden z najlepiej rozwiniętych ośrodków 
miejskich w Ameryce Południowej. Średnia temperatura powietrza 
w Bogocie to 14º C. Transport do hotelu 3* w urokliwej, kolonialnej 
dzielnicy Bogoty – Candelarii. Obiadokolacja.

2. DZIeŃ
  Po śniadaniu spacer po kolonialnej dzielnicy – Candelarii. W pro-

gramie wzgórze kacyka Muisca, pierwotnego wodza tych terenów 
i najstarszy kościół Bogoty „Chorro de Quevedo”. Spacer po malow-
niczych uliczkach Candelarii z jej charakterystyczną, niską, kolorową 
zabudową, romantycznymi patiami i tajemniczymi postaciami na 
dachach. Zwiedzanie centralnego placu miasta „Plaza de Bolivar” 
z budynkiem parlamentu, Pałacem Prezydenckim i przepiękną Ka-
tedrą oraz największego na świecie Muzeum Złota, w którym zgro-
madzono najpiękniejsze złote wyroby licznych kultur indiańskich 
zamieszkujących terytorium Kolumbii przed przybyciem do niej Ko-
lumba. Po nim – możliwość zakupów na indiańskim targu z lokalnym 
rzemiosłem, rękodziełem i pamiątkami. Kolejnym punktem progra-
mu jest sklep ze szmaragdami. Kolumbia słynie bowiem z najlep-
szej jakości szmaragdów na świecie wydobywanych w kopalniach 
Muzo i Chivor. Możliwość zakupu certyfikowanych szmaragdów. 
Po południu – spacer do miejskiej hacjendy Simona Boliwara, bo-
hatera walki o niepodległość wielu krajów Ameryki Południowej, 
położonej u stóp Wzgórza Monserrate. To tutaj Boliwar przebywał, 
mieszkał i spotykał się ze swoją wielką miłością – Manuelitą Saenz 
podczas swoich licznych lecz krótkotrwałych wizyt w Bogocie. Na-
stępnie wjazd kolejką linową na Wzgórze Monserrate położone na 
wysokości 3 100 m. n.p.m., z którego roztacza się niezapomniany 
widok na Bogotę. Monserrate znane jest również z klasztoru i kaplicy 
czarnej Madonny – „La Morenita” i ołtarza Chrystusa Upadającego 
pod Krzyżem – miejsca pielgrzymowania Kolumbijczyków. Kolacja 
w restauracji na wzgórzu Monserrate. Powrót do hotelu na nocleg. 

3. DZIeŃ
  Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Regionu Kawy. Przejazd 

do kawowej hacjendy. Na szczególną uwagę zasłużą tu popularne 
w tej części kraju Jeep’y Willys wypełnione kiśćmi platanów, juką 
i workami z kawy. Te ponad 50-letnie, terenowe i bardzo mocne sa-
mochody są pojazdami lekkimi, przygotowanymi do pokonywania 
dróg nieasfaltowanych, gór, skalistego podłoża, pustyń z wydmami 
i bagnistych puszczy. Domy w tym regionie ustawione są na wyso-
kich palach a ich nieodzownym elementem są otaczające budynek 
balkony, zwane „corredores”. Na balkonach, między doniczkami, za-
wieszone są kolorowe hamaki. Ściany domów pomalowane są na 
intensywne kolory, co na tle krzewów kawowych wygląda bardzo 
soczyście. Rozgrzane powietrze przesycone jest zapachem kawy. 
Zakwaterowanie przewidziane jest w najpiękniejszej hacjendzie 
regionu, dysponującej trzema typami budynków mieszkalnych 
Regionu Kawy: tradycyjnym, kolonialnym i rustykalnym. Hacjen-
da posiada również wyjątkową restaurację z regionalną kuchnią 
i przepięknym widokiem na Andy porośnięte plantacjami najlep-
szej na świecie kawy i platanów. W programie wyjście na plantację 
i zbieranie kawy. Rośnie ona w gorącym i wilgotnym klimacie (w op-
tymalnych dla niej temperaturach i na odpowiedniej wysokości). 
W tradycyjnych, kolumbijskich strojach zbieraczy kawy poznamy 
cały proces przetwarzania tego produktu – od zasadzanego w wy-
sokich Andach ziarenka po filiżankę tego czarnego napoju. Po plan-
tacji, lot na najdłuższym w Ameryce Południowej canopy (przejazd 
na naciągniętych stalowych linach) nad plantacjami kawy, lasem 
bambusowym („bosque de guadua”) i tropikalnymi helikoniami. 
W godzinach wieczornych możliwość skorzystania z wieczornego 
jacuzzi na otwartym powietrzu, basenu, sauny i łaźni tureckiej. Od-
poczynek i obiadokolacja.

4. DZIeŃ
  Po śniadaniu dla odważnych próba lotów nad kolumbijskimi plan-

tacjami kawy – canopy. Obejmuje on 2 000 metrów i podzielony 
jest na siedem odcinków różnej długości, od 100 do 400 metrów 
i wysokości od 40 do 80 metrów, pod różnym kątem, co powoduje, 
że szybkość takiego lotu dochodzić może i do 75 km/godzinę. Do-
datkową atrakcją lotów jest fakt, że przemieszczamy się po trzech 
departamentach Kolumbii: Valle del Cauca, Quindío i Risaralda. 
Hacjenda bowiem położona jest w geograficznym trójkącie. Cało-
dniowy odpoczynek w przepięknej, kawowej scenerii. Obiadoko-
lacja w hacjendzie.

5. DZIeŃ
  Po śniadaniu przelot z Regionu Kawy przez Bogotę do Riohacha – 

powrót do kolumbijskiego regionu Karaibów zamieszkiwanego od 
wieków przez dumnych Indian Wayúu o wyjątkowo ciekawej i bar-
wnej kulturze. Przejazd na tradycyjny obiad do restauracji w mie-
ście i dalej do rodzinnego “rezerwatu” Indian – ranchería. Spotkanie 
z indiańską rodziną, która zapozna nas ze swoją kulturą, w której 
najważniejszą rolę odgrywa matrona rodu i w której do dziś dnia 
rodzice wybierają córkom męża z pokaźnym posagiem. Nauczymy 
się tkania indiańskich toreb i hamaków, spróbujemy lokalnego al-
koholu – chirrinchi, zatańczymy wspólnie indiański taniec wiatru – 
yonna i wybierzemy się na indiański cmentarz, który jest wyjątko-
wym miejscem dla Wayúu, jako że pochówek w tej kulturze realizuje 
się dwukrotnie. Wieczorem przy ognisku posłuchamy indiańskich 
legend i mitów, zjemy tradycyjną kolację z pieczonym kozłem (chi-
vo) i udamy się na nocleg w kolorowych hamakach produkowanych 
przez tę indiańską społeczność.

6. DZIeŃ
  Po śniadaniu, krótki spacer promenadą miasta Riohacha, gdzie na-

być można kolorowe, indiańskie torby, niezwykle modne w Kolum-
bii – mochilas. Następnie – transport do Naturalnego Parku Tayrona, 
którego plaże uznane zostały przez National Geographic za jedne 
z 10 najpiękniejszych plaż na świecie. Zakwaterowanie i nocleg 
w ekskluzywnych, romantycznych, 2-osobowych „cabañas” (cha-
tach na palach – Ecohabs) inspirowanych indiańskimi, tropikalnymi 
konstrukcjami z palmy w turystycznym sektorze Naturalnego Parku 
Tayrona – Cañaveral z bezpośrednim dostępem do plaży. Cañaveral 
to przepiękne miejsce leżące na granicy karaibskiej plaży, tropikal-
nej puszczy i kordyliery Sierra Nevada de Santa Marta. Możliwość 
pieszego spaceru po tropikalnej puszczy, podczas którego obser-
wować można będzie unikalną karaibską florę i faunę (barwne pa-
pugi „loros”, kondory) i 300 innych gatunków ptaków, małpy, żółwie, 
iguany, itd.) Dodatkową atrakcję stanowi możliwość spotkania na 
drodze rodowitych mieszkańców tych terenów – Indian Arhuacos, 
zajętych swoją pracą. To właśnie oni w swych tradycyjnych śnież-
nobiałych strojach wykonują niepowtarzalne wełniane torby „mo-
chilas”, bardzo popularne i modne w Kolumbii, ale nie tak kolorowe 
jak torby Indian Wayúu w Riohacha. Punktem docelowym jest kilka 
zatoczek i przepięknych, białych plaż o szmaragdowej wodzie oto-
czonych tropikalną zielenią „Cabo de San Juan”. Odpoczynek i obia-
dokolacja w Ecohabs.

7. DZIeŃ
  Po śniadaniu przejazd (około 5 godzin) po karaibskim wybrzeżu do 

Cartageny i zakwaterowanie w hotelu 4* w nowoczesnym sektorze 
miasta – Bocagrande. Zwiedzanie najpiękniejszego starego miasta 
regionu Karaibów, będącego głównym portem przeładunkowym 
złota w epoce hiszpańskiej Kolonii i centrum handlu niewolnika-
mi. Starówka Cartageny otoczona jest wielokilometrowym murem 
obronnym, będącym równocześnie tarasem widokowym z fanta-
stycznym widokiem na Morze Karaibskie. To tutaj rodowici miesz-
kańcy miasta przysiadają popołudniami, aby zrelaksować się, popi-
jając tradycyjną lemoniadę kokosową Zwiedzanie najważniejszych 
miejsc historycznej Starówki. Wizyta rozpoczyna się przy Wieży Ze-
garowej – symbolu starego miasta Cartageny i Uliczki Słodkości, po-
jawiającej się w powieści „Miłość w czasach zarazy” Gabriela García 

Márquez. To właśnie tutaj w XVI w. odbywały się targi niewolników. 
Kolejnym punktem wizyty jest klasztor San Pedro de Claver, jezui-
ckiego zakonnika epoki Kolonii, broniącego praw afrykańskich nie-
wolników i znanego jako „Niewolnik niewolników” i cała stara część 
Cartageny. Po zmroku, przejazd karetami zaprzężonymi w konie po 
najpiękniejszych uliczkach Cartageny. Powrót do hotelu na karaib-
ską obiadokolację.

8. DZIeŃ

  Po śniadaniu w hotelu, przejazd do portu jachtowego w Cartagenie. 
Dwugodzinny transport szybką motorówką na wyspę Múcura w Ar-
chipelagu Wysp San Bernardo na kolumbijskich Karaibach. Wyspa 
Múcura to tropikalny raj, który nie potrzebuje Photoshopu, gdyż 
jej plaża jest autentycznie biała, a morze fantastycznie lazurowe. 
Położona na Morzu Karaibskim, w Zatoce Morosquillo, jest jedną 
z 10 wysp wchodzących w skład Archipelagu Wysp San Bernardo. 
Głównym atutem Isla Múcura jest jej elitarność i niewielka ilość tu-
rystów. Dziennie przypływa do niej tylko jedna motorówka. Wyspa 
Múcura to tropikalne, odosobnione miejsce, z daleka od cywilizacji, 
pozbawione hałasu i smogu. To krystalicznie czysta, ciepła woda, 
odpoczynek pod kokosową palmą, odpowiednio schłodzony „coco 
loco” i szum morza i cykad. W programie spacer po wyspie, wypo-
czynek na plaży, karaibski obiad i kolacja.

9. DZIeŃ

  Po późnym śniadaniu, panoramiczny rejs na wyspę El Islote. Do-
datkową atrakcją rejsu jest możliwość obserwacji z morza prywat-
nych wysp archipelagu, należących do znanych osobistości świata 
rozrywki oraz wysepki cmentarza – Tintipán, który stanowi lokalne 
miejsce pochówku. Dopłynięcie na El Islote – najbardziej zaludnionej 
wyspy na świecie. Gęstość zaludnienia na El Islote wynosi 124 700 
osób na kilometr kwadratowy, co w praktyce oznacza 8 m2 na oso-
bę. Mieszkańcy mówią często o sobie: „Śpimy tak blisko siebie, że 
śnimy o tym samym”. Na El Islote wybudowanych jest 97 niewielkich 
domów. Jedynym niezabudowanym kawałkiem wyspy jest niewielki 
placyk w kształcie prostokąta położony w jej środkowej części, obok 
szkoły, dyskoteki i niewielkiego pomieszczenia, w którym przyjmuje 
lekarz. Mieszkańcy El Islote są życzliwie nastawieni do nielicznych 
turystów. Można z nimi przysiąść albo udać się na poszukiwanie 
ogromnych muszli, które wyrzucane są tutaj na brzeg, celem po-
większenia terytorium wyspy. Powrót i obiad na Wyspie Múcura. 
Odpoczynek na rajskiej plaży. Kolacja.

10. DZIeŃ

  Po śniadaniu na wyspie, rejs do Cartageny. Czas wolny na spacer 
po dzielnicy i plaży Bocagrande w Cartagenie. Plaża ta znana jest 
na świecie ze względu na spacerujące po niej w tradycyjnych stro-
jach „Palenqueras” – czarnoskóre potomkinie niewolników z na-
czyniami pełnymi świeżych, tropikalnych owoców umieszczonymi 
na głowach – „platones”. Dla zainteresowanych możliwość spaceru 
nadmorską promenadą i zakupy tradycyjnego rękodzieła, z którego 
słynie Cartagena (kolorowe hamaki, wyroby z kokosu, lokalna biżu-
teria, słodycze, torby z palmy de iraca, buty i kapelusze z karaibskiej 
słomki „caña flecha”, itd.). Powrót do hotelu i obiadokolacja.

11. DZIeŃ

  Po śniadaniu w hotelu w Cartagenie transfer na lotnisko i odlot przez 
Bogotę do Europy. Obiad w Bogocie na lotnisku. Przelot samolotem 
rejsowym do Polski przez jeden z portów europejskich.

12. DZIeŃ

  Powrót do kraju. Czas na wywołanie zdjęć ze szklaneczką karaib-
skiego rumu w dłoni.

Cena od osoby: 7 300 plN + 2 590 uSD

Kolumbia
Termin: 8-19 VIII 2013 - 12 dni!

SZKOleNIe 

DlA leKArZy 

STOMATOlOgÓw
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program prezentacji

9:00-9:50 Rejestracja uczestników

9:50-10:00 Powitanie

10:00-12:30 Trzeci wymiar stomatologii. licówki pełnoce-
ramiczne, minimalnie inwazyjna alternatywa 
estetyczna, rozważania praktyczne z elemen-
tami prezentacji 3D.

 dr rafał Mędzin / Dentura Clinic&Lab, Gryfino

 dr Stanisław lassociński / Praktyka Prywatna, 
Choszczno

12:30-13:15 Lunch

13:15-14:15 Dr n. ekon. Magdalena Szumska. Kiedy pacjent 
zapłaci więcej? psychologia sprzedaży w stoma-
tologii.

14:15-14:30 Przerwa

14:30-16:30 Dr n. ekon. Magdalena Szumska. Co przekreśla 
planowane/wymarzone zyski gabinetu? Błysk 
gotówki w oku dentysty - rozczarować czy za-
czarować?

16:30-16:45 Przerwa

16:45-18:15 Dr n. med. ewa Syguła specjalista dermatolog, 
nauczyciel akademicki. Chcesz być piękna? wy-
pełnianie zmarszczek i powiększanie ust w ga-
binecie stomatologicznym. Wykorzystanie kwasu 
hialuronowego w medycynie estetycznej - sposoby 
aplikacji, postępowanie i zalecenia pozabiegowe.

Rozdanie certyfikatów.

Zgłoszenia:

IDF sp. z o.o., tel. : 22 868 36 93, PKO BP IX Warszawa 
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294

Stomatolog ogólniepraktykujący. W roku 1996 ukończył Pomorską Aka-
demię Medyczną, a w 1999 uzyskał specjalizację ze Stomatologii Ogól-
nej. Uczestniczył w wielu sympozjach i kursach, zarówno w kraju jak i za-
granicą. Od 1998 współtworzy Prywatną Klinikę DENTURA w Gryfinie, 
a od roku 2008 także laboratorium protetyczne. Członek Towarzystw 
naukowych skupiających lekarzy zainteresowanych estetyką, m.in. PASE 
(Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej) i autorem wielu prac na-
ukowych w dziedzinie stomatologii, estetyki i techniki dentystycznej. 
Od roku 2004 jest konsultantem naukowym 3M ESPE. Specjalizuje się 
w endododoncji, protetyce i implantologii, a także w medycznych tech-
nologiach CAD/CAM i makrofotografii stomatologicznej.

Praktyk pasjonujący się zagadnieniami rozwoju gabinetów dentystycz-
nych w obszarze zarządzania i marketingu. Od 12 lat aktywnie związana 
z usługami medycznymi. Prowadzi badania naukowe, odczyty, seminaria. 
Realizuje doradztwo i coachingi dla gabinetów, ich właścicieli i persone-
lu. Ukończyła z najwyższą oceną Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
na Wydziale Zarządzania (Zarządzanie Przedsiębiorstwami), a następnie 
Institut de Gestion de Rennes IGR-IAE, Université de Rennes we Francji 
(MBA Jr). Uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w 2004, a jej pra-
ca została nominowana do nagrody ministerialnej. Jeden z nielicznym 
mentorów w Europie w obszarze stomatologii. Autorka bestselleru „Trud-
ny pacjent w gabinecie stomatologicznym".

Dr Rafał Mędzin Dr n. ekon. Magdalena Szumska

Stomatolog ogólnie praktykujący. Absolwent Pomorskiej Akademii Me-
dycznej. Zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą i endodoncją. 
Jest pasjonatem cementów szkło-jonomerowych. Prowadzi wiele wy-
kładów na temat zastosowania tych materiałów w codziennej praktyce. 
Drugą jego pasją jest fotografia, której techniki wykorzystuje zarówno 
w pracy zawodowej i prywatnie. Prowadzi prywatny gabinet w Chosz-
cznie razem z żoną Krystyną i synem Piotrem.

Dr Stanisław Lassociński

Doktor medycyny, specjalista dermatolog, nauczyciel akademicki. Czło-
nek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, wieloletni praktyk i tre-
ner medycyny estetycznej. Uczestnik wielu Zjazdów krajowych i zagra-
nicznych oraz branżowych Sympozjów w Paryżu, Londynie itp. Autor 
licznych publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych. Od 10 
lat zajmuje się problematyką medycyny estetycznej, prowadzi kursy 
i szkolenia dla lekarzy różnych specjalności - ostatnio coraz częściej dla 
stomatologów.

Dr n. med. Ewa Aleksandra Syguła
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