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Objawy kserostomii: zaburzenia smaku,
podatność na owrzodzenia błony śluzowej,
niemiły zapach z ust, zaburzenia w połykaniu
pokarmów, uczucie pieczenia języka i warg.

NAJSKUTECZNIEJSZA FORMUŁA
     LIKWIDUJĄCA SUCHOŚĆ W USTACH

Objawów kserostomii nie wolno lekceważyć!

BANK, APTEKA, STOMATOLOGIA, KEBAB. BANK, APTEKA, STOMATOLOGIA, KEBAB. Tak wyglądają teraz ulice w Polsce. No i jeszcze trochę 
poczciwych zwierzątek, takich jak żabki, kolibry, czy biedronki. No fajnie... Konkurencja spora, a nasza branża na przedzie… Gdyby tak 
jeszcze za tym wszystkim nadążał logistycznie NFZ i zwracał chociażby częściowo koszt implantów i aparatów ortodontycznych… 
Pomarzyć dobra rzecz… Na plecach czujemy już oddech wiosny, a sklepy pękają w szwach od niesamowitych okazji. Wszystko już 
można kupić w promocji. W prawie każdym sklepie ekspedientki w tym samym czasie naklejają na wyroby od razu „starą” i „nową” 
cenę. Żyjemy więc sobie w takim świecie bonusowej złudy. Wciąga to lepiej niż hazardowa gra.  Czołówki gazet kolorowych i nieko-
lorowych opanowali CELEBRYCI. To dziwaczne, aczkolwiek coraz częściej używane słowo oznacza pewną grupę ludzi, którzy znani 
są z tego… że są znani. Aktorzy, modelki, tancerze, politycy, piosenkarze, rajdowcy, fryzjerzy, kucharze, geje i lesbijki. Łączy ich to, że 
występują w mediach, a przede wszystkim w telewizji, bo bez „szkiełka” – celebryta nie istnieje. Co jakiś czas zachwycamy się nową 
narzeczoną Borysa Szyca, czy Macieja Zakościelnego, martwimy się złamanym paznokciem Joli Rutowicz, szokuje nas nowa kreacja 
DODY lub Mandaryny. Wszystko to pozwala na krótko zapomnieć nam o własnych kłopotach, więc może to i dobrze, że oni istnieją. 
No i jest jeszcze DENTOPLOTEK, który uniesie nas za chwilę w nasz własny branżowy świat, ale widziany trochę innym, nieco satyrycz-
nym okiem. Przeczytamy artykuły naszych znakomitych lekarzy – felietonistów Marcina Aluchny i Tadeusza Kazimierczaka, zajrzymy 
do tajemniczej Zębolandii… Rozbawią nas nowe dowcipy i humor ze szkolnych zeszytów. Będzie też trochę na poważnie. Nasz wzrok 
przyciągną nowe wyjazdy szkoleniowe organizowane przez niezawodny IDF & TRAVEL, oraz relacje z imprez, które już się odbyły i po 
których zostały niezapomniane wspomnienia. Zapoznamy się z najnowszym rygorystycznym rankingiem wybielających past do zę-
bów oraz po raz pierwszy z… rankingiem soków pomarańczowych. Będzie zaproszenie na regaty Dental Cup w sierpniu. Będzie tro-
chę nowości naukowych z rynku stomatologicznego, takich jak wykorzystanie komórek macierzystych zębów mądrości… Czy to już 
koniec borowania??? Poldent przedstawi bardzo ciekawą nowość, czyli system bezpośrednich licówek kompozytowych fi rmy Edel-
weiss, przygotowanych z wykorzystaniem technik laserowych oraz membrany dla chirurgów i implantologów – amerykańskiej fi rmy 
Osteogenics. Ogłosimy wyniki konkursu „Uśmiechy świata” i zachęcimy do wzięcia udziału w nowej jego edycji. Dowiemy się też, czy 
grozi nam kryzys w stomatologii i poczytamy o dotacjach unijnych. A już prawdziwym hitem będzie wywiad z najprzystojniejszym 
rajdowcem świata – Krzysztofem Hołowczycem.

Życzę miłej lektury i serdecznie pozdrawiam
Redaktor Naczelny

Marek R. Zakrzewski
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Nowości ze świata stomatologii

Dla większości ludzi zęby mądrości są 
niedogodnością, którą trzeba usunąć. 
Jednakże badania opublikowane w Jo-
urnal of Biological Chemistry pokazują, 
że zęby mądrości mogą być rezerwu-
arem komórek macierzystych, które 
„nosimy” ze sobą.
W 2006 roku pokazano, że indukowa-
nie aktywności 4 genów w dojrzałych 
komórkach może przeprogramować je 
do poziomu komórek macierzystych, 
bardzo podobnych do komórek em-
brionalnych. 
To otwiera nowe horyzonty, jeśli chodzi 
o leczenie przy pomocy własnych komó-
rek macierzystych. 
Jednakże procedura wytwarzania ko-
mórek macierzystych jest skomplikowa-
na, ma małą efektywność, a pobieranie 
komórek jest niezwykle trudne. 
Grupa naukowców z Japan National In-
stitute of Advanced Industrial Science 
and Technology być może znalazła do-
bre rozwiązanie.

Miazga zębów zawiera komórki, które są zbliżo-
ne budową do komórek szpiku kostnego, uży-
wanego najczęściej jako źródła dla tworzenia 
komórek macierzystych. W przeciwieństwie do 
szpiku, miazga zęba jest łatwo dostępna, a zę-
by mądrości, które i tak są wyrywane, mogą 
jej dostarczyć.
Naukowcy pobrali próbki zębów od 3 osób 
i stworzyli komórki macierzyste, osiągając 
wydajność 100 razy lepszą niż w przypadku 
komórek skóry.
Zęby mądrości, które i tak przeważnie są usu-
wane, mogą dostarczyć odpowiedniego mate-
riału, który wysterylizowany, może być zamro-
żony i przechowywany do czasu, gdy właściciel 
będzie go potrzebował.

American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology 

Uwaga: Komórki macierzyste są teraz tematem 
bardzo „gorącym”. Nawet mistrz thrillera me-
dycznego Robin Cook swoją ostatnią książkę 
„Niebezpieczna gra” poświęca tematyce komó-
rek macierzystych.

Nowe urządzenie, które całkowicie wygłusza 
odgłosy, jakie wydają wiertła stomatologicz-
ne ma szansę ułatwić pacjentom wizytę u sto-
matologa. Dla wielu pacjentów odgłosy, jakie 
wydają rotujące wiertła są powodem unikania 
wizyty u stomatologa. To ma szansę się skoń-
czyć – mówią eksperci z King’s College London, 
Brunel University i London South Bank Univer-
sity, którzy są twórcami tego urządzenia.
Prototyp urządzenia pracuje w podobny spo-
sób jak słuchawki wygłuszające dźwięki, nasta-
wione przede wszystkim na wysokie tony, jakie 
słyszymy przy pracującym wiertle.

Pacjent po prostu wymieniałby słuchawki np. 
w swoim urządzeniu MP3 na takie, które umoż-
liwiają słuchanie muzyki i jednocześnie całko-
wicie blokują nieprzyjemne odgłosy urządzeń 
pracujących w gabinecie dentystycznym.
Te specjalne słuchawki dają możliwość rozmo-
wy z lekarzem – pacjent słyszałby go normal-
nie, fi ltrowane byłyby tylko wysokie, nieprzy-
jemne dźwięki.
Słuchawki dentystyczne, bo chyba można je tak 
nazwać, zawierają mikrofon oraz układ scalo-
ny, który analizuje dźwięki, tworząc odwróco-
ną falę blokującą niepożądane częstotliwości. 

Tak zwany fi ltr adaptacyjny dostosowuje się 
do zmiennej częstotliwości dźwięków wyda-
wanych przez wiertła i inne urządzenia pracu-
jące w gabinecie.

King College London

Profesorowie Bauke Dijkstra i Lubbert Dijkhu-
izen z Groningen odszyfrowali strukturę i me-
chanizm funkcjonowania enzymu glukano 
sacharozy, który jest odpowiedzialny za przy-
leganie bakterii powodujących próchnicę do 
powierzchni zębów. 
Ta wiedza ma szansę umożliwić znalezienie in-
hibitora enzymu. Dodanie takiego inhibitora do 
pasty do zębów lub nawet słodyczy spowoduje 
to, że nie będziemy mieć próchnicy.
Badacze analizowali enzym glukano sacharozy 
pobrany z bakterii Lactobacillus reuteri. Bakte-
ria wykorzystuje ten enzym do zamiany cukru 
zawartego w pożywieniu w długie, lepkie łań-
cuchy cukrów, które przywierają do szkliwa.  
Główna przyczyna próchnicy, czyli bakteria 

Streptococcus mutant tak samo wykorzystuje 
ten enzym.
Wykorzystując krystalografi ę, uczonym z Gro-
ningen udało się otrzymać, jako pierwszym na 
świecie, trójwymiarową krystaliczną strukturę 
enzymu. Struktura ta pokazała, że różne partie 
enzymu nie są zbudowane w formie pojedyn-
czego, liniowego łańcucha aminokwasów, lecz 
w formie tworzącego literę „U” łańcucha.
Trójwymiarowa struktura enzymu umożliwiła 
wgląd w funkcjonowanie tego enzymu, który 
zamienia sacharozę na fruktozę i glukozę oraz 
dodaje glukozę do łańcucha cukrów. Wcześniej 
zakładano, że za proces ten odpowiedzialne są 
dwie różne części enzymu, teraz wiadomo, że 
robi to ta sama jego część.

Na bazie otrzymanych danych, uczeni poszu-
kują inhibitorów. Niestety do tej pory wszystkie 
inhibitory blokują także pracę enzymu amyla-
zy, niezbędnego do przetwarzania węglowo-
danów. Jak wykazują badania, obydwa enzymy 
mają wspólną drogę ewolucyjną, więc inhibito-
ry jednego z nich muszą odnosić się do bardzo 
specyfi cznych elementów.

Uniwersytet w Groningen

Czy nie musimy się już bać wiertła stomatologicznego?

Czy jest to przełom w badaniach nad próchnicą?

Komórki macierzyste z zębów mądrości?

ZAWIERA 

CHLORHEKSYDYNĘ 

I KOMPLEKS ZIÓŁ
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Nowoczesne technologie protetyczne 
w stomatologii wymagają bardzo precyzyj-
nego przygotowania podczas szlifowania 
fi larów pod uzupełnienia protetyczne sta-
łe. Dokładność i precyzja uzupełnień wiążą 
się nierozerwalnie z dokładnością i precyzją 
oszlifowania zębów. Na temat metod szli-
fowania, celu szlifowania jak również sta-
nu powierzchni oszlifowanych zębów, na-
pisano już dziesiątki artykułów. Wszystkie 
one z reguły podawały metody autorskie, 
koncentrujące się na nadaniu odpowied-
niego kształtu w sensie geometrycznym 
lub na zachowaniu odpowiedniego stanu 
powierzchni kikuta. Metody autorskie róż-
nią się między sobą w aspektach wymie-
nionych wyżej i są dobre wtedy, kiedy pro-
wadzą do oczekiwanych rezultatów. Mają 
jedną cechę wspólną – określenie głębo-
kości szlifowania. Artykuł ten poświęcony 
jest dwóm precyzyjnym metodom, które 
są powszechnie stosowane w wielu krajach 
na całym świecie, natomiast nie są zbyt po-
pularne w Polsce1. 

1 Autor zna wielkości sprzedaży poszczególnych 
typów narzędzi rotacyjnych.

Głębokość szlifowania tzn. ilość szkliwa i zębiny, 
którą musimy usunąć podczas zabiegu określa 
nam jednoznacznie technologia protetyczna, 
która zostanie wykorzystana przy rekonstrukcji 
twardych tkanek zębów. Oczywiście parametry 
poszczególnych technologii różnią się w zakre-
sie potrzeb głębokości szlifowania. Nie ma sen-
su przytaczać poszczególnych wielkości w za-
leżności od technologii oferowanej przez fi rmę 
produkującej porcelanę i metal dlatego, że 
dane te zna precyzyjnie technik dentysta, któ-
ry wykona nam tę pracę. Pierwszą czynnością 
przed przystąpieniem do szlifowania powinno 
być dokładne przedyskutowanie oczekiwań 
i potrzeb ze strony laboratorium. Orientacyj-
nie możemy podać, że średnie głębokości 
w przypadku porcelany na metalu wynoszą 
od 1,1 mm do 1,3 mm, a w przypadku porce-
lany bez metalowej na podbudowie z tlenku 
cyrkonu są proporcjonalnie mniejsze o około 
0,1 mm, jednak czy tak jest? Decyduje o tym 
technik. Wyobraźmy sobie przypadek, że roz-

poczynamy szlifowanie tzw. z ręki i wykonuje-
my w miarę prawidłowy kształt kikuta, oczywi-
ście ze stopniem. Praca wyszła nam ładnie, ale 
na pewno nie będziemy w stanie określić głę-
bokości oszlifowania pracy ze względu na to, 
że usunęliśmy wcześniej punkty odniesienia. 
W takiej sytuacji aby określić poszczególne 
wielkości szlifowania musielibyśmy wcześniej 
posiadać modele. Możemy więc zastosować 
proste metody oznaczania głębokości. 

1) Pierwszą z nich bardzo rozpowszechnioną 
wśród osób szlifujących powierzchnie płaskie 
np. wargowe pod licówki jest metoda wykorzy-
stująca tzw. wiertła dystansowe. Jest to metoda 
bardzo precyzyjna. 

Rycina 1. Wiertło dystansowe o odpowiednich 
zaprogramowanych wielkościach szlifowania. 
Kolejne ryciny przedstawiają etapy zdejmowa-
nia nadmiaru szkliwa.

Metoda
Na powierzchnię zęba przeznaczonego do szli-
fowania nanosimy kalkę w płynie, musi mieć 
ona cechę umożliwiającą odparowanie pod-
czas podgrzania. Chodzi tu o to aby nie brudzi-
ła nam kikuta podczas szlifowania, a poprzez 
podgrzanie związane z wydzielaniem ciepła 
przy szlifowaniu odparowywała. 
Następnie po określeniu wcześniejszym ocze-
kiwanej głębokości szlifowania przystępujemy 
do wcinania po raz pierwszy wiertła dystanso-
wego do głębokości takiej, aż elementy kalki 
odbiją się nam od powierzchni trzonka wier-
tła. Wtedy mamy pewność, że wcięliśmy się 
w głąb zęba na oczekiwaną przez nas głębo-
kość. Następnie narzędziem diamentowym 

usuwamy nadmiar szkliwa, który pozostał 
w przestrzeniach pomiędzy rowkami, w zależ-
ności od potrzeby powtarzamy te same cykle 
dwukrotnie bądź trzykrotnie. Metoda ta nie na-
daje się do powierzchni zakrzywionych, bądź 
w sytuacjach gdy korona zęba ma stosunkowo 
poważne ubytki. Dalsze szlifowanie w zakresie 
brzegu siecznego, punktów stycznych wyko-
nujemy dowolnie. 

Rycina 2. Poszczególne etapy

Mierniki głębokości szlifowania

ŁAGODNY 
PŁYN 
Z DODATKIEM 
SIEMIENIA 
LNIANEGO 
I ALANTOINY
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2) Wcięcie tarczą
Metoda ta uchodzi za bardzo agresywną, ale jest bardzo 
bezpieczna, a przede wszystkim prosta i uniwersalna 
do wszystkich typów zębów, jak również ułatwia póź-
niejsze wykonanie stopnia. Sprowadza się do nacięcia 
jednej bądź kilku powierzchni zęba przy pomocy tarczy 
dystansowej, która wyposażona w ogranicznik ma moż-
liwość wcięcia się tylko na określoną przez producenta 
głębokość. Po wybraniu odpowiedniej głębokości szli-
fowania, wybieramy tylko jedną tarczę i dokonujemy 
wcięcia się w głąb szkliwa, następnie usuwamy nadmiar 
szkliwa docinając je do głębokości penetracji tarcz. Jeże-
li zrobimy to wstępnie w miarę prostopadle do osi zęba 
to ostatecznym etapem będzie niewytworzenie a tylko 
opracowanie odpowiedniego kształtu stopnia.

Metoda
W metodzie tej nie używamy żadnych markerów, kalek a je-
dynie możemy sobie pomóc ołówkiem kopiowym w za-
kresie przyszyjkowym. Mierniki głębokości wcięcia są nie-
zmiernie istotne przy szybkim i pewnym szlifowaniu, stąd 
wielu producentów poszukuje metod „ułatwienia pracy 
lekarzom” – ostatnio w handlu pojawiło się tzw. wiertło 
punktowe, którym producent umożliwia wcięcie punkto-
we i przecięcie zęba wzdłuż – jest ono niestety całkowicie 
nieprzydatne w stomatologii dlatego, że aby wykonać na-
wiercenie punktowe trzeba pracować nim czołowo, a jak 
wiadomo wszystkie narzędzia diamentowe mogą być wy-
korzystywane jedynie w pracy szlifowania obwodowego 
tzn. ziarnami diamentu umieszczonymi na średnicy. 

P.C.

Szlifowanie przy użyciu mierników głębokości 
daje pewny efekt, oczywiście jeżeli zastosuje-
my poszczególne narzędzia zgodnie z ich prze-
znaczeniem. Niestety stosowanie to wymaga 
dyscypliny ze strony lekarza, a wszyscy, którzy 
je stosują uważają, że dodatkowo przyspiesza-
ją pracę podczas szlifowania. Obydwie meto-
dy ułatwiają odpowiednie wypreparowanie 
kształtu stopnia w zależności od potrzeb.
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Powszechnie uważa się, że nowoczesna en-
dodoncja oparta jest na maszynowych sys-
temach poszerzania kanałów zębowych. 
Liczba kursów i ofert w tym zakresie osią-
gnęła już chyba apogeum. Tym krótkim ar-
tykułem chcę zwrócić Państwa uwagę na 
dwa elementarne problemy związane z sys-
temami maszynowymi.

Pierwszy z nich to problem materiałowy, wy-
nikający z konieczności zastosowania stopu 
nitinol, z którego są wykonane praktycznie 
wszystkie systemy narzędzi maszynowych do 
poszerzania kanałów. Jak powszechnie wiado-
mo, stop ten nie jest klasycznym stopem narzę-
dziowym, a do endodoncji został zaadopto-
wany tylko dzięki temu, że charakteryzuje się 
doskonałą sprężystością, którą określa się mia-
nem „super sprężystości”; to zjawisko technolo-
giczne gwarantuje nam zachowanie sprężysto-
ści w dowolnym zakresie wygięcia narzędzia. 
Co wpływa korzystnie na dopasowanie kształtu 
wygiętego narzędzia do krzywizny kanału, ale 
narzędzia te mają jeszcze oprócz przedstawio-
nej zalety dwie podstawowe wady. 
Przede wszystkim, są miękkie dzięki czemu po-
siadają kiepskie własności skrawne, a dodat-
kowo nie mają dużej wytrzymałości technolo-
gicznej i po przekroczeniu zgięcia w zakresie 
plastycznym bardzo często się łamią. Te dwie 
cechy determinują producentów do wytwa-
rzania narzędzi z tego stopu, które nie będą 
miały profesjonalnych krawędzi tnących po 
to aby zwiększyć ich wytrzymałość na skręca-
nie. Pomimo swoich wad, są w powszechnym 
użyciu. Każdy, kto pracował dowolnym syste-
mem narzędzi NiTi do poszerzania kanałów, 
spotkał się ze zjawiskiem pęknięcia narzędzia 
podczas pracy, jest ono nierozerwalne ze sto-
pem nitinolu. 
Oczywiście powody mogą być różne, może to 
być np. pęknięcie na skutek przekroczenie na-
prężeń zginających, naprężeń rozciągających 
przy wyciąganiu po zakleszczeniu, bądź na sku-
tek przekroczenia dopuszczalnego momentu 
obrotowego podczas pracy. Jednak efekt za-
wsze jest ten sam, jest nim oczywiście złama-
ne narzędzie zakleszczone w zębinie korze-
niowej. Aby kontynuować poszerzanie kanału 
trzeba złamaną część narzędzia usunąć, a jest 
to z reguły poważny problem. Jeszcze kilka lat 
temu większość producentów narzędzi endo-
dontycznych do mechanicznej obróbki ofero-
wała narzędzia z tzw. pierścieniem bezpieczeń-
stwa, tak aby narzędzie łamiąc się, łamało się 
u nasady trzonka. 
Jednak w chwili obecnej praktycznie wszy-
scy producenci zrezygnowali z tego systemu. 
Mamy więc do czynienia najczęściej ze złama-
niami, które przebiegają 3-5 mm od wierzchoł-
ka narzędzia czyli najczęściej tuż za profi lem 
czołowym. Jeżeli kanał jest wygięty w zakre-
sie 60°, a złamanie zaszło poniżej krzywizny, to 
złamanej części narzędzia już praktycznie nie 
jesteśmy w stanie usunąć, natomiast stosowa-
nie „dziwnych” metod, np. ultradźwiękowych, 

przypomina raczej działanie znachora, a nie 
świadome rozwiązanie problemu. Jednak gdy 
do złamania doszło przed krzywizną kanału 
i dodatkowo jesteśmy jeszcze w stanie widzieć 
część złamanego narzędzia, to możemy poku-
sić się o jego usunięcie z kanału. 
Bez względu na to jakiego użyjemy systemu 
będziemy musieli poszerzyć kanał aż do miej-
sca złamania narzędzia do takiej szerokości, 
aby można go było uchwycić w celu wyszarp-
nięcia. Jakość różnych systemów ocenia się nie 
po metodzie uchwycenia narzędzia, a jedynie 
po wielkości średnicy, do której trzeba posze-
rzyć kanał. Najnowszą i chyba najciekawszą al-
ternatywą jest system Endo Rescue oferowany 
przez fi rmę Komet. 
W skład zestawu wchodzi 5 narzędzi włącznie 
z imadłem. Podstawowym narzędziem jest 
trepan samozakleszczający się RKT.204.090 
– to on spowoduje, że część złamanego na-
rzędzia zostanie usunięta z korzenia. Aby do 
tego doprowadzić należy przy pomocy narzę-
dzi wstępnie przygotować dostęp do usuwa-
nego narzędzia. 
Minimalna średnica poszerzenia powinna wy-
nosić 0,9 mm i nie zawierać w sobie żadnych 
krzywizn. Służą do tego narzędzia: 
H269GK.315.016, 
G180A.204.110, 
G180.204.090, 
RKP.204.090, 
RKT.204.090, 
150.204.090,
które używamy w zakresie potrzeby do indywi-
dualnego przypadku. Zadaniem trepana, który 
wewnątrz jest nagwintowany, jest uchwycenie 
złamanego narzędzia. W zależności od sytuacji 
będzie on wprowadzał w ruch złamane narzę-
dzie bądź umożliwi jego wyszarpnięcie.

PC

Endo Rescue

Wczoraj wieczorem dyskutowa-
liśmy jak zwykle z żoną o tym 
i o tamtym...

Dochodząc do jakże delikatne-
go tematu eutanazji, o wyborze 
między życiem i śmiercią, powie-
działem:

- Nie pozwól mi żyć w takim sta-
nie, bym był zależny od jakichkol-
wiek urządzeń i karmiony przez 
rurkę z jakiejś butelki.

Jeśli przyjdzie mi znaleźć się 
w takiej sytuacji, lepiej odłącz 
mnie od urządzeń, które trzyma-
ją mnie przy życiu.

A ona wstała, wyłączyła telewi-
zor i komputer, a piwo wylała do 
zlewu...

Głupia baba ...

MA DELIKATNY,

NEUTRALNY,

MIĘTOWY SMAK
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Czy grozi nam kryzys w stomatologii

W minionym roku 2010 wielu le-
karzy zwróciło uwagę na mniejszą 
liczbę pacjentów w gabinetach sto-
matologicznych, jak również na spa-
dek ilości zabiegów wykonywanych 
z zastosowaniem skomplikowanych 
technologii. Wyżej opisana sytuacja 
w sposób odczuwalny odbiła się na 
portfelach dentystów. Wszystkie 
gremia zastanawiają się obecnie nad 
przyczyną takiego stanu rzeczy. Naj-
łatwiejszym wytłumaczeniem jest 
zubożenie naszego społeczeństwa. 
Argument taki nie może być jednak 
do końca prawdziwy w świetle da-
nych podawanych przez GUS oraz 
z punktu widzenia istnienia NFZ. 
Co więc się stało?

W tym miejscu pokuszę się o przedstawienie swo-
jej wersji powstania kryzysu. 
Stomatologia i protetyka bardzo dynamicznie 
rozwijały się na początku lat 90., od roku 1999 
tempo rozwoju malało, natomiast od kilku lat 
obserwujemy znaczny spadek w zakresie sprze-
daży usług i produktów dla stomatologii. Jest to 
spadek w wartościach bezwzględnych, czyli środ-
ków fi nansowych pozyskanych brutto. Dodat-
kowo należy zwrócić uwagę, że wszystko wokół 
nas drożeje, tak więc potencjalne zyski z działal-
ności również będą mniejsze. Co stoi u podłoża 
takiej sytuacji?
Uważam, że 100% winy ponosi system refundacji 
stosowany przez NFZ, za czym przemawiają po-
niższe argumenty.
Przed rokiem 1999, jeżeli pacjent decydował się 
na jakieś uzupełnienie protetyczne, przychodził 
do lekarza, przyjmijmy doświadczonego stoma-
tologa, który po zbadaniu stawu i wszystkich po-
tencjalnych warunków, proponował pacjentowi 
optymalne w leczeniu rozwiązanie – załóżmy 
myślowo, że była to korona, most oraz szkielet. 
Pacjent musiał samodzielnie sfi nansować całość 
leczenia i załóżmy, że wyraził na to zgodę. Wów-
czas, zgodnie z procedurami, lekarz przystępo-
wał do pracy, a jego technik musiał wcześniej 
zainwestować w środki wytwórcze pozwalające 
na wykonanie szkieletu, mostu i korony np. por-
celanowej. 
Pacjent mógł nie wyrazić zgody na kosztowne le-
czenie, a lekarz mógł zastosować substytut, ale 
było to jego drugim, alternatywnym wyborem. 
Dyskusja o różnicach w cenach dla wypełnień 
prywatnych oraz w NFZ nie ma najmniejszego 
sensu. Po 1999 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. 
Powoli, ale w sposób ciągły. Ten sam lekarz, który 
wcześniej wykonywał koronę, most oraz szkielet, 
oczywiście z przyzwyczajenia, nadal oferował je 
swoim pacjentom – w odpowiedzi słyszał jed-

nak najczęściej „chcę usługi nieodpłatnej”. Tego 
rodzaju komunikaty pacjentów, oprócz frustra-
cji wywoływały u dentystów także rozbawienie, 
jednak limity wykonawstwa protez osiadających 
w różnych województwach powodowały, że na-
wet stomatolog, który posiadał umiejętności oraz 
przesłanki do jakościowego leczenia, niejedno-
krotnie decydował się „wyrobić” kontrakt. 
Tego typu zachowania spowodowały zmniej-
szenie liczby prac kwalifi kowanych u techników 
dentystycznych; rozpoczął się więc łańcuch eko-
nomiczny: mniej pracy – mniej pieniędzy – zero 
inwestycji – bo jeść i pić trzeba. Po co w labora-
torium robić kurs albo też kupować nową tech-
nologię, jeżeli placówce i tak nie uda się sprzedać 
produktu. Klasycznym przykładem tego rodzaju 
podejścia jest popularność, a właściwie niepo-
pularność, odbudów z tlenku cyrkonu. Lekarze 
wchodzący na rynek w czasie, gdy funkcjonowały 
już kasy chorych bądź NFZ, praktycznie nie mieli 
szans spotkać się i zaoferować prac wysoko kwali-
fi kowanych. Z racji małego doświadczenia zostali 
oni przypisani do badziewiarstwa NFZ-u. 
Od momentu wprowadzenia reformy ubezpie-
czeń minęło 11 lat, trzeba więc założyć, że 11 rocz-
ników lekarzy nie miało okazji poznać normal-
nego, wolnorynkowego leczenia zębów. Trudno 
oczekiwać, że lekarze ci będą umieli zbadać staw, 
prawidłowo oszlifować zęby, czy nawet prawidło-
wo pobrać wycisk. Duża część stomatologów po-
siada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, ale 
nie wszyscy i ci w aktualnych warunkach nie za-
oferują trudnej, wysoko technologicznej pracy, co 
z wielokrotną siłą odbija się w laboratoriach. 
Dzięki temu sprzedaż produktów protetycz-
nych systematycznie maleje; na stałym pozio-
mie trzyma się jedynie sprzedaż akryli oraz zę-
bów, bo „szufl adki” i częściówki można zrobić 
na NFZ. Reszta upada. Laboratoria zamykają się 
bądź ograniczają swoją działalność, a znalezienie 
technika np. w województwie śląskim, który wy-
kona na artykulatorze pracę „od a do z” (nie mylić 
zwieraka z artykulatorem) graniczy niemal z cu-
dem. W moim odczuciu osiągamy dzisiaj poziom 
zaawansowania usług z roku 1990. Jeżeli stan taki 
będzie trwał dalej, należy założyć, że wraz z ro-
snącą liczbą lekarzy NFZ poziom świadczonych 
usług będzie się obniżał. 
Przeprowadziłem ostatnio kilka rozmów z kie-
rownikami zakładów na różnych uniwersytetach 
medycznych i w trzech przypadkach usłyszałem 
(rozmowy w różnym czasie, w placówkach nieza-
leżnych od siebie), że nauka studentów dotyczy 
wyłącznie procedur pod NFZ. Wszyscy są zado-
woleni, kadra się nie zmęczy, student myśli, że 
umie, a patologia zwana NFZ-em zyskuje w sto-
matologii swoich nowych wyznawców. 
Przemyślenia zdecydowałem się spisać po roz-
mowie z kilkoma znanymi technikami dentysta-
mi na terenie kraju. Technicy pokazali mi modele, 
na jakich muszą coś wymyślić, ponad 60% oszli-
fowanych zębów nie miało właściwego stopnia. 
Polecam to Państwa refl eksji. 

PC
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Stomatologia w XXI wieku 
rozwija się wielokierunkowo, 
setki fi rm na całym świecie 
opracowują nowe urządze-
nia a zespoły uniwersyteckie 
i prywatne firmy tworzone 
przez dentystów bądź przy 
ich udziale tworzą nowe me-
tody i sposoby walki z choro-
bami stomatologicznymi.
Nad czym Pan pracuje, doktorze?
Udało mi się wygrać dotację unijną i od kilku 
miesięcy sukcesywnie rozwijam kilka dzia-
łań, kończę prace nad systemem abrazyj-
nym dla dużych klinik, pracuję nad kartem 
abrazyjnym i nad abratorem montowanym 
do unitu. Opracowałem i jest w fazie testów 
abrator z tak zwanym samodoładowaniem, 
po prostu nie trzeba będzie co chwila dosy-
pywać sproszkowanego tlenku glinu. Trwają 
prace nad wizualizacją komputerową procesu 
oceny objętościowego wskaźnika degradacji 
próchnicy (OWD) i buduję nowy portal spo-
łecznościowy pod tajemną nazwą SZALONY 
DENTYSTA. Na Facebooku mój fan club ma 
już 4568 znajomych.

Rzeczywiście to ogrom pracy, ma Pan jesz-
cze czas na pacjentów?
Ależ oczywiście, pacjenci to podstawa mojego 
życia zawodowego, mam czas dla nich i robię 
wszystko co potrafi ę oprócz rzeczy, których 

nie lubię (endodoncja) lub nie potrafi ę (im-
plantologia). Za to wprowadzam do mojego 
gabinetu nowe techniki i technologie, a także 
projektuję nową KLINIKĘ XXI, zlokalizowaną 
na zielonych terenach poza miastem a blisko 
lotniska. Pacjenci muszą mieć wygodę i zieleń 
a nie szare ściany i malutką poczekalnię, myślę, 
że w przyszłym roku przyjmiemy pierwszych 
pacjentów. Klinika XXI będzie budowana z do-
tacji unijnej sięgającej 70% fi nansowania, przez 
polską fi rmę (w 100 dni) wyposażana także 
przez rodzime fi rmy m.in. POLDENT, Apolonia 
Medical S.A. i inne.

Co jeszcze nowego Pan przygotowuje?
Pracuję nad oprogramowaniem dla asysten-
tek stomatologicznych, które mogłyby badać 
dzieci a zebrany materiał przesyłać do anali-
zy do naszego centrum, skąd rodzice i opie-
kunowie mogliby pobierać informacje doty-
czące stanu uzębienia ich potomstwa, mam 
pomysł na dentystyczne radio internetowe 
i specjalistyczne sklepy internetowe, to duże 
projekty, ale mamy zespół ludzi potrafi ących 
sprostać zadaniom.

Czy jeszcze coś innowacyjnego?
Tak, oczywiście, na CEDE pokażemy drukarkę 
3D produkującą prawie na zawołanie korony 
i mosty tymczasowe oraz inne gadżety moż-
liwe do wykorzystania w pracy stomatologa, 
w tej chwili testuję specjalną lampę FOTO 
SAN. Lampa ma za zadanie eliminację 100% 
bakterii i innych mikroorganizmów z pola 
zabiegowego czyli opracowanego ubytku, 
kieszonki dziąsłowej, kanału korzeniowego 
czy strefy około implantowej. Wyniki są re-
welacyjne, tak mikrobiologiczne, jak i wizu-
alne i lecznicze.

Może jeszcze dwa zdania na temat tej KLINI-
KI XXI, bo wiadomości są ekscytujące!!!
Rzeczywiście, napisany przeze mnie projekt 
trafi ł do Brukseli do Parlamentu Europejskie-
go, dostałem list od Prezydenta Parlamentu 
Premiera Jerzego Buzka, jestem z kontakcie 
z Panią Minister Prof. Danutą Huebner i kil-
koma naszymi europosłami. Jednym słowem 
jest szansa by tego typu KLINIKI XXI jako pol-
ski element były budowane na terenach całej 
Unii Europejskiej. Być może na wiosnę projekt 
zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Par-
lamentu Europejskiego lub w czasie polskiej 
prezydencji (lipiec 2011).

Mówił Pan Doktor o dotacjach, jak wyglą-
da taka droga?
Jeśli jest dobrze napisany projekt, jeśli cele są 
spójne, nie ma problemu z otrzymaniem do-
tacji, w ramach programów regionalnych RPO 
można otrzymać bezzwrotną, zaznaczam bez-
zwrotną dotację w wysokości do 70% wydat-
ków kwalifi kowanych. Prościej KLINIKA XXI to 
całkowity wydatek rzędu 2 miliony polskich zło-
tych, z tego 1-1,2 mln sam budynek, a reszta to 
wyposażenie. Na budynek można przeznaczyć 
50% kwoty uzyskanej dotacji, na zakup terenu 
10%, na wyposażenie całą resztę. Jeśli Pani dok-
tor/Pan doktor prowadzi małą fi rmę dostanie 
maksymalnie 1 milion złotych dotacji (stanie się 
milionerką/milionerem na koszt UE) ale są pro-
gramy specjalistyczne np. Innowacyjna Gospo-
darka, z którego można otrzymać aż 4 miliony 
złotych. Wiemy, jak szukać źródeł fi nansowania 
i jesteśmy w stanie pomóc każdej koleżance 
i każdemu koledze w zostaniu milionerem. Ba, 
powiem więcej, poprowadzimy projekt za rącz-
kę od napisania wniosku i biznesplanu, poprzez 
dofi nansowanie, budowę wybranego projektu 
KLINIKI XXI i rozliczenie projektu.
Wszystkich zainteresowanych dotacjami, 
Kliniką XXI i źródłami fi nansowania zapraszam 
na KRAKDENT i stoisko fi rm APOLONIA MEDI-
CAL S.A. i TOP DENTAL oraz szkolenia organi-
zowane przez fi rmę IDF i Poldent.
I jeszcze jedno, jestem wariatem na punkcie 
ekologii, dlatego też KLINIKI XXI będą wyposa-
żone w najnowocześniejsze systemy związane 
z energią odnawialną, będą superoszczędne, 
będą wykorzystywały solary, pompy ciepła, 
rekuperatory i będą to po prosu Inteligent-
ne Domy z superinteligentnymi właścicielami 
i personelem przyjazne dla środowiska, pacjen-
ta i pracownika.

Dziękuję za rozmowę!!!
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam całe 
stomatologiczne środowisko.

Wywiad z dr. Z. Dobkowskim przeprowadził 
Red. Nacz. Marek Roman Zakrzewski 

Wywiad z lek. dentystą 

Zbigniewem Dobkowskim

STOMATOLOGIA MIKROINWAZYJNA, 
PRZYJAZNA PACJENTOWI W XXI WIEKU



11

Materiał służący do wykonywania stałych wypełnień ubytków w zębach, 
który posiada najdłuższą historię z pośród dostępnych obecnie nadal 
rozbudza nie zawsze zdrowe emocje. Spróbujmy ustalić kto go kocha 
a kto nie lubi. Może na początek podkreślić należy, że ten amalgamat 
(o wdzięcznej polskiej nazwie określającej stopy rtęci – ortęcie) to wcale 
nie jednorodna grupa materiałów. Skład stopu, kształt i średnica czą-
stek sprawiają, że oprócz komplikacji klasyfi kacji istnieją zarówno róż-
nice we wskazaniach jako skutek różnych właściwości jak i odmienne 
warunki pracy. Zrozumienie tych jak się wydaje subtelnych niuansów 
„srebrnej masy” wymaga jednak głębokiej wiedzy i dociekliwości i nie 
zawsze wystarczy wczytać się w szczegóły ulotki informacyjnej. Wa-
runki przygotowania i aplikacji to podstawowe elementy wpływające 
na powodzenie i jakość uzyskanego wypełnienia (na poziomie pracy 
klinicznej). Jak mawia przysłowie „nie wszystko złoto co się świeci” a tu 
jeszcze srebro – srebru nierówne.
Oponenci podnoszą konieczność wymuszonego zakresu opracowa-
nia ubytku zgodnie z zasadami Mistrza Black’a. Pomijając zagadnienie 
amalgam-linerów i amalgam-bondów, bo jedne na pewno są a drugie 
nie działają, pokrętnie można odeprzeć ten zarzut wspominając o uzu-
pełnieniach protetycznych, których popularność nie spada a większość 
i tak nadal opiera się na „klasycznych zasadach” adhezję traktując z po-
błażaniem. 
Następny argument mówiący o uszkadzaniu tkanek zębów przez wy-
pełnienia amalgamatowe na skutek niekorzystnego współczynnika 
rozszerzalności termicznej to również delikatnie mówiąc zabobon. Po 
pierwsze współczynnik rozszerzalności termicznej niektórych mate-
riałów złożonych wykazuje większe rozbieżności z charakteryzującym 
tkanki twarde zęba, niż określone rodzaje amalgamatów, a po drugie 
materiał ten stosowano do wypełnień i rekonstrukcji rozległych ubyt-
ków, (niejednokrotnie „wypełnienia ostatniej szansy”) gdzie odporność 
zachowanych struktur i tak była znacznie ograniczona. Niewątpliwie 
„wklinowane” wypełnienie ostro odcinające się od koloru tkanek natu-
ralnych znacznie łatwiej zidentyfi kować jako sprawcę niż „estetyczną 
rekonstrukcję adhezyjną”, która po rozłamaniu tkanek utrzyma odłamy 
pozwalając na rozwój próchnicy lub przynajmniej utrudni laikowi spo-
strzeżenie prawdziwej przyczyny uporczywych dolegliwości. I tak za-
wsze ubytek „przy” amalgamacie „to wina plomby”, a przy wypełnieniu 
kompozytowym „trudno ustalić”. I tu kolejna uwaga, szare – niewypo-
lerowane wypełnienie budzi niechęć pacjenta, natomiast „białe” nawet 
pełne ułomności jakiś czas wygląda poprawnie.
Wcale nie sugeruję, że pięknie wypolerowana powierzchnia wypełnie-
nia budzi zachwyt, w końcu nie każdy jest wielbicielem metaloplasty-
ki, ale upiorny i złej jakości kompozyt budzi odrazę tylko tych, którzy 
potrafi ą to rozpoznać!
Ostatnio jeden z kolegów opowiadał jak badał „wyselekcjonowaną grupę” 
sportowców, a jak wiadomo im bliżej ligi tym mniej „rodzimych talentów”. 
Miał zatem przekrój „światowej stomatologii” i cóż tylko nasze (nieliczne) 
orły wolne były od amalgamatów, a „import” błyszczał srebrem. Jednak 
połączenie obserwowanych wyników naszych piłkarzy z niską obecno-
ścią wypełnień amalgamatowych nie uprawnia do stwierdzenia, iż jest to 
skutek braku srebra i rtęci. (Choć słyszy się głosy, że ta ostatnia podnosi 
słupek – ale my wiemy, że to wyłącznie w termometrze!)

Ale wracając do naszych preferen-
cji. Pamiętać należy, że amalgamat 
jest „sentymentalny” i konieczne jest 
drugie spotkanie. A materiał złożony 
w większości przypadków jak wraca, 
to raczej już coś nie tak. Czyli jak by nie patrzeć dwie wizyty być muszą, 
przez to dodatkowy kłopot. Ponieważ nadal większość gabinetów pro-
wadzi stomatolog jako „człowiek orkiestra”, to jedną ręką uruchamia 
wstrząsarkę, drugą aplikuje i wciera amalgamat a… właśnie następnych 
brakuje. Łatwiej zaaplikować system samotrawiący i kompozyt „olśnić 
go światłem” i pacjent „zrobiony na biało” a nie na szaro!
Istnieje prawdziwa przepaść w jakości, jaką można osiągnąć podczas 
wykonywania wypełnień z materiałów złożonych. Niestety podobnie 
jest z wypełnieniami amalgamatowymi. 

Zawsze twierdziłem, że po jakości założonych amalgamatów poznaje 
się Mistrza! Odtworzenie prawidłowej morfologii powierzchni kom-
pozytem nie nastręcza trudności, ująć, dodać, to zalety kompozytów. 
A „srebro” ma swoje prawa. Tutaj modelowanie metodą tracenia mate-
riału jest jak najbardziej na miejscu. Prawda jest jednak taka, że nałożyć 
trzeba więcej żeby jak sugeruje sama nazwa trochę „stracić” ale taka to 
jest technologia. 
Praca amalgamatem jest zatem (w opinii autora) zdecydowanie wol-
niejsza, zdecydowanie trudniej naprawić uchybienia i wymaga dwóch 
wizyt. Pozostaje jeszcze kwestia „resztek”, które należy odpowiednio 
zabezpieczyć i oddać do utylizacji. Jest jednak oszustwem podnosze-
nie tej kwestii w aspekcie pracy amalgamatem lub odstąpienia od tego 
materiału. Każdy gabinet chcąc czy nie „produkuje” odpady, choćby 
podczas usuwania starych wypełnień. Konieczność posiadania separa-
torów i ich oczyszczania jest rzeczą normalną. O toksyczności rtęci mó-
wić tu nie trzeba, bo wszyscy wychowani na podręcznikach Pana Pro-
fesora Jańczuka wiedzą doskonale, ile wypełnień może bez uszczerbku 
dla zdrowia posiadać „zjadacz chleba”. I tak „więcej się nawdycha spalin 
spacerując po centrum stolicy!”
A jako refl eksja nasuwa się pytanie: Dlaczego tak rzadko widuje 
się ładne amalgamaty???

Dr  Marcin  Aluchna

WIERTŁEM ALUCHNY
Dlaczego nie kochamy amalgamatów?
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Czy kosmetyki odchudzające 
naprawdę działają?

Wiemy, że chudnięcie jest złożonym procesem wymagającym czasu, cierpliwości oraz kon-
sekwencji, a  decyzja o zrzuceniu nadwagi wiąże się z wyrzeczeniami, odpowiednią dietą 
i regularnym wysiłkiem fi zycznym.  

Rynek kosmetyczny obiecuje osiągnięcie wymarzonej fi gury poprzez stosowanie odpowiednich 
preparatów. Niewątpliwie na skutek chudnięcia wygląd skóry cierpi. Dzieje się tak, ponieważ to, 
co tracimy najpierw, to woda. A to ona zapewnia skórze właściwą kondycję, bez niej naskórek 
staje się suchy, szorstki i mniej elastyczny. Gdy natomiast zbyt gwałtownie tracimy tłuszcz, skóra 
wiotczeje i traci sprężystość. Nie warto wierzyć, że samo nasmarowanie się choćby najdroższym 
preparatem sprawi, że nagle osiągniemy upragnioną wagę i sylwetkę. Jednak w czasie chudnię-
cia nasza skóra z pewnością wymaga wsparcia i dlatego warto zainwestować w krem, który po-
zwoli jej zachować ładny wygląd. Zanim jednak zdecydujemy się na konkretny preparat, warto 
zarówno poznać te składniki, które sprawiają, że kremy wyszczuplające przynoszą efekty, jak 
i dowiedzieć się, jak je nakładać i jak pielęgnować skórę w czasie, gdy zrzucamy na wadze. Waż-
ne jest również, aby pielęgnacja nie dotyczyła tylko tych miejsc, które chcemy wyszczuplić, jak 
brzuch, uda czy pośladki. Należy także zadbać o biust, który często podczas chudnięcia traci 
jędrność i kształt.

Jak działają kosmetyki odchudzające?
Kosmetyki wspomagające walkę z nadwagą zapewniają skórze właściwe nawilżenie oraz na-
tłuszczenie, dzięki czemu staje się ona napięta i elastyczna. Ponadto wspomagają usuwanie nie 
tylko tłuszczu, ale również zbędnej wody oraz toksyn. Ich działanie polega także na pobudzeniu 
przemiany materii i usprawnieniu krążenia krwi. Trzeba jednak pamiętać, że mają one jedynie 
działanie wspomagające procesy, których podstawą jest zmiana diety i podjęcie aktywności fi -
zycznej. Aby  kosmetyki wspomagające odchudzanie mogły spełniać swoje funkcje, ważne jest, 
żeby zawierały odpowiednie składniki.

Składniki kosmetyków
To, co zawierają kosmetyki ważniejsze jest od tego, w jakiej będą one postaci. Słowem, równie do-
brze mogą być to ampułki, balsam czy żel, ważne, aby miały któryś z aktywnych składników. Zatem, 
w ich składzie powinna znaleźć się kofeina, algi morskie, pochodne witaminy E, wyciąg z grejpfru-
ta, ananasa, bluszczu, kasztanowca, arniki, ostrokrzewu lub miłorzębu japońskiego, L–karnityna. 
Te składniki nie tylko przyspieszają spalanie tłuszczu, ale także zapobiegają jego syntezie. Aby miały 
szanse pomóc nam w uzyskaniu ładnej sylwetki, trzeba przede wszystkim umiejętnie je nakładać 
oraz aplikować systematycznie, rano i wieczorem, przez co najmniej kilka tygodni.

Jak stosować kosmetyki wyszczuplające?
Zanim zacznie się stosować kosmetyki odchudzające ważne jest przeprowadzenie peelingu 
ciała. Peeling ma wielorakie działanie. Przede wszystkim oczyszcza skórę z martwego naskórka 
i przygotowuje ją do dalszej pielęgnacji, dzięki niemu skóra łatwiej wchłania aktywne substan-
cje kosmetyków. Poza tym, kiedy nacieramy ciało peelingiem jednocześnie je masujemy, co z ko-
lei sprawia, że skóra jest lepiej dotleniona i ukrwiona. Zabieg ten warto powtarzać raz lub dwa 
razy w tygodniu. Na ukrwienie skóry wpływ ma również naprzemienny prysznic, dlatego każdą 
kąpiel warto zakończyć strumieniem raz zimnej, a raz ciepłej wody. Skórę dodatkowo ujędrni 
masaż szorstką rękawicą czy specjalną szczotką wykonany w trakcie prysznica. Następny masaż 
niezbędny jest podczas nakładania kosmetyku na skórę. To bardzo ważne, samo nałożenie pre-
paratu nie wystarczy. Na każdy masowany fragment warto poświęcić przynajmniej kilka minut, 
a im dłużej, tym lepiej. Masaż sprawia, że rozbicie nadmiaru komórek tłuszczowych staje się ła-
twiejsze. Ruchy powinny być koliste i kierowane ku sercu.
 
Pielęgnacja biustu
Zwykle w trakcie chudnięcia biust staje się mniej jędrny, dlatego również jemu należy się szcze-
gólne traktowanie i pielęgnacja odpowiednimi kosmetykami. W ich składzie powinny znaleźć 
się proteiny, wyciąg z alg morskich, elastyna oraz kolastyna, które uelastycznią i nawilżą delikat-
ną skórę biustu. Aby zrobić masaż piersi, należy wykonywać koliste, niewielkie ruchy, od dołu 
ku górze. 
Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że chudnięcie wymaga wytrwałości i spełnienia warunków do-
tyczących racjonalnej diety i ruchu, jeśli dodatkowo będziemy starannie i systematycznie pielę-
gnować skórę oraz nie będziemy oczekiwać cudów, zarówno podjęcie tego wysiłku, jak i odnie-
sienie sukcesu będzie łatwiejsze.

I  na  koniec  nowość, prawdziwy  hit!  Jedna  z  polskich  fi rm  przymierza  
się  do  importu  odchudzającej  pasty  do  zębów. Ale  o   szczegółach  bę-
dziemy  informować  w  następnym  numerze  DENTOPLOTKA.

Wiesława  Spichalska

ZAWIERA 

EKSTRAKTY 

Z SZAŁWI 

I RUMIANKU

Ciekawe kto za to zapłaci?
Szanowni czytelnicy! 
Pod koniec ubiegłego roku, obecnie panujący nam 
rząd postanowił dodatkowo sfrustrować grupę za-
wodową lekarzy dentystów, wprowadzając obowią-
zek kas fi skalnych. Przykrość ta dotknęła również 
środowisko prawników. Działanie tego typu jest 
nielegalne, ponieważ lekarze stomatolodzy nie są 
płatnikami podatku VAT. Prawnicy nie mieli możli-
wości znalezienia kruczka prawnego na zaskarże-
nie tej decyzji. 
Środowisko dystrybutorów i importerów stomato-
logicznych zbulwersowała natomiast inna noweli-
zacja przepisów – a mianowicie nowa Ustawa o wy-
robach medycznych. W nowym akcie prawnym 95% 
zapisów nie uległo jakimkolwiek modyfi kacjom, 
zmieniono jednakże jeden bardzo poważny aspekt: 
wprowadzono nakaz tzw. powiadomienia. O co cho-
dzi? Chodzi o to, że każdy podmiot gospodarczy 
musi w chwili obecnej zapłacić za to, że łaskawie 
i dobrowolnie, ale jednak pod przymusem, powia-
domi Prezesa Urzędu Rejestracji o sprowadzeniu dla 
swoich klientów towaru z zagranicy. W rozumieniu 
zapisów ustawy: Dystrybutorzy to podmioty, które 
sprowadzają towar z UE. Importerzy to podmioty, 
które sprowadzają towar spoza UE. Po sprowadzeniu 
towaru posiadającego swoją nazwę i rejestrację ze 
znakiem CE, wypisujemy 4-stronicowy kwitek (gdzie 
podziały się organizacje ekologiczne?) i za drobną 
opłatą 30 zł wysyłamy druk do Prezesa Urzędu Re-
jestracji. Jeżeli fi rma posiada 20 dystrybutorów – 
wówczas wysyła 20 kwitków; jeżeli ma tylko jednego 
– wystarczy jedno powiadomienie. Niepowiadomie-
nie zagraża konsekwencjami karnymi. Załącznik, 
w którym wpisujemy nazwę naszego produktu, liczy 
sobie wiele linijek, z których za każdą płacimy 30 zł. 
W ten oto sposób, bezmyślni urzędnicy z Urzędu 
Rejestracji, w imię wypełniania obowiązków służ-
bowych, ściągną haracz z nas wszystkich. W swej 
bezdennej łaskawości, ustawodawca zwolnił z opłat 
wszystkich tych, którzy mają tzw. starą rejestrację 
(uzyskaną w latach 2002-2004). Chciałbym grzecznie 
przypomnieć, że ówczesne rejestracje były niezgod-
ne z prawem unijnym. Wtedy jeszcze Polska nie była 
członkiem wspólnoty UE, jednak jako kraj mamy 
w powinności przestrzeganie pewnych standardów 
prawnych. Powróciły zmory przeszłości. Coś, co było 
nielegalne i upadło w 2004 roku, dzisiaj na powrót 
jest legalne. Wiele osób, uszczęśliwionych naszym 
wejściem do UE, wyrzuciło te bezsensowne papier-
ki do śmieci. Nie przewidziały one nadzwyczajnej 
pomysłowości naszego ustawodawcy, w odpowie-
dzi na którą Stowarzyszenie Producentów i Dystry-
butorów Stomatologicznych zgłosi Nową ustawę 
o wyrobach medycznych do konkursu ustaw bubli, 
gdzie jak mamy głęboką nadzieję, uplasuje się ona 
na pierwszym miejscu.

PC
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Największe oszustwo 

Unii Europejskiej w Polsce - część II,
Szanowni czytelnicy,
w numerze niekoniecznie pierwszym Dentoplotka 
pojawił się artykuł śledczy w sprawie zdobywania 
środków z Unii Europejskiej na cele działalności 
NZOZ. Ci z Państwa, którzy go pamiętają wiedzą, 
że opisywał on mechanizm wyłudzania środków 
przez osoby rzekomo przygotowujące projekty 
„unijne”. Opisaliśmy również przypadek gabinetu 
(NZOZ), który spełnia wszystkie możliwe kryteria, 
we wszystkich możliwych oczekiwanych przez 
urzędy kategoriach. Jak Państwo pamiętacie, ga-
binet ten zdecydował się na pozyskanie środków 
wg projektu, który przygotował współpracujący 
z placówką księgowy magister ekonomii. Jak ła-
two jest się domyślić, druga część naszego arty-
kułu, mogła powstać tylko i wyłącznie dlatego, że 
środki Unijne w wysokości 60% inwestycji zostały 
przyznane. Znana nam jest również lista innych 
podmiotów stomatologicznych, które uzyskały 
dotację z funduszy UE. Z zamieszczonych w in-
ternecie informacji dowiedzieliśmy się, że wnio-
sek zawierający setki stron i ważący ok. 2 kg został 
rozpatrzony pozytywnie, uzyskując 29,5 pkt. na 
50 pkt. możliwych, przy minimalnej punktacji do-
puszczającej w wysokości 29 pkt. w różnych kryte-
riach. Oznacza to, że wypasiony gabinet stomato-
logiczny, startujący po fundusze unijne z dobrze 
przemyślanym i podrasowanym biznesplanem, 
otrzymuje w podsumowaniu weryfi kacyjnym je-
dynie pół punktu więcej, aniżeli wymagane mi-
nimum. W jaki więc sposób na dotacje funduszy 
unijnych miały możliwość „załapania się” gabi-
nety, które realnie rzecz biorąc słabo rokowały 
na spełnienie choćby ¼ obowiązkowych kryte-
riów? Osoba przygotowująca dokumenty, łącznie 
z systematycznym analizowaniem wniosków, uzu-
pełnieniami, weryfi kacjami strony internetowej 
bądź dodatkowych wymogów (w dalszej części 
artykułu będziemy go nazywać Lesiem) spędziła 
nad dokumentami około 70 godzin bezustannej 
pracy. Następuje zwycięstwo i euforia; trwają one 
jednak tylko przez chwilę. Teraz rozpocząć trzeba 
składanie dokumentów fi nansowych, operacyj-
nych itp. Gdybym chciał uwzględnić wszystkie 
niezbędne wymogi, wiązałoby się to z napisaniem 
książki o grubości kilkuset stron, której i tak nikt 
nie przeczytałby do końca. Skoncentruję się dlate-
go na jednym, w mojej ocenie najśmieszniejszym, 
aspekcie uzupełnienia dokumentów, na tzw. prze-
targu wewnętrznym czyli wyborze ofert, o którym 
nikt nie był chętny wspomnieć przed złożeniem 
wniosku. Urząd Marszałkowski zażyczył sobie do 
każdego materiału inwestycyjnego (unit, panora-
ma, radiowizjografi a, mikrosilniki endodontycz-
ne i dezynfektor) dokumentów przetargowych 

sprzed 2 lat, ponieważ wtedy właśnie ogłoszony 
został konkurs i należało podać rzetelnie warto-
ści fi nansowe tych urządzeń. Nie muszę Państwu 
tłumaczyć, że gdy rozpoczynano opracowywa-
nie wniosku, jedno euro kosztowało 3,60 zł, kry-
zys znaliśmy jedynie z książek, a w momencie 
wymogu składania tych „dokumentów przetar-
gowych” euro kosztowało 4,60 zł i praktycznie 
wszystkie produkty, które były wcześniej umó-
wione z dostawcami, dawno przestały być pro-
dukowane. Dwa lata to z perspektywy zmiany cen 
okres niebagatelny. Z tej przyczyny logicznym 
byłoby np. zapłacenie dostawcy części pieniędzy 
w momencie podwyższenia ceny bez FV, tak aby 
zmieścić się w cenie deklarowanej sprzed 2 lat. 
Co jednak, gdy nasz dostawca np. sprzedając pa-
noramę za 100 tys. wcześniej musiał ją kupić dro-
żej? Panorama nie leżakowała przecież w magazy-
nie cierpliwie, czekając na dotację unijną. W tym 
miejscu zostałem mile zaskoczony. Dystrybutorzy 
stomatologiczni wykazują się dużym profesjona-
lizmem we wzajemnych interakcjach i dostarczają 
sobie dowolnie przygotowane oferty, oczywiście z 
przymrużeniem oka. Durny urzędas w żaden spo-
sób nie jest w stanie tego zweryfi kować. W tym 
miejscu, w imieniu dziesiątek lekarzy startujących 
w działaniach przetargowych, pragnę podzięko-
wać kolegom: Teleszowi, Rysiakiewiczowi, Drobi-
kowi, Bratkowi, Stekli za zrozumienie i „giętkość”. 
Będąc już w posiadaniu wszystkich wymaganych 
zaświadczeń: z ZUS-u, z Urzędów Skarbowych oraz 
dziesiątek innych bzdur, bzdetów i głupot, takich 
jak np. instrukcja obsługi urządzenia w języku kra-
ju producenta, składamy to wszystko u miłej pani 
na 7. piętrze w urzędzie w Chorzowie i w tym oto 
momencie rozpoczyna się kabaret. Każdy z doku-
mentów musi być podpisany przez składającego. 
W ten oto sposób lekarz przy składaniu 2 kg kwi-
tów musi się podpisać około 800 razy. W tym sa-
mym czasie, przy tej samej osobie, w tym samym 
pokoju. Biorąc pod uwagę, że autor tego artykułu 
ma duże doświadczenie w postępowaniach ad-
ministracyjnych i składając u urzędasa jakikolwiek 
kwit zawsze bierze jego potwierdzoną kopię, tak 
więc lekarz skierowany przez stowarzyszenie do 
uzyskania dotacji, wykonuje w jednym dniu 2400 
podpisów. Aby zaspokoić urzędasa, trzeba podpi-
sać 2 x 2 kg papierków i żeby mieć swoją kopię, też 
należy ją podpisać. Urzędas niższej rangi wykonuje 
na każdej z kopii około 800 pieczątek, robi parafkę 
i wpisuje datę. Tak więc nieświadom sytuacji lekarz 
zajmuje dwóm nierobom dwie i pół godziny czasu 
ich ciężkiej, mozolnej pracy. To oczywiście nie ko-
niec. Jak deklarują urzędnicy, każda oferta czytana 
jest następnie metodą 4 oczu, wówczas pojawia-
ją się tzw. braki formalne plus uzupełnienia. Nasz 
Lesio jest niestety tylko magistrem, więc braków 
i  uzupełnień znajduje się dużo. Pierwsze składanie 
braków to około 400 stron x 3, co daje kolejnych 
1200 podpisów. Tym razem znacznie ładniejsza 
pani w sekretariacie przybija pieczątki i podpisuje 
się, opowiadając frywolne żarty. Drugie uzupełnie-
nia i poprawki to już tylko 50 stron x 3, co w sumie 
daje 150 podpisów. Oprócz tego przygotować na-
leży kilka oświadczeń, które podpisać musi nie tyl-
ko właściciel podmiotu starającego się o pieniążki, 
ale również jego współmałżonek. To jeszcze nie ko-
niec. Współmałżonek wnioskodawcy zobowiązany 
jest do ponownego stawiennictwa, w celu własno-
ręcznego napisania oświadczenia do oświadczenia 
gwarantującego, że składane 2 tygodnie wcześniej 
oświadczenie współmałżonka jest prawdziwe. 
W historii literatury komediowej ani Kafka, ani na-
wet najgłupszy prawnik w Polsce nie wymyślił jesz-

cze oświadczenia do oświadczenia. Nawet polskie 
kabarety nie opanowały tej sztuki. 

JUŻ.
Proszę zgadnąć, w którym momencie od same-
go początku składania kwitów do wypłaty je-
steśmy? 
Do tej pory przeszliśmy dopiero połowę drogi. Po-
nieważ nasz wniosek ponownie idzie do czytania 
metodą 4 oczu i po wypełnieniu prawidłowego 
formularza jest analizowany fi nansowo. Oznacza 
to, że dla inwestycji przeprowadzanej nie jedno-
razowo a sukcesywnie, co w przypadku zakupu 5 
urządzeń jest oczywiste, trzeba złożyć 5 wniosków 
o wypłatę. Urzędas czyta zatem w sumie 5-krotnie 
2 kilo materiału, sukcesywnie go parafuje i prze-
kazuje innemu urzędasowi do ponownego wyko-
nania tej czynności. Nawet jeżeli przy pierwszym 
podejściu wszystko okazuje się być w porządku 
i wniosek skierowany zostanie do wypłaty, może 
się okazać, że w przypadku drugiego wniosku 
trzeba donieść oświadczenie do oświadczenia, 
albo skombinować nową instrukcję obsługi. Na 
tym etapie składa się około 30 bezwartościowych 
z punktu widzenia projektu papierków łącznie 
z ok. 90 podpisami. W następnej kolejności, cier-
pliwie czekamy na dobry humor megaurzędasa, 
który podpisuje przelewy raz w miesiącu w nie-
parzyste środy, lub też gdy wstanie z łóżka prawą 
nogą. Od momentu złożenia kompletnej oferty do 
pierwszej wypłaty, oferent czeka średnio ok. 1,5 
miesiąca. Efekt posiadania wszystkich „kwitów” 
jest możliwy do osiągnięcia po około pół roku, 
co daje razem 7,5 miesiąca. Rezultat taki uzna-
ny został przez fachowców za wynik rekordowy. 
Z następnymi wypłatami z reguły bywa gorzej. 
Urzędactwo zacina się: czytają, czytają, czytają 
i oczywiście pozostają bezproduktywni. W tym 
momencie najrozsądniejszym będzie zastosowa-
nie metody „zastraszenia urzędasa”. Jak Państwo 
wiecie, podnosiliśmy ten temat w Dentoplotku 
wielokrotnie: urzędas nie boi się postępowań 
administracyjnych czy karnych, bo za jego błędy 
oraz przegraną w takich sprawach zawsze płaci 
skarżący, czyli Budżet Państwa. Urzędas najbar-
dziej boi się ośmieszenia w mediach, względnie 
gniewu swoich wysokich przełożonych. Tak więc 
wizyta u wojewody, marszałka sejmiku wojewódz-
kiego, jak również w kolegium przyznającym środ-
ki unijne przy urzędzie marszałkowskim, z reguły 
okazuje się być wystarczająco skuteczna. Logika 
urzędasa podpowiada mu, że skoro oferent nie 
boi się fi kać u samej góry, w dodatku mówi rze-
czowo i ośmiesza jego przełożonych, świadczy 
to o bezbłędności i poprawnym przygotowaniu 
wniosku. Po 2-3 miesiącach od incydentu, środ-
ki unijne zostają wypłacone. Zabawne jest to, że 
instytucja, która przydziela dofi nansowania unij-
ne, nie podlega żadnej kontroli administracyjnej 
ani społecznej. Finał historii jest taki, że strona 
urzędowa wywiązuje się ze swoich zobowiązań, ŁAGODZI I LECZY 

WCZESNE STANY 

ZAPALNE TKANKI 

PRZYZĘBNEJ
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Ostatnio przyjaciel prosił mnie, bym napisał 
wreszcie coś optymistycznego o polskiej sto-
matologii pod hasłem „Wczoraj a Dziś”...
Fakt. Dużo widać zmian na lepsze. Długo można 
pisać o wyższości końcówek W&H nad wysłu-
żonymi i chwalebnie zasłużonymi końcówka-
mi z „naszego OBOZU”... Unitów Castellini czy 
A-dec nad zasłużonymi „praleczkami” Chirany 
czy wcześniej „szybkoobrotowymi” wiertar-
kami Yugodent (15 tys. obrotów!) a wcześniej 
sznurowymi wiertarkami (6 tys. obrotów). Od 
tych ostatnich zaczynałem działalność zawo-
dową. Pamiętam „przejściowe” kłopoty z do-
stawami odpowiedniej długości sznurów i swój 
wynalazek: sprytnie zszyte 3 długie sznurowa-
dła. A jak młodzież się darła!!!
Można jeszcze wspomnieć stalowe wiertła, kar-
borundowe lub korundowo-bakelitowe sepa-
ratory i kamienie montowane. Takim sprzętem 
szlifowało się zęby i robiło piękne akrylanowe 
lub metalowe tłoczone korony. A pamięta-
cie, koleżanki, masy stensowe i gipsy do wy-
cisków?!? 
No dość... brrr! Prawda, że dużo się zmieniło? 
He, he, przede wszystkim nie ma nas w szko-
łach... A teraz z jednej strony względnie tanie, 
na tamte czasy, wiertarki sznurowe z drugiej 
unity za 200 tysięcy złotych. Z jednej strony 
zarobki soc-stomatologa, z drugiej dochody 
lekarza dentysty (no, tu różnica chyba nie jest 
tak duża).
Wydaje się jednak, że poprawa wyposażenia 
gabinetów jest konsekwencją rozwoju wszyst-
kich dyscyplin medycznych oraz zdrową kon-
kurencją prywatnych gabinetów i wprowadzo-
nych wymogami standardów Unii Europejskiej. 
Kosztem wielkiego wysiłku fi nansowego wpro-
wadziliśmy te standardy i niestety drama-
tycznie naruszyło to równowagę fi nansową 
wielu prywatnych gabinetów, a dyrektorów 
ZOZ-ów postawiło przed ewentualnością re-
dukcji lub całkowitej likwidacji stomatologii. 
Obecnie polscy dentyści, tak jak ich koledzy 
w Europie, korzystają z tych samych źródeł za-
opatrzenia w materiały i sprzęt. Niestety polski 
pacjent na ogół nie ma tak zasobnej kieszeni 
jak pacjenci „z zachodu”. Problemy fi nansowe 
dotyczą więc zarówno praktyk prywatnych, jak 
i tych działających w ramach kontraktów z NFZ.
Niestety z tym problemem nie poradziły sobie 
ani Kasy Chorych, ani obecnie NFZ. Przy tzw. 
negocjacjach padało stwierdzenie: Kochani, my 

wiemy, że dajemy za mało pieniędzy, ale mamy 
ile mamy. Stomatologia w tej sytuacji zawsze  
przegra z dyscyplinami medycznymi, które np. 
ratują życie ludzkie bezpośrednio. 
„Bez zębów da się żyć”. Brak pieniędzy jest przy-
czyną absurdalnej wyceny niektórych naszych 
usług. Działaniem sensownym wydaje mi się 
w tej sytuacji położenie większego nacisku na 
działania oświatowe i profi laktyczne. Uważam, 
że Ministerstwo Zdrowia  powinno położyć 
znacznie większy nacisk na te działania.
Profi laktyka to nie tylko akcje przeglądów jamy 
ustnej czy fl uoryzacji. To także mądrze przy-
gotowany plan działań (a nie „mapa drogowa”
– OKROPNOŚĆ!!!). Plan działań informacyjnych 
skierowanych do różnych grup społeczeństwa. 
Instruktaży o sposobach utrzymania w zdrowiu 
jamy ustnej...i nie chodzi tu tylko o prawidłową 
technikę mycia zębów właściwą szczoteczką. 
Równie ważne jest informowanie pacjentów 
o nowościach w profi laktyce, takich, jak np. pa-
sty ORTHO SALVIA DENTAL dla osób noszących 
aparaty ortodontyczne, czy płukanka około za-
biegowa ALFA.
Jak dotąd niemal cała oświata zdrowotna w sto-
matologii prowadzona jest przez prywatne fi r-
my w myśl zasady „każda myszka swój ogonek 
chwali”. Działania informacyjne dla rodziców 
i dzieci powinny obejmować oprócz druku 
broszur i ulotek  także wykorzystanie nowocze-
snych środków przekazu (radio, TV, Internet).
Akcją powinien kierować powołany przez Mini-
sterstwo Zdrowia zespół specjalistów „siedzą-
cych w temacie” i fachowców „od reklamy”. Bo 
przecież lepiej zapobiegać. Pierwszą „jaskółkę” 
mądrych działań zobaczyłem w warszawskim 
metrze na ekranikach, gdzie pojawił się cały 
cykl informacji o udzielaniu pierwszej pomocy. 
Przygnębiające są dla mnie dodatkowo przykła-
dy nieodpowiedzialnych działań różnych szcze-
bli decydenckich, z którymi się spotkałem przy 
biernej postawie samorządów. Mimo wszyst-
ko bądźmy optymistami. Optymizm daje siłę 
do chęci poprawiania złego na lepsze. „Rób-
my swoje póki jeszcze ciut się chce!” jak śpiewa 
mistrz Młynarski.  

dr Tadeusz Kazimierczak

Szklanka wódki (250 g) zabija około 

1 000-2 000 komórek nerwowych w naszym mózgu.

Komórki nerwowe się nie regenerują.

Ludzki mózg składa się z około 3 miliardów 

komórek nerwowych, z czego używamy 

na co dzień około 10% z nich.

Zatem około 2,7 miliarda komórek 

jest niepotrzebnych.

Szklanka wódki zabija 1 000 komórek nerwowych. 

Człowiek może bez obawy o swoje zdrowie wypić 

2 700 000 szklanek wódki.

Przeliczamy:
1 butelka (750 g) = 3 szklanki, 

zatem 2 700 000 : 3 = 900 000 butelek.

Zakładając, że maksymalny wiek przeciętnego 

alkoholika wynosi 55 lat,

a zaczyna on pić, powiedzmy mając 15 lat, 

to mamy 40 lat stażu.

Przeliczamy lata na dni:

40 * 365 = 14 600 dni picia.

Jeżeli możemy wypić 900 000 butelek 

bez obawy o nasze komórki nerwowe to:

900 000/14 600 = 62 butelki wódki dziennie!

Wniosek:
Aby umrzeć z braku 

komórek nerwowych 

musielibyśmy pić po

22 - butelek wódki na śniadanie,

20 - na obiad i

20 - na kolację...

ZAWIERA 

EKSTRAKTY 

Z ROZMARYNU 

I KORY DĘBU

a lekarz pokrywa zobowiązanie względem osoby 
prowadzącej kwestie administracyjne, powiedz-
my w kwocie 10 tys. zł. Lesiu nie chce ponownie 
angażować się w jakiekolwiek sprawy dotacyjne; 
dostatecznie pogłębił swoją wiedzę w zakresie 
metodologii głupoty i nigdy już nie będzie ubie-
gał się dla nikogo, za żadne pieniądze, o tego 
typu dotacje. 
Na zakończenie chciałbym przedłożyć Państwu 
jeszcze wiadomość dobrą: podobno od począt-
ku roku 2011 zniknąć mają dotacje celowe, a dys-
trybucja środków unijnych ma przyjąć formę kre-
dytowania. Ciekawe zatem, co stanie się z rzeszą 
urzędników, zajmujących się czytaniem opasłych 
dokumentacji?? 

P.C.
P.S.
Lesio wyruszył na poszukiwania nowej pracy 
i szczęśliwie ją znalazł.

(chyba)

ostatnia

KAMIEŃ Z SERCA!
GORZAŁKA DLA WSZYSTKICH!

WPŁYW  ALKOHOLU  NA  KOMÓRKI
NERWOWE  W  MÓZGU  CZŁOWIEKA...

Ze wspomnień szkolnego dentysty

„WCZORAJ a DZIŚ”
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Dla implantologów i stomatologów 
zajmujących się chirurgią

Produkty, które ułatwiają i przyspie-
szają pracę – sprawdzone, bezpieczne, 
stosowane od wielu lat na całym świe-
cie. Obecnie na rynku polskim pojawi-
ły się membrany amerykańskiej fi rmy 
Osteogenics. W ofercie fi rmy znajdują 
się zarówno membrany resorbowalne 
– kolagenowe, jak i membrany niere-
sorbowane, w tym membrany wzmac-
niane tytanem. 

Membrana kolagenowa CYTOPLAST® RTM 
(resorbowalna) może być stosowana do:
- Sterowanej regeneracji kości i tkanek (GBR, 

GTR)
- Ubytków tkanek przyzębia
- Podniesienia zatoki metodą otwartą
- Augmentacji tkanki miękkiej
- Uzupełnienia ubytków po resekcji wierzchoł-

ków korzeni
Do jej głównych zalet należą:
- Warstwowa struktura zabezpieczająca przed 

wnikaniem komórek nabłonka, bakterii, chro-
ni przyrost tkanki łącznej.

- Bardzo stabilna struktura skrzyżowanych 
włókien kolagenowych, która daje wysoką 
wytrzymałość mechaniczną.

- Długi, przewidywany czas resorpcji (od 26 
do 38 tygodni) zapobiegający zanikaniu au-
gmentowanego materiału.

- Wysoka odporność mechaniczna i możliwość 
kształtowania po namoczeniu solą fi zjolo-
giczną lub krwią co wpływa na łatwość apli-
kacji i w pewnych przypadkach umożliwia re-
zygnację z użycia stabilizujących szwów czy 
pinów.

Membrana CYOPLAST RTM wspomaga goje-
nie się kości oraz przyrost tkanki łącznej (pogru-
bia dziąsło), jest łatwa w użyciu i bezpieczna, 
wykonana z wysoko oczyszczonego wołowego 
włókna kolagenowego (ze ścięgna Achillesa). 
Membrany kolagenowe występują w 3 roz-
miarach: 15 mm x 20 mm, 20 mm x 30 mm 
i 30 mm x 40 mm. Pakowane są po 2 szt. Mają 
przystępną cenę w porównaniu do innych 
membran takiej jakości występujących na 
rynku polskim.

Membrana CYTOPLAST® d PTFE TXT-200, 
nieresorbowana ma wiele różnych zastosowań. 
Jest przeznaczona dla każdego stomatologa 
wykonującego ekstrakcje zębów, doskonała do 
pokrywania zębodołów poekstrakcyjnych, kie-
dy niemożliwe jest zamknięcie takiego zębodo-
łu płatem. Jej bardzo niska porowatość (poniżej 
0.3 mikrometra) stanowi świetną barierę dla 
bakterii. Stosowanie jej bez pokrywania płatem 
daje doskonały efekt, jeżeli chodzi o zachowa-
nie architektury tkanek miękkich.

Membrana TXT-200 wykonana z dPTFE (poli-
tetrafl uoroetylen o wysokiej gęstości), jest nie-
resorbowalna, łatwo usuwalna i niskoodczyno-
wa. Do jej głównych zalet należy brak ryzyka 
infekcji oraz brak zaburzeń gojenia.
Membrany TXT-200 występują w rozmiarach 
25mm x 30mm i 12mm x 24 mm.

Membrany CYTOPLAST® Ti-250, nieresor-
bowane, wzmacniane tytanem, mają wiele 
różnych zastosowań. Wykonane z dPTFE (po-
litetrafl uoroetylen o wysokiej gęstości), mają 
bardzo niską porowatość ( < 0.3 μm) nie prze-
puszczają bakterii, co powoduje brak ryzyka 
infekcji oraz brak zaburzeń gojenia Występują 
w 8 różnych kształtach:
CYTOPLAST® Ti-250 Anterior Narrow, 
12 mm x 20 mm, przystosowana do odtwarza-
nia kości do pojedynczego implantu;
CYTOPLAST® Ti-250 Anterior Singles , 
14 mm x 24 mm, ma idealny kształt i wielkość 
dla pojedynczego przedniego zęba, szczegól-
nie kiedy brakuje ściany kości;
CYTOPLAST® Ti-250 Buccal, 17 mm x 25 mm, 
przeznaczona do dużych defektów od strony 
policzkowej; 
CYTOPLAST® Ti-250 Posterior Singles , 
20 mm x 25 mm, przeznaczona do odcinków 
bocznych;
C Y TOPL AST® Ti-250 Posterior Large , 
25 mm x 30 mm, wykorzystywana w odcin-
kach bocznych w przypadku konieczności du-
żej augmentacji;
CYTOPLAST® Ti-250 XL, 30 mm x 40 mm, prze-
znaczona do bardzo dużych ubytków kości;
C Y TO PL A S T ® Ti -250 Ante ri o r Pe ri o , 
13 mm x 19 mm, zaprojektowana do ubytków 
tkanek przyzębia w odcinku przednim;
C Y TOPL AST® Ti-250 Posterior Perio , 
13 mm x 18 mm, zaprojektowana do ubytków 
tkanek przyzębia w odcinkach bocznych.
Wszystkie membrany Ti-250 są pakowane 
po 1 lub po 2 szt.

SYSTEM MOCOWANIA MEMBRAN PRO-FIX
System mocowania membran Pro-fi x został 
stworzony dla uproszczenia procedury mo-
cowania i stabilizacji membran. Umożliwia 
łatwe uchwycenie śruby mocującej, prze-
niesienie tej śruby do miejsca zabiegowego 
oraz szybkie i skuteczne jej zakotwiczenie 
w blaszce zbitej.

System Pro-fi x jest doskonałą i bardzo skutecz-
ną alternatywą dla pinów mocujących, gwa-
rantuje doskonałe mocowanie nawet w zbitej 
blaszce podniebiennej części wyrostka oraz 
w żuchwie. System składa się z pełnego instru-
mentarium niezbędnego do aplikacji śrub mo-
cujących: śrubokrętu, uchwytu do śrubokrętu 
oraz kasetki do przechowywania i sterylizacji. 
Kasetka jest przejrzysta i ergonomiczna. Umoż-
liwia przechowanie nie tylko narzędzi i śrub 
mocujących (do 100 sztuk), ale również innego 
rodzaju śrub stosowanych w chirurgii i implan-
tologii, jak np. śrub do osteosyntezy. 

Samogwintująca śruba tytanowa o wymia-
rach 1,5 mm x 3 mm jest idealna do mocowa-
nia membran kolagenowych, membran PTFE 
wzmacnianych tytanem oraz siatek tytano-
wych. Ostra końcówka oraz agresywny gwint 
umożliwiają dokładne umiejscowienie i umo-
cowanie śruby bez użycia wiertła pilotowego.
Główka z krzyżowym nacięciem umożliwia ła-
twe i pewne uchwycenie śruby i przeniesienie 
jej do miejsca zastosowania.

Więcej informacji na: 
www.osteoprof.pl

tel.: 22 350 7 650 do 655. 

DO STOSOWANIA 

PRZY URAZACH 

MECHANICZNYCH 

ŚLUZÓWKI 

JAMY USTNEJ
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Rozgryźć

sok pomarańczowy

Ojczyzną pomarańczy słodkiej są Chiny. Wska-
zuje to zresztą jej nazwa botaniczna Citrus si-
nensis. W Państwie Środka znano ją już pewnie 
4000 lat temu. Niewykluczone, że uwielbiana 
przez nas pomarańcza jest krzyżówką poma-
rańczy gorzkiej z innym cytrusem. Jeśli tak, to 
ciekawe, kto był tatusiem? Na Stary Kontynent 
cytrusy trafi ły w X w. przywiezione przez Ara-
bów, a pyszny cytrus, jeszcze we wcieleniu zwa-
nym „pomarańczą gorzką”, zadomowił się stop-
niowo w chrześcijańskiej Europie. Rzecz jasna 
nie w całej, bo uprawie pomarańczy sprzyja kli-
mat podzwrotnikowy i śródziemnomorski. Dla-
tego w naszym kraju plantacji pomarańczy nie 
uświadczysz. Do Ameryki pomarańcze przypły-
nęły na statkach niejakiego Krzysia K. w XV w., 
a że tam „chwyciły” to nie dziwmy się, że te 
smaczne owoce i ich przetwory zamieszkały 
w lodówkach i chłodziarko-zamrażarkach na 
całym bożym świecie. W Polsce i innych demo-
ludach powód popularności jest jeszcze jeden 
– bardzo prozaiczny – wszystko, co kojarzy się 
w krajach ze wschodniej strony byłej Żelaznej 
Kurtyny z facjatą Wujka Sama i familią Carring-
tonów było rozchwytywane jako dobro luksu-
sowe i oznaka upragnionego dobrobytu. Dziś 
stereotypowy Amerykanin zaczyna śniadanie 
od „glass of orange juice”. Sok pomarańczowy 
jest głównym źródłem witaminy C w diecie 
Amerykanów, zawiera on średnio 45 mg wit. C 
w 100 gramach. Ważna to witaminka dla do-
brego stanu zdrowia, ma bowiem właściwo-
ści przeciwutleniające, przeciwmiażdżycowe, 
chroni witaminę młodości i witalności E, po-
maga w przyswajaniu żelaza, utrzymuje od-
porność na choroby bakteryjne i wirusowe, 
„dba” o naczynia włosowate i układ nerwowy, 
bierze udział w powstawaniu zębów i kości. 
Czy każdy już wie, że witamina C chroni zęby 
twe? Długotrwały niedobór witaminy C może 

skończyć się chorobą wilków morskich - szkor-
butem, a w efekcie utratą uzębienia. Tak tak, pij 
sok pomarańczowy a mieć będziesz uśmiech 
zdrowy, tylko nie zapomnij pół godziny po wy-
piciu umyć zębów, bo szklanka soku zawiera 
sporo - ok. 20 g naturalnie występujących tu 
cukrów. To tak, jakbyś zjadł 3 łyżeczki cukru. 
Nadmierne spożywanie pokarmów bogatych 
w cukry grozi próchnicą. Próchnica zębów jest 
już chorobą cywilizacyjną! Ale spokojnie, sok to 
nie fast-food, tylko cenny żywieniowo produkt! 
Dlaczego Niemcy żyją długo? Bo przeciętny 
Hans wypija 40 litrów owocowego soku rocz-
nie, a nasz poczciwy Iksiński – 2 x mniej. Czyżby 
wolał żłopać browar z Igrekowskim? 
Wracając do soków pomarańczowych - warto 
zwrócić uwagę na te „naturalnie mętne”, a po 
otwarciu wychylać je duszkiem, bo witaminka 
C szybciutko znika – prawie jak kamfora! Dlate-
go napoczęty sok trzymaj szczelnie zamknięty 
w lodówce. Sok pomarańczowy zajmuje pierw-
sze miejsce w wypijanym litrażu w Ameryce 
i Niemczech i wraz z jabłkowym – w Polsce. Ba, 
Polska produkuje 110 mln litrów soku pomarań-
czowego rocznie! (A ile litrów jabola?) Ale jak, 
i do cholery, z czego – skoro pomarańczy nie 
uprawiamy? Otóż kłania się tu przeogromny ry-
nek koncentratu soku pomarańczowego, kon-
trolowany przez głównych jego producentów 
– Brazylię i USA. To gruuuby biznes… Garstka 
dużych, często rodzinnych przedsiębiorstw zbi-
ja na pomarańczach kokosy. Sok pitny odtwa-
rza się z importowanego koncentratu 65°Brix*, 
starannie rozcieńczając go wg specjalnych 
wzorów i receptur do uzyskania „naturalne-
go” ekstraktu 11°Brix. Sok gotowy do spożycia 
musi mieć zbalansowaną słodycz i kwasowość. 
Producentowi wolno dosładzać sok, przy czym 
dodatek cukru nie może przekroczyć 150 g na 
litr, a zabrania się stosowania konserwantów, 
barwników i syntetycznych aromatów. Dba o to 
nasze państwo oraz Dobrowolny System Kon-
troli producentów. Skutecznie walczy on z fał-
szerzami, żebyś Konsumencie nie został nabity 
w… karton „pseudosoku” złożonego z wody, 
cukru, kwasku i barwnika. Ale cwani producen-
ci żerują na dobrym wizerunku „soków 100%”. 
Sprzedają wodniste napoje owocowe z wielki-
mi napisami „100%” a pod spodem piszą drob-
nym maczkiem ”…..” (Tu można wpisać, co się 
chce, byle nie „soku”). 
Pamiętaj, prawdziwy sok musi mieć w skła-
dzie 85-100% owoców. Więc gdy składnika 
owocowego jest na przykład 20% – masz do 
czynienia z napojem owocowym, czasami 
zwanym nektarem.
A jak robi się koncentrat? I co ma to wspólnego 
z biustonoszami? I czy pomarańcze mają pępki? 
Cóż, najpierw to pomarańcza musi dojrzeć na 
owocującym non-stop-kolor drzewku, zwykle 
w Brazylii, na Florydzie, w Hiszpanii czy w Izra-
elu. Są kobiety blondynki, kobiety rude i kobie-
ty z pępkiem na wierzchu. Osobliwy podział, 
prawda? Jednak w przypadku pomarańczy ni-

kogo nie dziwi klasyfi kacja odmian na: Blond 
(białe), Blond (o czerwonym miąższu) i Navels 
(czyli pępkowe, od charakterystycznej narośli 
na owocu). Pomarańcze po zbiorze selekcjonu-
jemy. Wchodzą tylko panie, wróć, pomarańcze 
jędrne, całe i zdrowe – reszta wypad. Potem 
czyścimy pucu-pucu prawie tak dokładnie jak 
ząbki po kolacji. Przecież nie chcemy pić zgni-
łego, śmierdzącego soku. Ile miseczek ma stan-
dardowy biustonosz? Tyle, ile piersi posiada 
ziemska kobieta, czyli dwie. Kobieta kosmicz-
na może posiadać 3 piersi - patrz fi lm „Pamięć 
Absolutna”… A przemysłowa wyciskarka jest 
lepsza niż kosmiczny biustonosz, bo ma od 3 
do 8 (!) miseczek, którymi ściska i ugniata… 
oczywiście pomarańcze. W ten sposób mamy 
już gotowy surowy soczek, który następnie 
„oczyścimy z mętów”, „zagotujemy” i przero-
bimy na gęsty „syropek”, bynajmniej nie na 
kaszel, lecz po to byś Ty, drogi Konsumencie, 
mógł raczyć się produkowanym z niego sokiem 
pomarańczowym na każdej szerokości geogra-
fi cznej. Jednak najsmaczniejsze i wręcz idealnie 
odpowiadające składem owocowi pomarańczy 
są tzw. soki NFC (ang. Not From Concentrate), 
czyli te nie z koncentratu. Można je już spo-
tkać w polskich sklepach np. w eko-stoiskach 
(szukajcie w regałach chłodniczych buteleczek 
z napisem „świeży sok”). Taki soczek wyciska się 
bezpośrednio z owoców pomarańczy najlep-
szej jakości i rozlewa do butelek! Gwarantuję, że 
bije on na głowę sok wyciśnięty samemu z po-
marańczki zakupionej na bazarku. Soki świeże, 
ale i soki z koncentratu mają wielki atut: działają 
prozdrowotnie, anty-rakotwórczo i są niezbęd-
nym składnikiem zdrowej diety. Czy mętne, czy 
klarowne – soki są cudowne! Tak oto w końcu 
rozgryźliśmy sok pomarańczowy.

Wacław Wieczorek

*)  °Brix czyli stopnie Brix mówią, jaka jest np. w soku 
(bądź też w winie;-)) łączna zawartość rozpuszczonych 
substancji. Ale – uwaga – zawartość ta jest podawana 
w przeliczeniu na gramy sacharozy (czyt. cukru) na 
100 gramów roztworu. Mówiąc po ludzku,  1% wodny 
roztwór cukru ma ekstrakt równy 1°Brix.



Jordania
W dniach 19-26.10.2010r. odbyła się wyprawa do Kolebki Kultur 
– Jordanii – śladami upadłych cywilizacji. Organizatorem wyjazdu 
była fi rma IDF & TRAVEL. Połączona ze szkoleniem dla lekarzy sto-
matologów wyprawa, obejmująca m.in. zwiedzanie Gemezy, Karak, 
Petry, Ammanu, góry Nebo oraz MADABY, zapoznała uczestników 
z niepowtarzalną egzotyką krain Bliskiego Wschodu i dostarczy-
ła niesamowitych wrażeń. Okres wyjazdu: późno-jesienny lub też 
wczesno-wiosenny okazał się być doskonałym terminem do zwiedza-
nia krajów arabskich, gdyż pozwolił nam uniknąć upiornych upałów, 
jakie okresowo występują na tych terenach.

Ulubiony hotel polskich turystów

Imponujące kryształy soli

Amfi teatr Geneza

Wnętrze Sahyun – Zamku  Saladyna

Przyjemna kąpiel w błotku Morza Martwego

TU BYLIŚMY
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IV Targi Katowickie
Jak stało się tradycją, Biuro Reklamy usiłowało zorganizować kolejną edycję „Targów Stomatologicznych” w Spodku, w połowie ferii dla młodzie-
ży w województwie śląskim. Jak łatwo było się domyślić i biorąc pod uwagę to, czego nauczyły nas poprzednie edycje, „pustka i cisza dookoła” 
było właściwym określeniem tej imprezy. Nie wdając się w merytorykę wystąpień podczas kursu, z punktu widzenia odwiedzialności i potencjal-
nej możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji, targi otrzymują w 10-punktowej skali ocenę 0, co jest zgodne z temperaturą panującą 
w tym czasie w ciągu dnia w Katowicach. Targi cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem, że pojedynczy lekarze, którzy przybyli na „PeTeeSik”, 
nie raczyli wysłuchać przemówień otwierających, co można zaobserwować na dołączonych zdjęciach. Ceremonię otwarcia, wyłączając osobę pi-
szącą ten artykuł, oglądało mniej niż 10 osób. Podczas tego „PeTeeSiku” zarysowały się nowe trendy wystawiennicze: kolega redaktor Szymański 
zachował się najczujniej i najmądrzej ze wszystkich, ponieważ nie odwiedził targów w ogóle, natomiast koleżanka z fi rmy Medilab postanowiła 
zaprzestać nudy już w godzinach południowych i wtedy też opuściła tereny targowe na dobre. Mamy nadzieję, że jest to ostatnia impreza zwią-
zana ze stomatologią, którą organizuje Biuro Reklamy; jeśli jednak okaże się, że jest inaczej i Biuro Reklamy zorganizuje coś jeszcze, dojdziemy 
wówczas do paradoksu autorstwa Eulera i na następnych targach zjawi się -4 odwiedzających.

Po długim wyczekiwaniu na premierę no-
wego systemu bezpośrednich licówek, 
doczekaliśmy się pierwszej prezentacji 
materiału w Polsce. Spotkanie organizo-
wane przez naszą fi rmę odbyło się w pre-
stiżowym miejscu w Klubie Bankowca 
w Warszawie 14 stycznia 2011 roku. Wiel-
kie zainteresowanie nowym systemem od-
budowy estetycznej potwierdziła wysoka 
frekwencja lekarzy stomatologów z całej 
Polski. Ideę systemu, jego zalety oraz ła-
twość stosowania przedstawił zaproszony 
przez Poldent dr Stephan Lampl z Austrii, 
przekazując uczestnikom spotkania sze-
roką wiedzę merytoryczną oraz ciekawe 
przypadki kliniczne z zastosowaniem la-
serowo wytworzonych z nanohybrydo-
wego kompozytu licówek Systemu Direct 
Venear & Composite. Prezentacja była 
pełna ciekawych rozwiązań w odcinku 

przednim, co wzbudziło wielkie zaintere-
sowanie lekarzy. Nowy produkt zaskoczył 
wszystkich przede wszystkim swoją łatwo-
ścią stosowania oraz efektem końcowym 
spełniającym wysokie standardy estetyki, 
oszczędzając przy tym czas pracy lekarza 
jak i także czas pacjenta. Wykład zakoń-
czył się szeroką dyskusją z wykładowcą. 
Ogrom różnorodnych pytań stawianych 
wykładowcy świadczył o dużym zaintere-
sowaniu produktem oraz o chęci zastoso-
wania systemu w swoim gabinecie. Z na-
szej strony zagwarantowaliśmy lekarzom, 
iż w najbliższym czasie przeprowadzimy 
specjalistyczne szkolenia praktyczne z za-
stosowania Direct Venear. Z ankiety prze-
prowadzonej w trakcie spotkania wynikło, 
iż ponad 80% uczestników jest gotowych 
i chętnych do zastosowania licówek we 
własnej praktyce zawodowej, postrzega-

jąc system jako wygodny, łatwy i dający 
zadowalające efekty w tak krótkim czasie 
zabiegowym. Zaprezentowana kalkulacja 
cenowa produktu również została pozy-
tywnie zaakceptowana, gdyż system przez 
swoją łatwość aplikacji jest bardzo ekono-
miczny, ponieważ pomija koszty związa-
ne z pracą nad licówkami w laboratorium 
protetycznym oraz pozwala na wykona-
nie większej ilości odbudowy w krótszym 
czasie. System okazał się również rewela-
cyjnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o samo-
poczucie pacjentów, a w tym gwarancją 
niewielkiego oszlifowania ich zdrowych 
zębów oraz możliwość własnej oceny od-
budowy w jamie ustnej już przy pierwszej 
wizycie. Direct Venear & Composite to nic 
innego jak spełnienie oczekiwań lekarzy 
stomatologów oraz marzących o pięknym 
uśmiechu w krótkim czasie pacjentów. 

Relacja ze szkolenia Poldent

ZNAKOMITY 

DO CODZIENNEJ 

PIELĘGNACJI 

I HIGIENY
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Bal Stomatologa
Stało się już zwyczajem, że na początku każdego roku 
fi rma MM-Dent organizuje uroczysty Bal Stomatologa. 
Tegoroczna edycja odbyła się na ostatnim piętrze hote-
lu Qubus w Katowicach, dzięki czemu wszyscy uczest-
nicy mieli fantastyczny widok na urzekającą panoramę 
miasta. Pieczę nad dynamiką imprezy sprawował młody 
chłopak z Wenezueli o trudnym do powtórzenia imie-
niu. Swoją obecnością podczas Balu zaszczycił nas rów-
nież sam Elvis.

Nadesłane...

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

Adaś Grzbietkoński siedział naburmuszony w swoim gabinecie, dłubał w nosie i szpetnie 
klął. Nagle usłyszał stukanie do drzwi, a po chwili wszedł jakiś facet. 
Sekretarka wyciągnęła go za rękaw i głośno tłumaczy mu, że trzeba cierpliwie poczekać, 
bo pan prezes ma mnóstwo spraw. W końcu Adaś każe wprowadzić faceta, ale by zrobić 
na nim wrażenie, podnosi słuchawkę telefonu i zaczyna fantazjować: 
— Naprawdę nie mogę przyjąć waszego zamówienia, nie chcę sobie podnosić obrotów 
w tym miesiącu! To co, że chcecie płacić gotówką, nie i już! No... może za tydzień... Dobrze, 
proszę jeszcze zadzwonić. 
Odkłada słuchawkę i udając, że dopiero w tej chwili zauważył faceta, pyta:
— Co pana tu sprowadza?
— Jestem z telekomunikacji. Przyszedłem zreperować panu telefon!

Doktor Alinka słynie w środowisku ze świetnych dowcipów sytuacyjnych... Niejedna pa-
cjentka słyszała słynne powiedzonko tego świetnego lekarza, zbliżającego się z turbiną: 
A teraz panią bzyknę... Tym razem w czasie wizyty u doktora dzwoni komórka pacjentki, 
która nie może rozmawiać. Kobitka bezradna. No cóż, są takie sytuacje...
Doktor w końcu się zlitował. Bierze komórkę:
— Halo... Kto mówi?
— Jak kto, kto mówi?! MĄŻ!
— Aaaa... Mąż... OK., zaraz kończymy.... Żona tylko wypluje i natychmiast oddzwoni...

Bracia Kuweta zostali wezwani w trybie pilnym do urzędu skarbowego. Urzędniczka spraw-
dza nerwowo dokumenty i mówi zasadniczym głosem:
— Brakuje panów podpisu na deklaracji VAT!!!
— Ale jak mamy się podpisać? — pyta wystraszony starszy, bo młodszy jak zwykle nie 
mówi nic...
— No, tak jak zazwyczaj się panowie podpisują!
Starszy ujął drżącą ręką długopis i napisał:
„Całujemy mocno – bracia Kuweta”.

Szef znanej fi rmy RABARBAR udał się na badania kontrolne, gdyż wkraczanie z okresu zi-
mowego w wiosenny dokuczało mu straszliwie, a konkurencja DENTAL MOBINGU przypra-
wiała go o mdłości. Tłumaczył cierpliwie lekarzowi, że jakoś nic mu nie wychodzi i wszystko 
robi powoli. Nawet miła codzienna czynność, gdy w jednej ręce trzymał zdjęcie ulubionej 
gwiazdy porno, a drugą intensywnie o niej myślał, rozwlekała mu się okrutnie w czasie... 
Lekarz wysłuchał tych żali i spytał: a jest może coś, co robi pan szybko?
— O tak! Jest! Ku...a jest! Szybko się męczę!!!

Gienia ze wsi zaszła w ciążę i szczęśliwie urodziła. Ponieważ kochliwa była kobitka, miała 
trudności we wskazaniu ojca dziecka, więc na wszelki wypadek w pozwie do sądu o usta-
lenie ojcostwa wskazała wszystkich chłopów ze wsi z sołtysem włącznie. Sąd nakazał więc 
pobranie krwi wszystkim panom. Na pierwszy ogień poszedł jednak nasz stary znajomy 
– gajowy Marucha. Gajowy, w swej słynnej maskującej kapocie, wszedł do ambulatorium, 
a pozostali nerwowo i z niepokojem oczekiwali swojej kolejki. Po chwili wychodzi wesoły, 
uśmiechnięty Marucha i radośnie już w drzwiach głośno krzyczy:
— Chłopy, nie bójcie się!!! Nie dojdą! Z palca biorą! 
Jego donośny śmiech brzmiał jeszcze długo w uszach wystraszonych chłopów...

Dobranoc Państwu.

Na zdjęciu organizator im-
prezy: Magdalena Wisz-
niewska; nie pamiętamy 
czy tańczyła na rurze, czy 
się jej podtrzymywała. 

M.R.
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Mówią, że miłość jest 

jak wiatr w żagle 

– porywa cię w świat 

zapomnienia, euforii. 

Prawda, lecz gdy jest 

nieodwzajemniona, 

przygniata cię smutkiem 

i bólem całego świata. 

Rozrywa, psuje, 

niszczy cię doszczętnie. 

Życie traci sens, otaczające 

nas kolory blakną. 

Umierać z miłości czyż to 

nie jest największy 

paradoks świata? 

Kocham Ją 

całym sobą , 

mogę dać jej  wszystko 

co znane jest ludzkości. 

Aby tylko dała 

mi szansę…

Palenie papierosów ma ogromny wpływ na zęby. 

Powoduje ono niedobór witaminy C w organizmie 

bowiem zapalenie 1 papierosa niszczy około 25 mg 

witaminy C w ustroju, a dzienne zapotrzebowanie 

wynosi 75-100 mg. Niedobór witaminy C jest przy-

czyną kruchości szkliwa i zmian w miazdze zęba. 

Intensywnie rozwija się próchnica zębów. 

Nie jest tajemnicą, że zęby u palaczy są przebar-

wione, żółtawe lub brązowe. Spotyka się także 

osad na zębach o szarym lub czarnawym zabarwie-

niu, który jest trudny do usunięcia, gdyż wchodzi 

w powierzchowne warstwy szkliwa. Wprost pro-

porcjonalne do palenia tytoniu jest odkładanie 

się kamienia nazębnego. U nałogowych palaczy 

występowanie przewlekłych i ostrych chorób 

przyzębia nie należy do rzadkości. Rozpulchnio-

ne dziąsła są zaczerwienione i często krwawią. 

Sprzyja temu rozwijający się intensywnie kamień 

nazębny. Wszystkie to następstwa palenia, czyli 

osad i zmiany zapalne często powodują w konse-

kwencji powstanie kolejnego, bardzo nieprzyjem-

nego zapachu z ust. Tak więc, również ze względu 

na stan zębów i jamy ustnej, najlepiej nie palić 

papierosów. 

O tym, że nikotyna jest trucizną i zatruwa cały or-

ganizm, niech świadczy fakt, iż pijawki przyssa-

ne do ciała namiętnego palacza odpadają i giną. 

Aby zminimalizować szkodliwe działanie palenia 

tytoniu w jamie ustnej, należy czyścić zęby po każ-

dym wypalonym papierosie. Samo wypłukanie ust 

już coś pomoże. W każdym razie palacze powinni 

szczególnie przestrzegać higieny jamy ustnej. 

Jeżeli zauważymy jakikolwiek niepokojący od-

stęp od normy; nadżerka, guzek, owrzodzenie, czy 

stwardnienie w obrębie jamy ustnej powinien to 

zobaczyć lekarz stomatolog. 

Rozwojowi tak niebezpiecznej choroby, jaką jest 

rak jamy ustnej, można w dużym stopniu skutecz-

nie przeciwdziałać. Dentyści potrafi ą go już rozpo-

znawać we wstępnej fazie. A ci którzy nie wiedzą 

jak, powinni zapytać w fi rmie POLDENT.

Przede wszystkim więc: NIE PAL! Poza tym trzeba 

do minimum likwidować wszelkie czynniki urazo-

we, a więc leczyć zęby dotknięte próchnicą, usuwać 

kamień nazębny, wymieniać uszkodzone wypeł-

nienia, a także stare uzupełnienia protetyczne. 

Nie bez znaczenia jest również leczenie chorób 

ogólnych. Wpływają one na stan błony śluzowej 

jamy ustnej, a przez to decydują o jej podatno-

ści na rozwój leukoplakii i działanie czynników 

rakotwórczych. 

A jeśli już musisz palić, używaj do mycia zębów spe-

cjalnej pasty EMAIL DIAMANT dla palaczy. 

M.R.

NIE ZAWIERA 

ALKOHOLU 

I BARWNIKÓW!

PALENIE PAPIEROSÓW 

a zdrowe zęby

Wspaniała impreza dla Żeglarzy 
i sympatyków Żeglarstwa!

MAZURY, 26-28 VIII 2011

Szczegóły na stronie  www.dentalcup.pl

Ogólnopolskie
Regaty Lekarzy
Stomatologów

DENTAL CUP 2011

wizja.pl

Organizatorzy: 

Patronat medialny:

Doktor Bąk, zapalony myśliwy wraca wcześniej 

z polowania i zastaje żonę z przyjacielem w łóżku.

Bez zastanowienia strzela do przyjaciela. 

Żona zimno do męża:

- Jeśli zawsze tak będziesz reagował 

to niedługo nie będziesz miał przyjaciół…

Myśl 
nieuczesana...
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Program wycieczki

1. dzień Warszawa - Tbilisi
Spotkanie z pilotem na lotnisku, wręczenie do-
kumentów podróży, odprawa biletowo-baga-
żowa i przelot do Tbilisi.

2. dzień Tbilisi (Ś, K)
Przylot do Tbilisi. Zakwaterowanie. Po śniada-
niu zwiedzamy Tbilisi, łączące w sobie kulturę 
Europy i Azji. Zobaczymy Abanotubani - naj-
starszą część miasta, zwaną też „dzielnicą łaź-
ni”, następnie cytadelę Narikala, szczyt Mete-
khi, meczet, „Wielką Synagogę”, Katedrę Sioni. 
Następnie udamy się do Anchiskhati – najstar-
szego kościoła w Tbilisi (VI w.). Przejdziemy 
aleją Rustaveli - zobaczymy parlament, operę, 
Teatr Shota Rustaveli oraz Kashveti – kościół z 
białego kamienia. Kolacja i nocleg.

3. dzień Kakheti – Sighnaghi (Ś, O)
Po śniadaniu wyprawa do winnego regionu 
Gruzji – Kakheti. Gruzja to jeden z najstarszych 
regionów winiarskich. Uważa się, iż od gruziń-
skiego słowa Ghvino pochodzi łacińskie słowo 
vino. Przejedziemy do Sighnaghi. Obiad i degu-
stacja wina. Powrót na nocleg do Tbilisi. 

4. dzień Mtskheta – Jvari – Svetitskhoveli 
– Borjomi - Bakuriani (Ś, K)
Po śniadaniu wyjazd do starej stolicy Gruzji 
– Mtskhety. Tutaj na początku IV w. Gruzini 
przyjęli chrześcijaństwo. Zobaczymy klasztor 
Jvari (UNESCO) oraz Svetitskhoveli – gdzie zlo-
kalizowana jest jedna z największych świątyń 
gruzińskich (XI w.). Przejazd do Borjomi – słyn-
nego z wód mineralnych i Parku Narodowego 
oraz ośrodka narciarskiego (2 000 m n.p.m.). 
Kolacja i nocleg.

5. dzień Khertvisi-Vardzia (Ś, K)
Po śniadaniu wyjazd do Fortu Khertvisi, jed-
nego z najstarszych w Gruzji. Następnie zwie-
dzimy wykute w skale miasto Vardzia (XII w.), 
liczące ok. 250 jaskiń na 13 poziomach oraz 
setki korytarzy. Kolacja i nocleg.

6. dzień Gori – Ananuri – Gudauri (Ś, K)
Po śniadaniu przejazd do Gori. Zwiedzimy mu-
zeum Stalina, gdzie można obejrzeć m.in. jedną 
z jego 12 pośmiertnych masek, chatę, w której 
się urodził, opancerzony wagon, którym podró-
żował. Przejazd do Uplistsikhe, położonego na 
dawnym jedwabnym szlaku oraz do Ananuri, 
fortu z XVII w. Kolacja i nocleg.

7. dzień Gergetis Sameba 
- Wąwóz Darialski (Ś, K)
Po śniadaniu przejazd do kościoła Świętej Trójcy 
(Gergetis Sameba). Bez wątpienia kościół i oko-
liczne góry tworzą jeden z najwspanialszych 
widoków na Kaukazie. Zobaczymy Wąwóz Da-
rialski, nazywany wrotami Kaukazu, położony 
na granicy Rosji i Gruzji, o ścianach sięgających 
powyżej 1000 m. Kolacja i noclegi.

8. dzień Tbilisi (Ś, K)
Po śniadaniu przejazd do Tbilisi. Czas wolny na 
zakupy. Uroczysta kolacja pożegnalna.

9. dzień Tbilisi - Warszawa
Transfer na lotnisko i wylot z Tbilisi do Warsza-
wy. Zakończenie imprezy. 

Gruzja
niebywała perła Kaukazu 

Wyjazd szkoleniowy: 18-26.06.2011
LAST M

IN
UTE!!!

Cena od osoby: 4 990 zł                 dopłata do pok. 1-os.: 250 EUR/os.

Cena obejmuje:
- przelot na trasie Warszawa - Tbilisi - Warsza-

wa wraz z opłatami lotniskowymi
- transfery z i na lotnisko
- transport klimatyzowanym mikrobusem
- zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w Tbilisi, 

Kazbegi i Bakuriani w pok. 2-os., dopłata do 
pok. 1-os. 250 EUR/os.

- posiłki wg programu
- degustację wina w lokalnej winiarni
- jazdę jeepami do kościoła Św. Trójcy w górach 

Kaukazu
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg 

programu
- obsługę lokalnego przewodnika
- opiekę polskiego pilota
- szkolenie językowe dla lekarzy stomato-

logów

- ubezpieczenie NNW, KL i bagaż

Cena nie obejmuje:
- wydatków natury osobistej i innych świad-

czeń nie wymienionych powyżej oraz napiw-
ków

UWAGA:
Cena skalkulowana dla grupy min. 16 osób. 
W przypadku mniejszej liczby Uczestników 
lub wzrostu cen waluty cena imprezy może 
ulec zmianie.
Program ma charakter ramowy i może ulec 
zmianie w zależności od okoliczności, warun-
ków lokalnych lub uzgodnień z pilotem.
Zawsze przedstawimy alternatywną propozy-
cję lub zamienimy kolejność zwiedzania.

Zgłoszenia: 

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

Rezerwacja miejsc  na podstawie przedpłaty 
1 500 zł do dnia 15 marca 2011 roku na konto: 
IDF Sp. z o.o., 
PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem „Gruzja” 
II rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) -  
3 490,- PLN do 03 maja 2011 roku.
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Najpiękniejsza miejscowość wypoczynkowa w Turcji, sły-
nąca z klubów nocnych, sportów wodnych oraz zabytków. 
Miasteczko położone malowniczo na schodzących do mo-
rza zboczach gór, na porośniętym lasami półwyspie to-
nącym w błękitach Morza Egejskiego, oferuje turystom 
niezliczone atrakcje: działają tu słynne na cały świat klu-
by nocne, liczne dyskoteki, puby oraz bary. Modny kurort 
kryje w sobie imponujące zabytki, a także ruiny budowli 
ze świata antycznego. 

HOTEL ARMONIA HOLIDAY VILLAGE ***** 
/ AI   
POŁOŻENIE: ok. 22 km od centrum BODRUM, 
ok. 6 km od miejscowości Turgutreis; ok. 55 km 
od portu lotniczego Bodrum - Milas; naprzeciw-
ko przystanku lokalnych mini-busów, co ok. 20 
min kurs do centrum Turgutreis, Bodrum.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 
do morza, pomost do opalania, bezpośrednio 
przy hotelu, bezpłatne leżaki, parasole, ręczniki 
za kaucją; bar hotelowy objęty ofertą all inclu-
sive - napoje i przekąski w ciągu dnia.
HOTEL: pięciogwiazdkowa wioska turystycz-
na, położona w pięknym ogrodzie, całkowicie 
przebudowana w 2008 r., 381 pokoi, 9 budyn-
ków, 2 piętra, całodobowa recepcja, restau-
racja główna z tarasem i widokiem na morze 
- dania w formie bufetu, kuchnia międzynaro-

dowa, dostępne menu dla dzieci, dania wege-
tariańskie, 2 restauracje à la carte: dania kuch-
ni tureckiej i rybne; w restauracjach dostępne 
foteliki dla dzieci; bar w lobby, bar przy base-
nie, bar przy plaży, snack - bar, sala telewizyj-
na, centrum handlowe: mini - market, sklep 
z pamiątkami, butik, fotograf, fryzjer; sala kon-
ferencyjna, taras z widokiem na morze, ogród, 
bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za 
opłatą: kawiarenka internetowa, opiekunka do 
dziecka, pralnia, wypożyczalnia samochodów; 
udogodnienia dla niepełnosprawnych (poko-
je, podjazdy); akceptowane karty kredytowe: 
Visa, MasterCard.
POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 
2 dostawek), ok. 20 m2, nowocześnie i ładnie 
urządzony, na każdym piętrze w innej tonacji 
kolorystycznej (niebieski, zielony, fi oletowy), 
indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazien-
ka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitar-
na, telefon; za opłatą: sejf, minibar; bezpłatne 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat; balkon lub taras 
(krzesełka).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI

SPORT I ROZRYWKA: basen, nieregularny 
kształt, słodka woda, ok. 350 m2, gł. 1,4 m, bro-
dzik dla dzieci, słodka woda, gł. 0,3 m, basen, 

prostokątny kształt, słodka woda, ok. 300 m2, 
gł. 1,4 m, basen z 3 zjeżdżalniami, nieregularny 
kształt, słodka woda, ok. 96 m2, gł. 1,4 m, przy 
basenach bezpłatne parasole, leżaki, materace 
i ręczniki; kort tenisowy z oświetleniem i wypo-
życzalnią sprzętu (kaucja), tenis stołowy, siat-
kówka plażowa, rzutki, kajaki, mini-golf, mini-
piłka nożna, koszykówka, aerobic, fi tness; plac 
zabaw dla dzieci, mini-klub (4-12 lat), dyskoteka, 
dzienne i wieczorne animacje; za opłatą: bilard; 
sporty wodne na plaży: narty wodne, nurkowa-
nie, surfi ng, banan; centrum Spa: bezpłatnie: 
sauna, łaźnia turecka, płatne: zabiegi na twarz 
i ciało, masaże.

WYŻYWIENIE

ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.00-10.00), późne 
śniadanie (10.00-11.00), obiad (12.00-14.00), ko-
lacja (19.00-21.30) w formie bufetu w restauracji 
głównej; przekąski (12.30-16.30), kawa, herbata 
i ciastko (17.00-18.00), nocne przekąski (23.00-
24.00); kanapki w barze w lobby (1.00-7.00); 
nielimitowana ilość napojów bezalkoholowych 
i lokalnych alkoholi 24 godziny na dobę (24 h 
w barze w lobby)!; restauracja à la carte dostęp-
na raz w trakcie pobytu (wymagana wcześniej-
sza rezerwacja); wymagane noszenie opasek 
all inclusive.

Turcja – Bodrum
(jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów w Turcji)

Wyjazd szkoleniowy: 8-15.05.2011  (8 dni)
LAST MINUTE!!!

Wyjazd może zostać wpisany w koszty uzyskania przychodów jako 
specjalistyczny wyjazd szkoleniowy.

Cena: 2350 zł                 dopłata do pok. 1-os.: 790 zł/os.

Ceny zawierają:
- przelot na trasie Warszawa – Bodrum – War-

szawa, 
- obowiązkową opłatę lotniskową oraz obo-

wiązkową dopłatę transportową
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimaty-

zowanym autokarem,
- zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Armo-

nia Holiday Village *****/Al, pokoje dwuoso-
bowe standard 

- wyżywienie: all inclusive, zgodne z opisem 
i ofertą hotelu,

- opieka polskiego rezydenta, oraz opiekuna 
grupy w trakcie całego wyjazdu,

- ubezpieczenie KL i NW – 15.000 €/osoba
- szkolenie językowe dla lekarzy stomatolo-

gów

Ceny nie zawierają:
- obowiązkowej wizy turystycznej (ok. 20 USD 

lub 15 EUR), płatne gotówką na lotnisku w Bo-
drum, 

- dodatkowych atrakcji na miejscu,
- ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobo-

wego w htl. Armonia 790,- zł/os.
- wycieczek lokalnych, 

Zgłoszenia: 
IDF Sp. z o.o.: tel.: 22/ 868 36 93, fax: 22/ 846 
0 4 26,   idf@idf.net .pl  ,  w w w. idf.net .pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 
850,- zł do dnia 10 marca 2011 roku na konto: 
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem „Turcja” 
II-rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) 
1 500,- zł - do dn. 25 marca 2011 roku.

Wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum 20 osobach uczestniczących.
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Wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

HOTEL ZANTE MARIS **** / AI 

POŁOŻENIE: hotel jest położony w cichej i spo-
kojnej części Tsilvi, w odległości ok. 200 m od 
centrum TSILIVI z barami, tawernami i sklepami, 
ok. 5 km od Zakynthos, ok. 7 km od portu lot-
niczego w Zakynthos; przystanek autobusowy 
ok. 200 m od hotelu (ok. 1,5 EUR/Zakynthos).
PLAŻA: Tsilivi, piaszczysta, złoty piasek, łagod-
ne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, 
parasole i leżaki płatne (ok. 8 EUR/dzień).
HOTEL: czterogwiazdkowy, greckiej kategorii B 
superior, zadbany, zbudowany w 2003 r., 2 piętra, 
3 windy, przestronne i eleganckie lobby, cało-
dobowa recepcja, restauracja Ambrosia - da-
nia w formie bufetu, kuchnia międzynarodo-
wa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania 
wegetariańskie; 3 bary: w lobby, przy basenie 
i przy plaży, kantor, mini-market, taras z wido-
kiem na morze; za opłatą: punkt internetowy 
(ok. 2 EUR/30 min), bezprzewodowy internet 

(ok. 2 EUR/30 min), room-service, fryzjer, pral-
nia; akceptowane karty kredytowe: Visa, Ma-
sterCard, American Express.
POKÓJ: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25 m2, 
zadbany, elegancki i nowoczesny, indywidual-
nie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna z 
prysznicem, wc, suszarka, szlafroki, kapcie), te-
lewizja satelitarna, polskie programy, telefon, 
lodówka, zestaw do kawy/herbaty; za opłatą: 
sejf (ok. 10 EUR/tydz.), mini-bar; łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis - na zamówienie przed 
przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI

SPORT I ROZRYWKA: basen, słodka woda, po-
wierzchnia ok. 120 m2, gł. 0,9-1,7 m, brodzik dla 
dzieci, ok. 10 m2, gł. 0,4 m, hydromasaż; przy ba-
senie bezpłatne parasole, leżaki, materace (na 
zapytanie), ręczniki za kaucją (ok. 10 EUR); kryty 

basen, słodka woda, ok. 50 m2, gł. 1,4 m; tenis 
stołowy, siatkówka plażowa, amfi teatr, anima-
cje dla dorosłych i dzieci: konkursy, przedsta-
wienia, sportowo-rekreacyjne zabawy; za opła-
tą: bilard (ok. 1,5 EUR/gra); centrum Wellness: 
sauna, siłownia, jacuzzi, masaże, manicure, 
pedicure; sporty wodne na plaży; życie nocne 
i rozrywki w centrum Tsilivi i Laganas.

WYŻYWIENIE

ALL INCLUSIVE: śniadanie (8.00-10.00), obiad 
(13.00-14.30), kolacja (19.00-21.30) w formie bu-
fetu w restauracji Ambrosia; przekąski w barze 
przy basenie i przy plaży (11.00-13.00; 15.00-
17.00); lody w restauracji Ambrosia (13.00-
14.30); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe we wszystkich barach (9.00-23.00); 
w pakiecie: siłownia, sauna, jacuzzi; wymagane 
noszenie opasek all inclusive.

Zakynthos
wyspa malownicza i przepełniona słońcem
Wyjazd szkoleniowy: 3-10.06.2011 (8 dni)

LAST M
IN

UTE!!!

Cena od osoby: 2750 zł                 dopłata do pok. 1-os.: 990 zł/os.

Wyspa malownicza i przepełniona słońcem. Zielona od lasów sosnowych i gajów oliwnych, odurzająca 
zapachem pomarańczy. Biało-szare, ostre klify wyspy, obleczone w hipnotyzujący błękit nieba, szmarag-
dowe ciepłe morze oraz wysypane jasnym, złocistym piaskiem plaże – trudno znaleźć miejsce bardziej 
idealne do spędzenia wymarzonych wakacji. 

Wyspa malownicza i przepełniona słońcem. Zielona od lasów sosnowych i gajów oliwnych, odurzająca 
zapachem pomarańczy. Biało-szare, ostre klify wyspy, obleczone w hipnotyzujący błękit nieba, szmarag-
dowe ciepłe morze oraz wysypane jasnym, złocistym piaskiem plaże – trudno znaleźć miejsce bardziej 
idealne do spędzenia wymarzonych wakacji. 

Cena zawiera:
- przelot na trasie Warszawa – Zakynthos – War-

szawa
- obowiązkową opłatę lotniskową, dopłatę 

transportową
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimaty-

zowanym autokarem 
- zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu ZANTE 

MARIS****, pokoje dwuosobowe typu stan-
dard

- wyżywienie: all inclusive, zgodnie z ofertą 
i opisem hotelu

- opieka polskiego rezydenta oraz opiekuna 
grupy

- ubezpieczenie KL i NW – ITAKA COMPLEX
- szkolenie językowe dla lekarzy stomatologów.

Ceny nie zawierają:
- wycieczek lokalnych
- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowe-

go 990 zł/osobę 
- dodatkowych atrakcji na miejscu 

Zgłoszenia: 
IDF Sp. z o.o.: tel.: 22/ 868 36 93, fax: 22/ 846 
0 4 26,   idf@idf.net .pl  ,  w w w. idf.net .pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 
900,- zł do dnia 15 marca 2011 roku na konto: 
IDF Sp. z o.o.
PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem „Zakynthos” 
II-rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) 
1 850,- zł - do dn. 15 kwietnia 2011 roku.

Wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum 20 osobach uczestniczących.
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Wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu
i może zostać odpisany od podatku.

1. dzień ŁÓDŹ/WARSZAWA/KATOWICE
/WROCŁAW – TEL AWIW– TYBERIADA (K)

  Spotkanie z pilotem na lotnisku na 2 godziny przed 
planowanym odlotem, odprawa biletowo – paszpor-
towa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotni-
sko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokal-
nego kontrahenta. Następnie przejazd do Tyberiady, 
miejscowości uzdrowiskowej położonej nad Jeziorem 
Galilejskim, słynącej z gorących leczniczych wód. Za-
kwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

2. dzień TABGHA – KAFARNAUM 
– YARDENIT – GÓRA TABOR (Ś, K)

  Śniadanie w hotelu, po którym zobaczymy kościo-
ły znajdujące się w okolicach Jeziora Galilejskiego. 
Przejazd do Tabghi, miejsca gdzie dokonał się cud 
rozmnożenia ryb i chleba, aby nakarmić pięć tysięcy 
głodnych ludzi, którzy przyszli słuchać nauk Jezusa. 
Tam zwiedzimy Kościół Rozmnożenia Chleba. Na-
stępnie przejedziemy wzdłuż północnego brzegu 
Jeziora Galilejskiego do miejscowości Kafarnaum, 
skąd pochodziło pięciu apostołów. Przejedziemy na 
Górę Błogosławieństw, następnie udamy się na rejs 
łodzią po Jeziorze Galilejskim, jednym z najbardziej 
malowniczych w Izraelu (lustro wody znajduje się 210 
m poniżej poziomu morza). Po rejsie przejedziemy do 
Yardenitu – symbolicznego miejsca chrztu Jezusa, a 
potem wjedziemy taksówkami na Górę Tabor. Po ca-
łym dniu pełnym wrażeń wrócimy do hotelu w Tybe-
riadzie, kolacja, nocleg.

  
3. dzień KANA GALILEJSKA – NAZARET 

– WZGÓRZA GOLAN (Ś, K)

  Po śniadaniu udamy się do Kany Galilejskiej, zwiedzi-
my kościół franciszkanów, miejsce pierwszego cudu 
Chrystusa, potem przejedziemy do Nazaretu. W pro-
gramie między innymi: zwiedzanie monumentalnej 
Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej 
świątyni na Bliskim Wschodzie, gdzie znajdują się 
malowidła z wyobrażeniami Matki Boskiej – m.in. o 
skośnych oczach, w turbanie i afrykańskim stroju. a 
także kościoła św. Józefa, gdzie w krypcie znajduje 
się warsztat stolarski św. Józefa. Spojrzenie na masyw 
bazaltowych Wzgórz Golan i północną część Tyberia-
dy. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

4. dzień HAJFA – CEZAREA – TEL AWIW 
– BETLEJEM (Ś, K)

  Po śniadaniu ruszamy do Hajfy - trzeciego co do wiel-
kości miasta Izraela, malowniczo położonego nad 
Morzem Śródziemnym i na stokach Góry Karmel. Zo-
baczymy m.in. Ogrody Bahaitów, gdzie wznosi się 
przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. 
Na Górze Karmel zobaczymy także kościół Stella Maris, 

zbudowany nad grotą wiązaną historią z prorokiem 
Eliaszem i jego uczniem. Przejedziemy równiną nad-
brzeżną do Cezarei, jednego z najważniejszych stano-
wisk archeologicznych w Izraelu, następnie dotrzemy 
do Tel Awiwu, zatrzymując się na krótko w starej czę-
ści miasta, Jafi e. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i 
nocleg w hotelu 3* w Betlejem.

5. dzień BETLEJEM – EIN KAREM 
– YAD VASHEM (Ś, K)

  Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Betlejem oraz 
znajdującej się w podziemiach Groty Narodzenia. Do 
bazyliki przylegają świątynie ormiańskie, grecko pra-
wosławne i katolickie, a wśród nich m.in. kościół św. 
Katarzyny. Zobaczymy także Grotę Mleczną (zawdzię-
czającą swą nazwę śnieżnobiałej skale, na której stoi) 
oraz Pole Pasterzy. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej 
miejscowości nieopodal  Jerozolimy, gdzie zobaczy-
my franciszkański kościół Nawiedzenia, zbudowany 
w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła św. 
Elżbietę. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii 
Holocaustu, które nadaje tytuły „Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata”. Do niedawna każdy z odzna-
czonych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz 
widnieją imienne tabliczki. Powrót do hotelu, kolacja 
i nocleg.

6. dzień JERYCHO – QUMRAN 
– MORZE MARTWE (Ś, K)

  Po śniadaniu przejazd do Qumran, miejsca w którym 
zostały odnalezione Manuskrypty znad Morza Mar-
twego, które należały najprawdopodobniej do es-
seńczyków. Możliwość skorzystania z kąpieli w Morzu 
Martwym i smarowanie się leczącym błotem mineral-
nym. Po południu wizyta w Jerycho, które powstało 8 
tys. lat p.n.e. z górującą nad miastem Górą Kuszenia. 
Jerycho uchodzi za najstarsze miasto świata.  Około 10 
km od Jerycha znajduje się miejsce gdzie „przyszedł 
Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 
Jordanie”. Wieczorem powrót  do hotelu na kolację i 
nocleg.

7. dzień JEROZOLIMA (Ś, K)

  Śniadanie w hotelu. Wizyta na nagiej, skalistej Górze 
Oliwnej, skąd roztacza się urzekająca panorama Sta-
rego Miasta. Zwiedzimy kościół Pater Noster, tekst 
Ojcze Nasz jest na kamiennych tablicach umieszczo-
ny na ścianach, a Polska jest jedynym krajem, który 
posiada dwie tablice, tj. po polsku i po kaszubsku), 
następnie poznamy Dominus Flevit „Pan zapłakał”, 
wskazujący miejsce gdzie wg Ewangelii Św. Łukasza 
Jezus opłakiwał Jerozolimę. Zobaczymy Cmentarz 
Żydowski na zboczu Góry Oliwnej. Będziemy także 
w Ogrodzie Oliwnym Getsemani, gdzie rosną liczące 
ponad 2 tys lat drzewa oliwne i uważa się, że na jed-
nym z nich powiesił się Judasz. Przejazd na Górę Syjon 

i wizyta w  kościele św. Piotra „in Gallicantu”, miejscu 
Ostatniej Wieczerzy. Przemierzymy także Via Dolorosa 
na starym mieście. Ponadto zobaczymy Ścianę Płaczu. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

8. dzień TEL AWIW – ŁÓDŹ/WARSZAWA
/KATOWICE/WROCŁAW (Ś)

  Wczesne śniadanie w hotelu, następnie transfer na 
lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszpor-
towa, wylot do Polski. Przylot do Warszawy i zakoń-
czenie fascynującej bliskowschodniej przygody.

Izrael
Serdecznie zapraszamy!!!

Wyjazd szkoleniowy: 8-15.10.2011 (8 dni)
LAST MINUTE!!!

Cena: 3750 zł                 dopłata do pok. 1-os.: 890 zł/os.

Cena zawiera:
- Przelot na trasie Warszawa/Katowice/Wrocław 

Łódź/– Tel Awiw - Warszawa/Katowice/Wro-
cław/ Łódź/wraz z opłatami lotniskowymi

- Transfer lotnisko-hotel-lotnisko
- Przejazdy klimatyzowanym autokarem pod-

czas zwiedzania wg programu
- Zakwaterowanie w hotelach 3*** w pokojach 

2 osobowych (dopłata do pokoju 1-os. 890 
PLN/os.)

- Posiłki wg programu (Ś-śniadanie, K-kolacja)
- Opiekę licencjonowanego polskojęzycznego 

przewodnika podczas zwiedzania oraz opie-
kuna grupy

- Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg 
programu

- Opiekę polskojęzycznego pilota podczas 

trwania całej imprezy 
- Ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- Szkolenie językowe dla lekarzy stomatolo-

gów

Cena nie zawiera:
- Innych świadczeń nie wymienione powyżej 

i wydatków natury osobistej
- Obligatoryjnych napiwków dla kierowców 

oraz lokalnego pilota (35 USD/os.)

Zgłoszenia: 
IDF Sp. z o.o.: tel.: 22/ 868 36 93, 
fax: 22/ 846 04 26,  idf@idf.net.pl , www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 
1300,- zł do dnia 15 marca 2011 roku na konto: 
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem „Izrael” 
II-rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) 
2450,- zł - do dn. 15 sierpnia 2011 roku.

Uwaga: Program ma charakter ramowy i może ulec zmianom w zależności 
od warunków lokalnych i uzgodnień z pilotem.

Wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum 30 osobach uczestniczących.
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DZIEŃ 1, 02.07.2011, sobota 
WARSZAWA/REYKJAVIK

  Spotkanie i przywitanie uczestników wyjazdu na lot-
nisku w Warszawie. Wylot do Reykjaviku o godz. 13.10. 
Lądowanie o 15:00. Po wyjściu z lotniska transfer do 
Blue Lagoon - geotermalnych basenów pod gołym 
niebem: relaks, odpoczynek oraz doskonały początek 
spotkania z Islandią. Powitalny drink i toast za udany 
wyjazd. Transfer do hotelu. Po kolacji poznawanie 
nocnego życia Reykiawiku. Nocleg w hotelu 3*.

DZIEŃ 2, 03.07.2011, niedziela
REYKJAVIK; 

GULLFOSS – GEYSIR - PINGVELLIR

  Rano zwiedzanie miasta. Zapoznanie się z najważniej-
szymi ikonami stolicy i spacer po najstarszej części 
Reykiaviku. Następnie początek niezwykłej przygo-
dy w interiorze wyspy. Rejon Geysir to obszar słyną-
cy z gorących źródeł, gejzerów i gorącego błota. Tutaj 
znajduje się też największy gejzer Islandii. Innym feno-
menem natury są wodospady Gullfoss. Przy odrobinie 
szczęścia i ładnej pogodzie nad wodospadami rozpo-
ścierają się przepiękne tęcze. Ostatnim przystankiem 
tego dnia jest Park Narodowy Pingvellir wpisany na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się 
tu najstarszy parlament sięgający początkami X w. 
naszej ery. Tutaj także można zobaczyć uskok tekto-
niczny - spotykają się tu płyty północno amerykań-
ska i europejska. W drodze powrotnej do Rejkiawiku 
przystanek przy elektrowni geotermalnej Nesjavel-
lir, która dostarcza gorącą wodę do stolicy. Powrót 
do miasta po całym intensywnym dniu w interiorze. 
Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3, 04.07.2011 poniedziałek
JAZDA KONNA

/OBSERWOWANIE WIELORYBÓW

  Tego dnia proponujemy odwiedzenie regionów wciąż 
nieskażonych cywilizacją. Rano wyjazd z miasta na 
północ. Przejażdżka konna po malowniczych tere-
nach interioru z wulkanami w tle. Wyprawa jest sto-
sunkowo łatwa, a ścieżki do jazdy konnej przygotowa-
ne i utrzymane w bardzo dobrej kondycji. Po lunchu 
przejazd do portu w Reykiawiku i wyprawa statkiem 
w poszukiwaniu wielorybów. W trakcie rejsu przede 
wszystkim należy wypatrywać humbaków, ale można 

zobaczyć także delfi ny. Wieczorem powrót do Reykia-
wiku na kolację i nocleg.

DZIEŃ 4, 05.07.2011, wtorek
POŁUDNIOWA ISLANDIA

  Całodzienna wyprawa autobusowa na południowe 
rubieże wyspy. Przed uczestnikami otworzy się świat 
lodowców, wodospadów i jęzorów czarnej lawy. Jed-
ną z największych atrakcji będzie oglądanie maje-
statycznego wodospadu Seljalandsfoss. Następnie 
proponujemy dotarcie do wodospadu Skógafoss. 
W trakcie przejazdu i wędrówki będą towarzyszyć 
grupie malownicze formacje skalne i surowe krajo-
brazy wybrzeża. Dotrzemy aż do wioski Vík í Mýrdal, 
malowniczo położonej na wysokich klifach. Powrót 
malowniczą drogą na wieczór do Reykiawiku. Kola-
cja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5, 06.07.2011, środa
LANDMANNALAUGAR - PERŁA WYSPY

  Landmannalaugar zwany jest perłą centralnej części 
wyspy. To kraina przypominająca krajobraz księżyco-
wy i marsjański zarazem. Początkowo trasa wiedzie 
przez dolinę rzeki Þjórsárdalur, a miejsce o niezwy-
kłym i różnorodnym kolorycie krajobrazu. To jeden 
z najbardziej malowniczych regionów Islandii. Z od-
dali widoczna Góra Hekla, najbardziej znany wulkan 
Islandii, dominuje nad okolicą i jest nietypowym 
punktem orientacyjnym. Landmannalaugar to praw-
dziwy klejnot ukryty na wyżynach wyspy. Park Naro-
dowy chroni niezwykłe formacje skalne, gorące źró-
dła, krajobrazy wulkaniczne i niezmącone cywilizacją 
przestrzenie. Piesza wędrówka po okolicy to najlep-
szy sposób na poznanie i poczucie atmosfery okoli-
cy. Krótka wspinaczka na punkt widokowy poprzedzi 
relaks w gorących źródłach i odpoczynek po marszu. 
Jednym z charakterystycznych punktów całego parku 
są góry Rhyolite mieniące się kolorami i różnorodną 
fakturą stoków. Lunch w terenie. Po całodniowej eks-
ploracji powrót autokarem do Rejkiawiku. Pożegnalna 
kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 6, 07.07.2011, czwartek
WARSZAWA

  Wcześnie rano wyjazd z hotelu na lotnisko. Wylot 
z Reykiawiku o godzinie 06.10 rano. Przylot do Warsza-
wy o godzinie 12.20. Zakończenie wyjazdu.

UWAGA: DLA CHĘTNYCH 
- OPCJA PRZELOTU NA GRENLANDIĘ 

I 3 DNIOWY POBYT NA WYSPIE

DZIEŃ 6 – 8, 07-09.07.2011 
(czwartek – sobota)

GRENLANDIA / AMMASALIK

  Przelot z Reykjaviku do Kulusuk na Grenlandii. Następ-
nie niezwykły transfer do miasta Ammassalik - dzie-
sięciominutowy przelot helikopterem na lądowisko! 
Po drodze widoki na okolice wschodniego wybrzeża 
wyspy. Przede wszystkim można zobaczyć pola lo-
dowe oraz wyspy. Ammassalik to największa osada 
w tej części Grenlandii. Zamieszkuje ją około 1,400 
mieszkańców. Miasto jest malowniczo położone wo-
kół jednego z poszarpanych fi ordów i otoczone przez 
wysokie góry. Pierwsi Europejczycy zasiedlili to miej-
sce ok.100 lat temu. Tradycyjna kultura Inuitów wciąż 
odgrywa istotna rolę w codziennym życiu . 

  Miasto Ammassalik leży w pobliżu kręgu polarnego 
i w okresie letnim dzień jest tutaj długi. Uczestnicy 
wyjazdu mogą wykupić dodatkowe wycieczki jak 
trekking, wspinaczka lub przeloty helikopterem nad 
lodowcami i górami lodowymi. Po 2 nocach powrót 
do Rejkiawiku. Nocleg w mieście.

Uwaga: Nie ma możliwości wcześniejszej 
rezerwacji wycieczek na Grenlandii. 

Przykładowe ceny i możliwości:
•  Lot helikopterem na lodowiec z 25-minuto-

wym postojem - ok. 200 euro
•  Rejs pomiędzy górami lodowymi - ok. 2 h 

(ok. 55 euro)
•  Piesza wędrówka po wyspie z przewodni-

kiem ok. 20 euro

DZIEŃ 9, 10.07.2011, niedziela
WARSZAWA

  Wcześnie rano wyjazd z hotelu na lotnisko. Wylot 
z Reykiawiku o godzinie 06.10 rano. Przylot do Warsza-
wy o godzinie 12.20. Zakończenie wyjazdu.

Islandia – wyspa Ognia i Lodu
z opcjonalną Grenlandią, krainą wiecznych śniegów

Wyjazd szkoleniowy: 2-10.07.2011 (9 dni)
LAST M

IN
UTE!!!

Cena od osoby: Islandia 6 dni – 8250 zł                 Opcja Grenlandia: dodatkowo – 4950 zł/os.

To propozycja wyjazdu na niezwykłą wyspę (wyspy), gdzie ze skutych lodem przestrzeni wypływają potężne rzeki, aby na końcu wyparować miesza-
jąc się z wrzącą lawą wulkaniczną. Surowe krajobrazy Islandii to ewenement na skalę europejską. Uczestnicy wyjazdu zagłębią się w świat legend o 
Wikingach, poznają największe lodowce Europy i przekroczą rów tektoniczny, który powoduje nadzwyczajną aktywność wulkaniczną w tej części 
kontynentu. Piesze wędrówki, malownicze widoki, próbowanie lokalnych specjałów i odpoczynek w gorących źródłach na łonie natury uzupełnią 
pełen przygód wyjazd na wyspę lodu, ognia i wody. W lipcu dzień na obu wyspach jest bardzo długi, co pozawala na intensywne zwiedzanie, a tak-
że jest niezwykła przygodą dla wszystkich, którzy jeszcze nigdy nie byli w okolicach kręgu polarnego.

Cena wyjazdu zawiera:

*  Przelot na trasie Warszawa - Reykjavik - Warszawa
*  Noclegi wg programu w pokojach dwuosobowych
*  Wyżywienie: śniadanie, lunche, obiadokolacje
*  Atrakcje wymienione w programie
*  Bilety wstępu wg programu
*  Ubezpieczenie Signal Iduna NW 7 000 PLN, KL 20 000 

EUR, ubezpieczenie bagażu 800 PLN
*  Materiały informacyjne
*  Opieka przewodnika polskiego
*  Opieka przewodników lokalnych
Dla opcji Grenlandia:
*  Przelot na trasie Reykjavik - Kulusk - Reykjavik

Cena nie obejmuje:

*  Napojów alkoholowych i innych posiłków i napo-
jów niż wymienione w programie

*  Wydatków natury osobistej
*  Zwyczajowych napiwków

*  Innych świadczeń niż wymienione powyżej
*  Wycieczek fakultatywnych

Zgłoszenia: 

IDF sp .z o.o., tel.: 22/868 36 93, fax: 22/846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 
3 000 zł na konto: IDF sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa 
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
do dnia 28.02.2011 z dopiskiem „Islandia”

Płatności:

I-rata (rezerwacja) 
- 3.000 pln do dnia 28.02.2011

II-rata (uzupełnienie wpłaty) 
- 5.250 pln do dnia 15.04.2011

III – rata (dla opcji Grenlandia) 
– 4.950 pln do dnia 30.04.2011

Na całość wystawiana jest faktura.

Uwaga: wyjazd odbędzie się w przypadku zebrania grupy min. 14 osób. 
W przypadku większej grupy koszty wyjazdu mogą ulec obniżeniu (dotyczy tylko Islandii, 

opcja Grenlandia realizowana jest po rzeczywistych kosztach).



27

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

1 dzień 06.10.2011 Czwartek 
WARSZAWA-RZYM, 

TARGI DENTYSTYCZNE (K)

  O 10:50 spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie w hali 
odlotów, wręczenie dokumentów podróży, odprawa 
biletowo-bagażowa, przelot do Rzymu 12:50-15:10, 
następnie przejazd na targi dentystyczne. Po zakoń-
czeniu transfer autokarem do hotelu, zakwaterowa-
nie, kolacja. Nocleg w hotelu w Rzymie. Osoby chętne 
będą mogły indywidualnie wybrać się na wieczorne 
spacery do centrum Rzymu.

2 dzień 07.10.2011 Piątek 
WATYKAN (Ś, K)

  Po śniadaniu udamy się do Muzeów Watykańskich 
i Kaplicy Sykstyńskiej. Jedna z największych kolek-
cji sztuki w świecie zawdzięcza swoje powstanie 
i rozwój papieżom. Zbiory zapoczątkowali Sykstus VI 
i Juliusz II, gromadząc antyczne greckie rzeźby, Gru-
pę Laokoona, Apollo Belwederskiego. Ich następcy 
dodali dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Ra-
faela Santi, Caravaggio, Antonio Canovy i wielu, wie-
lu innych. Kaplica Sykstyńska została ufundowana 
w XV w. przez papieża Sykstusa IV. Ściany i sufi t ka-
plicy zdobią freski, przy czym najstarsze umieszczo-
ne są na podłużnych ścianach. Otrzymując zlecenie 
„pomalowania sufi tu w kaplicy Sykstusa IV”, jak wy-
raził się papież Juliusz II, Michał Anioł stworzył wieko-
pomne arcydzieło, które od wieków olśniewa wspa-
niałą kompozycją, barwami i ekspresją. Od początku 
kaplica była przeznaczona na ważniejsze uroczystości 
kościelne. Następnie zwiedzimy bazylikę Św. Piotra 
i nawiedzimy Grób Jana Pawła II. Po południu zoba-
czymy monumentalną część miasta wzniesioną za 
czasów Benito Mussoliniego. Dzielnicę zaczęto wzno-
sić na mającą się odbyć w 1942 roku Wystawę Techniki. 
Impreza nigdy nie została zrealizowana i nigdy też nie 

dokończono realizacji ogromnego projektu przebu-
dowy Rzymu. Niewielki ukończony fragment oddaje 
jednak odhumanizowany pomysł dyktatora przebu-
dowy Wiecznego Miasta. Szerokie aleje, zbiegające się 
przy ogromnych, prostokątnych budowlach, spośród 
których wyróżnia się jedynie Palazzo della Civilta del 
Lavoro, zwany ”kwadratowym Koloseum”, budzą kon-
trowersyjne uczucia. Wieczorem powrót na kolację 
i nocleg do hotelu.

3 dzień 08.10.2011 Sobota 
RZYM BAROKOWY (Ś, K)

  Po śniadaniu poświęcimy czas na zwiedzanie Rzymu 
Barokowego z lokalnym przewodnikiem. Spacer po 
Rzymie poprowadzi nas przez: Piazza Navona, daw-
ny hipodrom cesarza Dioklecjana ozdobiony wspa-
niałymi fontannami Berniniego, di Quarto Fiume, 
Tritone i Maura oraz równie wspaniałym kościołem 
Św. Agnieszki, projektu Borominiego, miejsca które 
upodobali sobie rzymscy malarze i muzycy. W ten 
sposób dotrzemy do Panteonu, najlepiej zachowa-
nej antycznej rzymskiej budowli, świątyni wszystkich 
rzymskich bóstw, dziś kościoła pod wezwaniem NMP 
Męczenników, jak również miejsca spoczynku Rafa-
ela Santi. Następnie Via Corso dotrzemy do Fontanny 
di Trevi, gdzie wrzucając drobną monetę w fale wy-
obrażające cały ziemski przestwór wodny, zapewni-
my sobie powrót do Wiecznego Miasta. Wąskie uliczki 
Rzymu zawiodą nas na Plac Hiszpański, uwieńczony 
wspaniałym renesansowym kościołem Świętej Trójcy 
z prowadzącymi doń słynnymi Hiszpańskimi Schoda-
mi. Powrót na kolację i nocleg do hotelu.

4 dzień 09.10.2011 Niedziela 
RZYM KLASYCZNY (Ś, K)

  Po śniadaniu zwiedzanie Wiecznego Miasta z lokal-
nym przewodnikiem rozpoczniemy od Koloseum. 

Amfi teatr wzniesiony w latach 70-tych pierwszego 
stulecia n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów do 
dziś imponuje swym ogromem. Ta długa na 180 m, 
szeroka na 150, wysoka na 50 m budowla mogła po-
mieścić nawet 90 tys. widzów. Następnie przejdziemy 
spacerem w kierunku Kapitolu, przez Forum Roma-
num. Kulturalne, religijne, polityczne i towarzyskie 
centrum starożytnego Rzymu, okolone sześcioma 
z siedmiu wzgórz; Kapitolem, Palatynem Eskwilinem, 
Celiusem, Wiminałem i Kwirynałem, przeniesie nas 
w czasy cezarów. Pośród fragmentów wspaniałych 
budowli, bazyliki, kurii, świątyń Jowisza, Saturna, 
Westy zanurzymy się w barwną historię imperium. 
Potem spacer labiryntem średniowiecznych uliczek 
doprowadzi nas do kościoła Santa Maria In Cosme-
din, kryjącego słynne Bocca della Verita. Każdy będzie 
mógł przeżyć dreszcz emocji, czy tym razem Okeanos 
nie zamknie ust w teście na prawdomówność. Póź-
niej wstąpimy do kościoła San Pietro in Vincoli, aby 
stanąć twarzą w twarz z Mojżeszem Michała Anioła. 
Przechadzka fragmentem Via Imperiali przed oblicza-
mi posągów wszystkich rzymskich cesarzy zakończy 
naszą rzymską przygodę. Kolacja w tradycyjnej re-
stauracji przy akompaniamencie lokalnego wina. Na 
nocleg powrócimy do hotelu.

5 dzień 10.10.2011 Poniedziałek 
RZYM- WARSZAWA (Ś)

  O 06.30 wczesne śniadanie, o 07.00 przejedziemy na 
lotnisko. Odlot do Warszawy o godz. 09.30.  Ok. go-
dziny 12.00 przylot do kraju i zakończenie imprezy.

Uwaga: Program ma charakter ramowy 
i może ulec zmianom w zależności 

od warunków lokalnych 
i uzgodnień z pilotem.

Rzym – najpiękniejsze miejsca Wiecznego Miasta
oraz międzynarodowa Wystawa Dentystyczna
Wyjazd szkoleniowy: 6.-10.10.2011 (5 dni)

LAST MINUTE!!!

Cena od osoby: 975 zł + 605 EUR* 

Zapraszamy Państwa do odbycia niesamowitej podróży ścież-
kami historii, turystycznej wyprawy do przeszłości Rzymu, po-
łączonej z pobytem w wysokiej kategorii hotelach; w terminie, 
który zapewni optymalne warunki do satysfakcjonującego 
zwiedzania Wiecznego Miasta.

*  Kwota euro przeliczana wg kursu sprzedaży Fortis 
Bank z dnia wpłaty.)

Cena obejmuje:

*  Przelot bezpośredni liniami ALITALIA na trasie Warsza-
wa- Rzym-Warszawa wraz z opłatami  lotniskowymi i 
paliwowymi

*  4 noclegi w hotelu 4**** w centrum Rzymu (Hotel Gio-
berti 4**** -    http://www.hotelgioberti.it/en/home.
html lub podobny) - pok. 2-os.  (dopłata do pokoju 
1-os.)

*  4 śniadania oraz 3 kolacje w hotelu
*  1 kolację z winem w tradycyjnej włoskiej restauracji
*  autokar z klimatyzacją podczas transferów lotnisko/

hotel/lotnisko
*  bilety komunikacji miejskiej podczas zwiedzania
*  opiekę licencjonowanego polskiego pilota
*  obsługę lokalnego licencjonowanego przewodnika 

w Rzymie (3 i 4 dzień)
*  ubezpieczenie KL: 10000 EUR, NW: 7000 PLN, bagaż: 

800 PLN 

Cena nie obejmuje: 

*  napojów do kolacji
*  biletów do zwiedzanych obiektów wg programu (ok. 

35,00 euro/os.)
*  innych świadczeń niż wymienione powyżej oraz wy-

datków natury osobistej 

Zgłoszenia: 

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

Rezerwacja miejsc  na podstawie przedpłaty 1000 zł 
do dnia 15 kwietnia 2011 roku na konto: IDF Sp. z o.o., 
PKO BP IX/O Warszawa 

  Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
  z dopiskiem „Rzym” 

  I I rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) 
- do dn. 20 sierpnia 2011 roku.
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  Madera – Śladami  bohaterów serialu „Teraz  albo nigdy!”
Wyjazd szkoleniowy: 27.04.-03.05.2011

Cena od osoby: 3200 zł        dopłata do pok. 1-os.: 1290 zł/os.

LAST M
IN

UTE!!!

Porto Santo – rajska wyspa
Wyjazd szkoleniowy: 28.05.-04.06.2011

Cena od osoby: 2700 zł        dopłata do pok. 1-os.: 890 zł/os.

LAST M
IN

UTE!!!

Ostatni plażowy raj w Europie, gdzie nie dotarła jeszcze 
masowa turystyka i morze złotego piasku, które można 
mieć tylko dla siebie. Porto Santo do niedawna znana tyl-
ko podróżnikom, leży ok. 40 km od północnego wybrze-
ża Madery, ma 11 km długości, 7 km szerokości i ok. 4,5 
tys. mieszkańców, z czego ok. 3 tys. mieszka w Vila Bale-
ira, stolicy wyspy i jej jedynym mieście. Najsłynniejszym 
mieszkańcem Porto Santo był Krzysztof Kolumb, który 
spędził tu trzy lata przed wyprawą do Ameryki i ponoć 
spotkał tu miłość swojego życia. Miasteczko o typowo 
portugalskiej architekturze, z białymi domami i krętymi 
uliczkami, jest tu sporo lokalnych barów i restauracji ser-
wujących świeże ryby i lokalne wino. Największą atrakcją 
jest tu jednak fantastyczna, 9 km plaża ciągnąca się aż 
do Ponta de Lacheta i wspaniałe szmaragdowe morze. 
Złoty piasek znany jest z właściwości terapeutycznych. 
Na wyspie są wspaniałe warunki do uprawiania wind-
surfi ngu, żeglarstwa i jazdy konnej. Na północy wyspy 
wulkaniczne wzgórza, klify i skaliste zatoki stanowią 
wspaniałą scenerię do pieszych wędrówek.

Hotel Vila Baleira Thalassa **** 
Swoją nazwę wziął od głównego miasta wyspy. Powstał 
jednocześnie z unikalnym centrum thalassoterapii, aby 
gościć amatorów terapeutycznych właściwości morza 
i piasku Porto Santo. Jest jednym z lepiej wyposażo-
nych hoteli na wyspie, a Baleira Thalassa and Spa słynie 
z urządzeń do balneoterapii. Ładne, pełne światła pokoje 
i pomieszczenia recepcyjne utrzymane są w pogodnym, 
zachęcającym do relaksu stylu.
POŁOŻENIE: ok. 4 km od centrum Vila Baleira, stolicy 

Porto Santo, ok. 200 m od najbliższej restauracji; ok. 
7 km od portu lotniczego w Porto Santo; w pobliżu 
hotelu przystanek autobusowy.

PLAŻA: słynna plaża Porto Santo, publiczna, piaszczy-
sta, złoty, miękki piasek, długość ok. 9 km, łagodne 
zejście do morza, przejście na plażę bezpośrednio 
z budynku hotelowego tunelem pod ulicą, parasole 

i leżaki płatne (ok. 8 EUR), ręczniki dostępne w recep-
cji za kaucją (ok. 8 EUR).

HOTEL: czterogwiazdkowy, zbudowany w 1999 r., od-
nowiony w 2009 r., 2 budynki, 256 pokoi, 8 pięter, 
3 windy, przestronny hol, całodobowa recepcja, re-
stauracja Atlantico - dania w formie bufetu, kuchnia 
międzynarodowa; bar Nevegador w holu, bar przy 
basenie, Beach Club - bar przekąskowy (czynny: kwie-
cień-październik), taras z widokiem na morze i góry, 
ogród, kiosk; za opłatą: punkt internetowy (3 EUR/15 
min), room-service (10.00-22.00), wypożyczalnia sa-
mochodów i rowerów; akceptowane karty kredyto-
we: Visa, MasterCard.

POKÓJ: 2-os. (możliwość 1 dostawki), przestronny i za-
dbany, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazien-
ka (wanna, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, 
sejf, mini-bar (płatny); bezpłatne łóżeczko dla dziec-
ka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon 
(stolik i krzesełka); boczny widok na morze. 

APARTAMENT: dla maks. 4 os., wyposażony jak pokój 
standardowy, z dodatkowym salonem oraz anek-
sem kuchennym.

SPORT I ROZRYWKA: w części połączonej tunelem z 
głównym budynkiem: basen z morską wodą, brodzik 
dla dzieci, bezpłatne parasole i leżaki; kryty basen z 
morską wodą; siatkówka plażowa, piłkarzyki, tenis sto-
łowy; pokój i plac zabaw dla dzieci, mini-klub (3-12 lat), 
piano-bar, animacje dla dorosłych i dzieci; za opłatą: 
Baleira Thalassa & Spa, w niezależnym budynku po-
łączonym tunelem z częścią hotelową, który mieści 
centrum Thalasso & Spa (płatne): zabiegi upiększa-
jące, masaże, basen z hydromasażami, bicze wodne, 
jacuzzi, fi tness; centrum nurkowe.

ALL INCLUSIVE SOFT: śniadanie (7.30-10.00), obiad 
(13.00-15.00), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu 
w restauracji Atlantico; Do śniadania, obiadu, kolacji 
napoje tj. ½ l wina lub 2 piwa lub 2 drinki bezalkoho-
lowe lub ½ wody, lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w wybranych barach serwowane w go-
dzinach 21:30 – 23:00. 

Wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu 
i może zostać odpisany od podatku

Ceny zawierają:
-  przelot na trasie Warszawa – Porto Santo – Warszawa,
-  obowiązkowe opłaty lotniskowe, dopłatę transpor-

tową,
-  transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym 

autokarem, 
-  zakwaterowanie: 7 noclegów w **** hotelu VILLA BA-

LEIRA THALASSA,
-  wyżywienie: All inclusive soft, zgodnie z ofertą hotelu 

i opisem hotelu,
-  opiekę polskiego rezydenta,
-  ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 15.000 €/os.
-  opiekuna grupy z ramienia IDF,
-  szkolenie językowe dla lekarzy stomatologów

Ceny nie zawierają:
-  wycieczek lokalnych, 
-  ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 890 

zł/osobę, 
-  ewentualnej dopłaty do apartamentu 100 zł/osobę, 
-  dodatkowych atrakcji na miejscu,

Zgłoszenia: 
IDF Sp. z o.o.: tel.: 22/ 868 36 93, fax: 22/ 846 04 26,  
idf@idf.net.pl , www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 950,- zł 
do dnia 05 marca 2011 roku na konto: 
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem „Porto Santo” 
II-rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) 1 750 ,- zł 

- do dn. 10 kwietnia 2011 roku.

Wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum 
20 osobach uczestniczących.

HOTEL VILA GALE SANTA CRUZ ****+

Nowoczesny i elegancki, należy do renomowanej por-
tugalskiej sieci Vila Gale, gwarantującej wysoki po-
ziom usług. Pięknie położony nad oceanem zapewnia 
komfortowe warunki pobytu. Wysmakowane wnę-
trza, utrzymane w modnej, pastelowej kolorystyce 
zadowolą gusta najbardziej wybrednych gości. Do-
datkowym walorem hotelu jest wyśmienita kuchnia, 
oraz All Inclusive.

POŁOŻENIE: na wschodnim wybrzeżu Madery, ok. 200 
m od centrum niedużej miejscowości SANTA CRUZ, 
gdzie znajdują się restauracje, bary i sklepy, nad brze-
giem oceanu; ok. 20 km od stolicy wyspy Funchal, ok. 
1,5 km od portu lotniczego w Santa Cruz; ok. 150 m 
od przystanku autobusowego; hotel zapewnia kilka 
razy dziennie bezpłatny transport do Funchal (rezer-
wacja miejsc w recepcji).

PLAŻA: Praia das Palmeras, publiczna, ok. 50 m od hote-
lu, przejście przez ulicę; skalisto-kamienista.

HOTEL: czterogwiazdkowy, nowoczesny, zbudowany 
w 2006 r.; 262 pokoje, 4 piętra, 4 windy, przestronny, 
elegancki hol, całodobowa recepcja, 2 restauracje: 
Versatil, dania w formie bufetu, specjalizująca się 
w kuchni portugalskiej, Inevitavel, à la carte, specja-
ły kuchni włoskiej, bogaty wybór dań z makaronu; 2 
bary: Vila Gale Cafe i Soul & Blues, centrum konferen-
cyjne dla maks. 500 osób, ogród; za opłatą: punkt in-
ternetowy i internet bezprzewodowy (5 EUR/godz.), 
pralnia, opiekunka do dzieci, room-service; udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych; akceptowane 
karty kredytowe: Visa, MasterCard, Diners.

POKÓJ: 2-os. (możliwość 1 dostawki); ok. 21 m2, gustow-

nie i nowocześnie urządzony; indywidualnie sterowa-
na klimatyzacja lub ogrzewanie; łazienka (prysznic, 
wc; suszarka), telewizja satelitarna (telewizor LCD), 
odtwarzacz CD/DVD, telefon; za opłatą: sejf, mini-bar; 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis na zamówienie 
przed przyjazdem, balkon (stolik i krzesełka). 

SPORT I ROZRYWKA: basen dla dorosłych, woda słod-
ka, ok. 480 m2, gł. do 150 cm, parasole i leżaki bezpłat-
ne, brodzik dla dzieci, woda słodka, ok. 30 m2, gł. do 
50 cm; piano-bar, pokój zabaw dla dzieci, kilka razy 
w tygodniu wieczór rozrywkowy; za opłatą: korzysta-
nie z centrum Spa z basenem krytym, jacuzzi, łaźnią 
turecką, natryskami Vichy, salą fi tness, jogą, masa-
żami i zabiegami kosmetycznymi; sporty wodne na 
plaży, loty widokowe, nurkowanie; pole golfowe ok. 
15 km od hotelu.

ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.30-10.30), obiad (12.30-
14.30), kolacja (19.00-22.00), w formie bufetu w re-
stauracji Versatil, między posiłkami, w barze: prze-
kąski, kawa (10.30-18.00), ciasta (15.00-17.00), lody 
(12.00-17.00); nielimitowana ilość napojów bezalko-
holowych oraz lokalnych napojów alkoholowych 
(10.00-23.00).

Wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu 
i może zostać odpisany od podatku

Ceny zawierają:

-  przelot na trasie Warszawa – Funchal – Warszawa,
-  obowiązkową opłatę lotniskową, obowiązkową do-

płatę transportową
-  transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym 

autokarem, 
-  zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Vila Gale Sant 

Cruz, pokoje dwuosobowe standard,
-  wyżywienie: All inclusive (zgodnie z ofertą hotelu 

i opisem), 
-  opiekę polskojęzycznego rezydenta oraz opiekuna 

grupy
-  ubezpieczenie KL i NW – 15.000 € / osoba
-  szkolenie dla lekarzy stomatologów

Cena nie zawiera:

-  wycieczek lokalnych,
-  ewentualnej dopłaty do pokoju 1 – osobowego w htl. 

Vila Gale 1.290 zł / osoba, 
-  ewentualnej dopłaty do widoku na morze w htl. Vila 

Gale 490 zł
-  dodatkowych atrakcji na miejscu,

Zgłoszenia: 

IDF Sp. z o.o.: tel.: 22/ 868 36 93, fax: 22/ 846 04 26,  
idf@idf.net.pl , www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 
1100,- zł do dnia 28 lutego 2011 roku na konto: 
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 
z dopiskiem „Madera” 
II rata (uzupełnienie pełnej płatności w PLN) 2100,- zł 
- do dn. 14 marca 2011 roku.

Wyjazd zostanie zorganizowany 
przy minimum 20 osobach uczestniczących.

Wyspa jest zielonym, podzwrotnikowym rajem. Nazywana jest krainą wiecznej wiosny i przez cały rok jest atrakcyjna dla turystów. 
Zachwycają tu wszechobecne kolorowe kwiaty, zielone pnącza, zróżnicowane krajobrazy z zapierającymi dech w piersiach urwiskami 
i malowniczymi wodospadami.
Magiczna wyspa położona jest 500 km od wybrzeża Afryki, 1000 km od Europy. Przyzwyczajeni jesteśmy mówić o wyspie Madera, ale 
jest to w istocie archipelag - wysp jest więcej. Oferta hotelowa charakteryzuje się bardzo wysokim standardem, a większość hoteli czy-
ni wszelkie starania, aby goście długo pamiętali swoje wakacje na Maderze.
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Kurs Fotografi i 

Stomatologicznej

Poldent sp. z o.o. 
00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80 
(Babka Tower), lokal VI 
(wejście od ul. Dzikiej),
tel: 022 351 7 650 do 655, fax: 022 351 7 679 
www.poldent.pl, poldent@poldent.pl

Zgłoszenia na kurs: 
telefoniczne 22/ 351 76 72, mailowe: zgłoszenia@poldent.pl. 
Ilość miejsc ograniczona, o kolejności przyjęcia decyduje wpłata.

Wpłaty za kurs na konto bankowe 43 1240 6175 1111 0000 4580 5331, 
Poldent Sp. z o.o. z dopiskiem „Kurs fotografi czny”.

09.04.2011, fi rma Poldent, al. Jana Pawła II 80, lokal VI, 00-175 Warszawa. 
10:00 – 13:00 z przerwą kawową

13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 z przerwą kawową

Zagadnienia ogólne w fotografi i, Marek Niedźwiedzki.
1. Światło – numer 1 w fotografi i: źródła światła, pomiar, temperatura barwowa, balans bieli.
2. Estetyka i kompozycja obrazu: forma i treść, kompozycja, 

wykorzystanie przysłony i migawki, głębia ostrości.
3. Klasyczne tematy fotografi i: krajobraz, portret, architektura, martwa natura, reportaż, 

fotografi a kreacyjna.
4. Sprzęt fotografi czny: rodzaje aparatów, ich budowa, obiektywy, fi ltry (skrót informacji)
5. Fotografi a cyfrowa: podstawy, budowa cyfrowych aparatów fotografi cznych, 

akcesoria dodatkowe.
6. Komputerowa obróbka obrazu i sposoby prezentacji zdjęć: ekran vers.    

Fotografi a w stomatologii, dr n. med. Dominik Morawski.
1. Ogólne zasady robienia zdjęć makro.
2. Ustawianie parametrów ekspozycji w fotografi i wewnątrzustnej.
3. Procedury fotografi czne w gabinecie stomatologicznym (fotografi e zewnątrzustne, 

fotografi a prac protetycznych, modeli diagnostycznych, reprodukcje zdjęć).
4. Archiwizacja zdjęć, dokumentowanie historii leczenia. 
5. Pytania dyskusja.

16:00 – 17:00 Część praktyczna
Ćwiczenie wykonywania zdjęć na  fantomach przy użyciu własnego sprzętu.

Wymagania sprzętowe dla uczestników: 
1. Aparat cyfrowy. 
2. Znajomość obsługi swojego aparatu 

(konieczna jest  instrukcja). 
3. Komputer osobisty – jeśli jest to możliwe.

Lekarz stomatolog poszukuje wspólnika
do otwarcia i prowadzenia

przychodni stomatologicznej
w Warszawie.

OGŁOSZENIE

Tel.: 608 519 073

ZAWIERA 

XYLITOL !

Cena kursu:

300,- zł
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Harmonogram kursów Poldent na marzec-maj

MARZEC

08.03 wtorek godz. 10-13 
technik dentystyczny Marzena Kotyńska

Praktyczne zakładanie koferdamu. Teoria i praktyka, 
3 godziny, 300 zł, w cenie kursu gumki wedjets (żółte) 
10% rabatu na wszystkie zestawy koferdamu.
Część teoretyczna (1 godz.)
1.  Wady i zalety stosowania koferdamu.
2.  Kliniczne przypadki, w których bezwzględnie należy 

stosować koferdam.
3.  Zakładanie koferdamu krok po kroku. 
Część praktyczna (2 godz.)
1.  Praktyczne zakładanie koferdamu - ćwiczenia na fan-

tomach.
2.  Pytania, dyskusja.

10.03 czwartek godz. 10-13 
dr n. med. Michał Łęski

Tajniki mikroskopu – szkolenie bezpłatne.
Część teoretyczna (3 godz.)
1.  Podstawowe dane dotyczące mikroskopów i pracy 

z mikroskopami.
2.  Diagnostyka w leczeniu endodontycznym.
3.  Badanie kliniczne oraz radiologiczne krok po kroku
4.  W jaki sposób wykorzystać lupę i mikroskop do oceny 

warunków anatomicznych pacjenta?
5.  Jak prawidłowo opracować i wypełnić kanały korze-

niowe - ocena kształtu i długości kanału.
6.  Pytania, dyskusja.

15.03 wtorek godz. 10-14 
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

Metody szczelnego wypełnienia kanału gwarancją 
sukcesu leczenia endodontycznego. Teoria i praktyka, 
4 godziny, 360 zł, W cenie kursu opakowanie ćwieków 
papierowych i ćwieków gutaperkowych, big taper (04 
lub 06). 10% rabat na urządzenie E&Q (oraz akcesoria) 
i zestaw gutta fl ow (i akcesoria).
Część teoretyczna (2 godz.)
1.  Podstawowe zasady wypełniania kanału korzeniowego. 
2.  Różne metody i sposoby wypełniania systemu korze-

niowego po leczeniu endodontycznym warunkujące 
szczelne jego zamknięcie. 

3.  Zalety i wady każdej z metod.
Część praktyczna (2 godz.)
1.  Wypełnianie kanału standardowymi ćwiekami guta-

perkowymi.
2.  Wypełnianie kanału gutaperką na ciepło.
3.  Wypełnianie kanału płynną gutaperką na zimno.
4.  Pytania, dyskusja.

22.03 wtorek godz. 10-14 
lek. stom. Magdalena Madalińska

Profesjonalne zabiegi profi laktyczno-lecznicze w co-
dziennej pracy higienistki stomatologicznej. Teoria 
i praktyka, 4 godziny. Cena 200 zł, w cenie kursu zestaw 
gumek Young (asortyment).
Część teoretyczna 2 godz.:
1.  Skąd to się bierze? Czyli przyczyny stanów zapalnych 

dziąseł.
2.  Planowanie wizyt i współpraca z lekarzem stomato-

logiem.
3.  Skaling czy kiretaż? podział zabiegów i wykorzystanie 

odpowiednich instrumentów.
4.  Skaling mechaniczny - rodzaje i zastosowanie końcó-

wek pracujących.
5.  Czy piaskowanie jest szkodliwe? Czyli prawidłowe za-

stosowanie piaskarki.
6.  Podsumowanie, pytania, dyskusja.
Część praktyczna 2 godz.:
1.  Prawidłowe zastosowanie instrumentów ręcznych 

i mechanicznych podczas zabiegów scalingu, kire-
taż i polishingu.

2.  Pytania, dyskusja.

23.03 środa godz. 10-14 
lek. stom. Agata Bielewicz

Strategie, techniki postępowania aseptycznego 
w endodoncji, które aktualnie się stosuje. Teoria 
3 godziny, praktyka 1 godzina, cena kursu 250 zł, w ce-
nie kursu pilniki Endo-star.
Część teoretyczna: (3 godz.)
1.  Olbrzymi potencjał (nowe materiały i urządzenia) 

ułatwiające osiągnięcia powodzenia leczenia en-

dodontycznego. Strategie, techniki postępowania 
aseptycznego w endodoncji, które aktualnie się sto-
suje. Infekcja - najczęstsza przyczyna niepowodzenia 
leczenia. Dezynfekcja podczas pierwszego leczenia 
i w przypadku Re-endo. Na czym polega różnica.

2.  Jak przygotować ząb do leczenia endodontycznego? Ko-
ferdam. Gadżet czy niezbędny element pracy lekarza?

3.  Metody i techniki skutecznej dezynfekcji systemu kana-
łu korzeniowego. Jak zwiększyć skuteczność irygacji.

4.  Oczyszczanie kanałów korzeniowych metoda hy-
drotokinetyczna. Opracowanie ręczne i maszynowe 
– techniki hybrydowe.

5.  Rola ultradźwięków w uzyskaniu jałowości kanałów. 
Płukanie przy użyciu strzykawki Vibringe.

6.  Opatrunek o działaniu przeciwbakteryjnym.
7.  Aseptyka podczas wypełniania systemu kanałowego. 

Jak uzyskać jałowość gutaperki? Działania tempera-
tury w metodach termoplastycznych jako dodatkowy 
elementy dezynfekcji.

8.  Gutta fl ow – aseptyka w wypełnianiu kanałów. Zja-
wisko perkolacji i mikroprzecieku koronowego - jak 
temu zaradzić? 

Cześć praktyczna : (1 godz.)
1.  Lekarze będą opracowywać przyniesione poekstrak-

cyjne, spreparowane zęby pilnikami Endo-Star i Endo-
Motorem.

2.  Zastosowanie strzykawki Vibringe.
3.  Pytania, dyskusja.

30.03 środa godz. 10-13 
dr n. med. Michał Łęski

„Techniki usuwania wkładów koronowo-korzenio-
wych i złamanych narzędzi Re-Endo” Cena 290 zł.
Część teoretyczna 3 godz.: 
1.  Przegląd urządzeń do usuwania ciał obcych z syste-

mu kanałowego. 
2.  Rola mikroskopu operacyjnego w leczeniu endodon-

tycznym. 
3.  Omówienie usuwania złamanych narzędzi kanało-

wych metodą zmodyfi kowanej igły iniekcyjnej. 
4.  Omówienie techniki ultradźwiękowego usuwania zła-

manych narzędzi kanałowych i wkładów koronowo-
korzeniowych. 

5.  Nowe skuteczne techniki usuwania wkładów korono-
wo korzeniowych. 

6.  Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu. 
7.  Prezentacja własnych przypadków. 
8.  Pytania, dyskusja.

KWIECIEŃ

05.04 wtorek godz. 10-15 
dr n. med. Tomasz Fałkowski

Zaawansowana praca z mikroskopem, 5 godzin, 
1250 zł. W cenie kursu pilniki S5 i opakowanie Canal 
Brush, 10 szt.
Część teoretyczna 2 godz.:
1.  Podstawowe dane dotyczące mikroskopów i pracy 

z mikroskopami.
2.  Diagnostyka w leczeniu endodontycznym.
3.  Badanie kliniczne oraz radiologiczne krok po kroku.
4.  W jaki sposób wykorzystać lupę i mikroskop do oceny 

warunków anatomicznych pacjenta?
5.  Jak prawidłowo opracować i wypełnić kanały korze-

niowe - ocena kształtu i długości kanału.
6.  Pytania, dyskusja.
Częśc praktyczna 3 godz.
1.  Przygotowanie mikroskopu do pracy.
2.  Opracowanie kanału ręczne.
3.  Opracowanie kanału mechaniczne.
4.  Trudne przypadki.
5.  Pytania, dyskusja.
Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do przyniesienia 
zęba po ekstrakcji z opracowaną częścią koronową.

06.04. środa godz. 10-13 
dr n. med. Jacek Kowalski

Elektrochirurgia w stomatologii. Teoria i praktyka, 
3 godziny, 300 zł, zniżka 10% na Perfect TCS szkolenie 
bezpłatne.
Część teoretyczna (2 godz.)
1.  Zasada pracy noża elektrochirurgicznego.
2.  Rodzaje elektrochirurgii.
3.  Wskazania i przeciwwskazania.
4.  Zalety i wady.
5.  Przykłady zastosowań poparte pełną dokumentacją 

fotografi czną.
6.  Odczucia pacjenta w czasie i po zabiegu.
7.  Gojenie się tkanek.

8.  Wskazania po zabiegu.
9.  Częstotliwości, rodzaje elektrod.
Cześć praktyczna (1 godz.) 
1.  Praktyczna praca urządzeniem Perfect TCS do elek-

trochirurgii stomatologicznej.
2.  Pytania, dyskusja.

13.04 środa godz. 10-13 
dr n. med. Magdalena Borawska

Praktyczne zakładanie koferdamu. Teoria i praktyka, 3 
godziny, 300 zł, w cenie kursu gumki wedjets (żółte) 10% 
rabatu na wszystkie zestawy koferdamu.
Część teoretyczna (1 godz.)
1.  Wady i zalety stosowania koferdamu.
2.  Kliniczne przypadki, w których bezwzględnie należy 

stosować koferdam.
3.  Zakładanie koferdamu krok po kroku. 
Część praktyczna (2 godz.)
1.  Praktyczne zakładanie koferdamu - ćwiczenia na fan-

tomach.
2.  Pytania, dyskusja.

16.04 godz. 9.30-15.30 
dr n. med. Joanna Słowik, 
dr n. med. Michał Sobczak 

Wyjątkowe szkolenie „Vademecum pedodoncji” 300 zł. 
Szczegóły na stronie internetowej www.poldent.pl .
Część teoretyczna (4 godz.)
1.  Dziecko niespokojne w gabinecie stomatologicznym. 

Psychologiczna kontrola lęku, farmakologiczne przy-
gotowanie do zabiegów stomatologicznych.

2.  Znieczulenie powierzchniowe, nasiekowe i przewodowe.
3.  Specyfi ka leczenia endodontycznego u dzieci.
4.  Leczenie endodontyczne zębów mlecznych.
5.  Przyżyciowe metody leczenia:

- Pośrednie pokrycie miazgi.
- Bezpośrednie pokrycie miazgi.
- Całkowita amputacja przyżyciowa.

6.  Metody mortalne - leczenie endodontyczne.
7.  Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych.
8.  Przyżyciowe metody leczenia.
9.  Pośrednie leczenie miazgi (step wise excavation)
10.  Bezpośrednia pokrycie miazgi.
11.  Częściowa amputacja przyżyciowa.
12.  Leczenie mortalne.
13. Tradycyjna apeksyfi kacja z zastosowaniem wodo-

rotlenku wapnia.
14.  Apeksyfi kacja jednoetapowa.
15. Rewaskularyzacja. 
16. Ocena przyzębia u dzieci (norma, patologia). 

19.04 wtorek godz. 10-13 
dr n. med. Michał Łęski

Tajniki mikroskopu – szkolenie bezpłatne.
Część teoretyczna (3 godz.)
1.  Podstawowe dane dotyczące mikroskopów i pracy 

z mikroskopami.
2.  Diagnostyka w leczeniu endodontycznym.
3.  Badanie kliniczne oraz radiologiczne krok po kroku.
4.  W jaki sposób wykorzystać lupę i mikroskop do oceny 

warunków anatomicznych pacjenta?
5.  Jak prawidłowo opracować i wypełnić kanały korze-

niowe - ocena kształtu i długości kanału.
6.  Pytania, dyskusja.

MAJ

10.05 wtorek godz. 10-14 
dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska

 
Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym 
z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych, 
standardowych i modelowanych. Teoria i praktyka, 
4 godziny, 590 zł, w cenie kursu włókna Tenax za 110 zł. 
Część teoretyczna (2 godz.):
1.  Podstawowe zasady i metody odbudowy estetycznej 

w oparciu o osiągnięcia  współczesnej stomatologii. 
2.  Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym przy 

użyciu wkładów z włókna szklanego, zarówno goto-
wych jak i modelowanych. 

3.  Inne zastosowania włókien szklanych.
Część praktyczna (2 godz.):
1.  Praktyczna praca  z wkładami z włókien szklanych na 

modelach gipsowych przygotowanie wkładu na przy-
kładzie EverStickPost cementowanie wkładu.

2.  Podstawy odbudowy z zastosowaniem techniki war-
stwowej.

3.  Pytania, dyskusja.
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Pamiętaj! Rak jamy ustnej 
odpowiednio wcześnie zdiagnozowany, 

może być całkowicie uleczalny!
Konto Fundacji: 

10 1240 6175 1111 0010 3822 6415
Fundacja „Z uśmiechem przez życie”, 

03-649 W-wa, Sucha 3.
Każda wpłata może uratować komuś życie.

www.zusmiechem.org.pl

24.05 wtorek godz. 10-14 
dr n. med. Magdalena Borawska

Metody szczelnego wypełnienia kanału gwarancją 
sukcesu leczenia endodontycznego. Teoria i praktyka, 
4 godziny, 360 zł, W cenie kursu opakowanie ćwieków 
papierowych i ćwieków gutaperkowych, big taper (04 
lub 06). 10% rabat na urządzenie E&Q (oraz akcesoria) 
i zestaw gutta fl ow (i akcesoria).
Część teoretyczna (2 godz.)
1.  Podstawowe zasady wypełniania kanału korzeniowego. 
2.  Różne metody i sposoby wypełniania systemu korze-

niowego po leczeniu endodontycznym warunkujące 
szczelne jego zamknięcie. 

3.  Zalety i wady każdej z metod.
Część praktyczna (2 godz.)
4.  Wypełnianie kanału standardowymi ćwiekami guta-

perkowymi.
5.  Wypełnianie kanału gutaperką na ciepło.
6.  Wypełnianie kanału płynną gutaperką na zimno.
7.  Pytania, dyskusja.

Wszystkie (z wyjątkiem kursu „Vademecum 
pedodoncji”) wyżej wymienione kursy od-
bywają się w siedzibie fi rmy 
Poldent Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 LOK. VI 
00-175 WARSZAWA

Zgłoszenia na kursy:
Monika Dzięcioł
22 351 76 72 / 605 886 565
zgłoszenia@poldent.pl
wpłaty za szkolenia na konto fi rmy 
Poldent Sp. z o.o.: 
43 1240 6175 1111 0000 4570 5331

Planowany program Konferencji w zarysie:

* „Leczenie trudnych przypadków implantoprotetycz-
nych. Doświadczenia własne”.

* „Planowanie i wykonywanie suprastruktury cyrko-
nowej na implantach z wykorzystaniem tomografi i 
stożkowej”.

* „Podniesienie dna zatoki szczękowej - jak uniknąć 
niepowodzeń”.

* „Zintegrowane leczenie orto-perio-implantologicz-
ne”. Doświadczenia własne.

Tematyka wykładów poruszy między innymi zagadnienia dotyczące 
współczesnych zasad współpracy chirurga-implantologa z protety-
kiem przy uwzględnieniu estetyki tkanek miękkich, skojarzonego 
lecznia perio-orto-implantologicznego, chirurgii implantologicznej 
i okołoimplantologicznej w odcinku estetycznym.

Fundacja do walki 
z nowotworem jamy ustnej

Zaproszenie do wygłoszenia 
wykładów przyjęli m.in.:

prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
dr n. med. Krzysztof Awiłło
dr n. med. Piotr Majewski

dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz
dr Paweł Witek

dr n. med. Adam Ziemlewski
prof. dr hab. Tomasz Gedrange

dr hab. n. med. Marzena Dominiak
dr Wacław Steczko

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

tel. 71 784 02 51, tel. kom. 516 831 315, 
rejestracja telefoniczna w godz. 800 do 1500 

e-mail: rejestracja@wdi.wroclaw.pl
www.wdi.wroclaw.pl

„Używam, 
bo działa” 
dr Wrzuś-Wieliński

Wrocławskie 
Dni Implantologii



Rozstrzygnięcie konkursu
„Uśmiechy Świata 2010”

Organizatorzy konkursu „Uśmiechy Świata” Poldent Sp. z o.o. oraz 
IDF Sp. z o.o., pragną gorąco podziękować wszystkim jego uczestnikom 
za zaangażowanie i aktywny udział w konkursie, który zaowocował ga-
lerią przepięknych, barwnych i pogodnych zdjęć. Serdecznie zapraszamy 
Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu w roku 2011. 

W naszym kalendarzu 2011 roku opublikowane 
zostały zdjęcia następujących osób:

Styczeń – Robert Piotrowski, Tajlandia 2008
Luty – Izabela Matuszak

Kwiecień – Marek Niedźwiedzki, Kenia 2009
Maj – Katarzyna Białous, Madagaskar 2010

Czerwiec – Aleksander Magusiak, Jordania 2010
Lipiec – Hanna Ciejka-Łuczyk

Sierpień – Irena Sobolewska-Siemieńska, Indie 2008
Wrzesień - Aleksandra Herman-Rusiecka, Kenia 2009
Październik – Barbara Niedźwiedzka, Jordania 2010

Listopad – Anna Kaczmarek, Peru 2010
Grudzień – Angelika Śniegula

Natomiast w głosowaniu internetowym, nasi internauci wyróżnili:

1. Miejsce – P. Izabela Matuszak 
2. Miejsce – P. Katarzyna Białous 

3. Miejsce – P. Aleksander Magusiak 

Z podziękowaniami
Zespół Poldent/IDF
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1. Zdjęcia powinny pokazywać uśmiechy ludzi z całego świata, ludzi 
różnych narodowości i ras, kobiet, mężczyzn i dzieci.

2. Zdjęcia powinny być zrobione w trakcie wyjazdów zagranicznych 
z fi rmą IDF przez Uczestników należących do grup zawodowych 
wymienionych na wstępie.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 (dziesięć) zdjęć. 
4. Nieprzekraczalny termin zgłaszania zdjęć upływa w dniu 29.10.2011 

(sobota).
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wstępnej selek-

cji zgłaszanych zdjęć z zastrzeżeniem, że zdjęcia odbiegające od 
tytułowego tematu konkursu i/lub o niskiej jakości technicznej, 
w tym mniejsze od 1600 x 1600 pikseli zostaną odrzucone. Zdję-
cia zgłoszone do poprzednich edycji konkursu nie mogą starto-
wać ponownie.

6. Miniatura zdjęcia zgłoszonego do konkursu i wstępnie zaakcepto-
wanego przez Organizatora zostanie umieszczona na stronie www.
idf.net.pl w zakładce „Konkurs Uśmiechy Świata” i będzie oceniana 
przez internautów, którzy wybiorą 3 najpiękniejsze zdjęcia „Uśmie-
chy świata 2011”. 

7.  Głosowanie w konkursie internetowym zostanie zamknięte w dniu 
15.11.2011.

8. Nagrodami w konkursie internetowym są 3 zestawy materiałów 
i instrumentów stomatologicznych o wartości 500 zł każdy.

9. Nadesłane zdjęcia zostaną także ocenione przez jury, które wybie-
rze 12 najlepszych zdjęć do kalendarza „Uśmiechy Świata 2012”.

10. Zdjęcia rozpatrywane przez jury do kalendarza muszą speł-
niać następujące parametry techniczne: rozdzielczość minimum 
3150 (szer.) x 2850 (wys.) pikseli, lub w układzie portretowym mi-
nimum 2400 (szer.) x 3600 (wys.), dostarczone w plikach .jpg o wa-
dze minimalnej 3 MB.

11. Zgłaszając zdjęcia do konkursu Uczestnik zezwala na ich opubliko-
wanie w sieci i poddanie pod osąd internautów oraz ewentualną 
nieodpłatną publikację w kalendarzu „Uśmiechy Świata 2012” oraz 
nieodpłatne wykorzystanie ich przez Organizatora.

12. Podając swoje dane osobowe Uczestnik konkursu oświadcza, że 
jest autorem zgłoszonych zdjęć i przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe do udostępnienia zdjęć, które nie są ograniczone na 
rzecz żadnej osoby trzeciej. W przypadku skierowania przez osoby 
trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora konkursu, odnośnie 
naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub do 
wizerunku osobistego osób trzecich, Uczestnik konkursu zobowią-
zuje się niezwłocznie złożyć pisemne oświadczenie uwalniające Or-
ganizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

13. Autor opublikowanych w kalendarzu zdjęć otrzyma nagrodę 
w postaci zestawu materiałów i instrumentów o wartości 500 zł 
oraz dodatkowo po trzy egzemplarze kalendarza za każde zdjęcie 
lub kompozycję złożoną z kilku zdjęć Autora.

14. Zdjęcia należy przesyłać mailem na adres idf@idf.net.pl lub 
przesyłać na płycie CD na adres: IDF sp .z o.o. 02-237 Warszawa, 
ul. Instalatorów 7B.

Konkurs „Uśmiechy świata 2011”

Organizatorami konkursu i wydawcami kalendarza są spółki IDF sp. z o.o. oraz Poldent sp. z o.o., obie z siedzibą w Warszawie.
Pomocą służą i na pytania odpowiadają: Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka, offi  ce@poldent.pl, 601 95 61 63, 

Justyna Majewska oraz Paulina Belkiewicz, idf@idf.net.pl, 22 868 36 93.

Regulamin konkursu
Niniejszym ogłaszamy konkurs fotografi czny pt. „Uśmiechy świata”. Konkurs przeznaczony 
jest dla wszystkich osób związanych ze stomatologią: lekarzy dentystów, techników denty-
stycznych, higienistek stomatologicznych oraz pracowników, handlowców i współpracow-
ników podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i dystrybucją instrumentów, 
materiałów i sprzętu stomatologicznego, zwanych dalej Uczestnikami konkursu.

W konkursie obowiązują następujące zasady:

PERFUMY??? 
Dentoplotek zdradza tajemnicę!!!

PERFUMY (PARFUM) – 30-40% olejków zapachowych PERFUMY (PARFUM) – 30-40% olejków zapachowych 
rozpuszczonych w mocnym czystym alkoholu (90-96%)rozpuszczonych w mocnym czystym alkoholu (90-96%)

WODA PERFUMOWANA (eau de parfum, parfum de toilette) WODA PERFUMOWANA (eau de parfum, parfum de toilette) 
– 10-15% (max 18%) olejków w alkoholu 80-90%– 10-15% (max 18%) olejków w alkoholu 80-90%

WODA TOALETOWA (eau de toilette) WODA TOALETOWA (eau de toilette) 
– 5-10% (max 12%) olejków w alkoholu 60-85% – 5-10% (max 12%) olejków w alkoholu 60-85% 

WODA KOLOŃSKA (eau de cologne) WODA KOLOŃSKA (eau de cologne) 
– 3-5% olejków w 80% alkoholu– 3-5% olejków w 80% alkoholu

WODA ODŚWIEŻAJĄCA (eau fraiche) WODA ODŚWIEŻAJĄCA (eau fraiche) 
– 1-3% olejków w alkoholu 70-80%– 1-3% olejków w alkoholu 70-80%

Ważne szczególnie dla dentystek!Ważne szczególnie dla dentystek!

Poldent sp. z o.o.
00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80, lokal VI
www.poldent.pl, mail: offi  ce@poldent.pl
tel: 22 251 7 650 do 655, fax: 22 351 7 679

IDF sp. z o.o.
02-237 Warszawa, Instalatorów 7B
www.idf.net.pl, mail: idf@idf.net.pl
tel: 22 868 36 93, tel/fax: 22 846 04 26

wytnij i zachowaj

ZAWIERA 

ARNIKĘ 

I D-PANTHENOL
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Droga…
Poprzez wicher i słotę, 
Przez bezkresną dal śnieżną, 
Poprzez żar i spiekotę, 
Przez pustynię bezbrzeżną, 
Poprzez kry, poprzez lody, 
Przez odwieczne zmarzliny, 
Poprzez bagna i wody, 
Nieprzebyte gęstwiny, 
Poprzez leśne dąbrowy, 
Poprzez stepy i knieje, 
Poprzez wąskie parowy, 
W których nigdy nie dnieje 
I gdzie płoszą się sowy, 
Gdy złe jęknie, lub strzyga, 
A dźwięk słysząc takowy, 
Serce w trwodze zastyga 
Niezrażony ciemnością, 
Którą mrozi głusz dzika, 
Sam na sam z samotnością, 
Co do szpiku przenika, 
Pełen hartu i woli, 
Podpierając sam siebie, 
Mając zamiast busoli, 
Krzyż Południa na niebie 
Pokonując złe żądze, 
Wietrząc wrogów w krąg wielu, 
Ufny, iż nie zabłądzę 
Idąc naprzód, do celu. 
Drogi tej nie wytyczy 
Ni głos werbla, ni cytra, 
Idę póki sił starczy, 
Idę po pół litra...

M.R.

NIE ZAWIERA 

BARWNIKÓW 

I ALKOHOLU!

Małżeństwo dentystów leży w łóżku. 
Nagle odzywa się żona:
– Dawniej przed snem 

    całowałeś mnie...
Kiedy mąż ją pocałował, mówi:

– Dawniej przed snem 
    gryzłeś mnie w szyję...

A mąż wkłada kapcie i gdzieś idzie. 
Żona pyta:

– A ty dokąd?
– Po zęby .

K
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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
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MIGAWKI z frontu
Uwaga!!
Opiszę w tej chwili przypadek, który 
zdarzył się na terenie miasta Krako-
wa, na skutek działania dwóch sane-
pidówek: st. Asystent Anny Jurek oraz 
st. Asystent Urszuli Żych. Otóż dokona-
ły one skutecznego wtargnięcia do ga-
binetu lekarskiego i w dodatku udało 
się im w sposób bezprawny naciągnąć 
lekarza na mandat. 

Jak się to odbyło:
Jeden z sąsiadów gabinetu napisał rzekomo 
skargę do sanepidu, że śmierdzi mu w ubikacji 
i zamiast posprzątać u siebie w toalecie, do-
niósł na lekarza. W takiej sytuacji zgodnie z pra-
wem PIS wystawił upoważnienie do przepro-
wadzenia tzw. „kontroli interwencyjnej” i na 
tę kontrolę udały się dwie wyżej wymienione, 
urocze panie. Z treści upoważnienia wynika-
ło, że mają wejść do klopa i organoleptycznie 
sprawdzić czy śmierdzi, ponieważ nie posiada-
ły na wyposażeniu urządzenia do sprawdzania 
zapachów. Nie wiadomo, czy panie faktycznie 
wykonały zalecone czynności. W protokole 
kontroli nie raczyły one wspomnieć ani słowa 
o drożności odpływów. Rozpisały się za to, na 
pierwszy rzut oka bez błędów ortografi cznych, 
na temat wyposażenia gabinetu, stosowane-
go w nim sprzętu oraz wykonywanych testów. 
Powstały tedy trzy strony rękopisu. W dalszej 
kolejności, sanepidówki poddały swojej wni-
kliwej ocenie dokumenty, takie jak: wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej, NIP oraz 
Regon (z pewnością wiele z nich zrozumiały), 
a następnie zachowując się w sposób standar-
dowy tzn. złośliwie, nieuprzejmie, nieprofesjo-
nalnie i bezczelnie wpisały w nieprawidłowo-
ściach kontroli następujące treści: 
1. Brak testów chemicznych w większości pa-

kietów zabiegowych.
2. Brak dat sterylizacji na opakowaniach z wy-

sterylizowanymi narzędziami i sprzętem 
wielokrotnego użycia.

3. Brak wierteł popakowanych w zestawy dla 
pacjentów.

Co było dalej?
Lekarz zamiast wyrzucić obydwie panie z ga-
binetu podpisał protokół, co oczywiście daje 
mu tytuł cieniasa miesiąca, a następnie został 
ukarany przez PPIS „elementami składowymi 
związanymi z zajęciem stanowiska w sprawie” 
karą pieniężną w kwocie 175,00 zł. Nałożoną 
karę uiścił, a to daje mu podwójny tytuł cie-
niasa miesiąca. 

Uzasadnienie:
Kontroler podczas kontroli posiada upo-
ważnienie wyłącznie do wykonania czynno-
ści uwzględnionych w punkcie: przedmiot 
kontroli; kontroler nie może na podstawie 
upoważnienia wykonywać żadnych innych 
czynności ani kontrolować czegoś innego. 
W naszym przypadku, po wciągnięciu nosem 
zapachów w toalecie, miłe Panie powinny 
były stwierdzić czy śmierdzi czy nie, napisać 
protokół i wyjść. Wytknięte nieprawidłowo-
ści oczywiście nie są nieprawidłowościami, 
ponieważ:
1. zasada – jeden pasek na jeden wsad – po-

woduje, że w większości pakietów nie bę-
dzie pasków

2. nie wolno gryzmolić niczego na pakietach 
sterylizacyjnych, a na pewno nie wolno gry-
zmolić dat

3. procedura postępowania z odpadami nie 
jest autorstwa lekarza, a powinna być i jest 
autorstwa zakładu utylizacji, tak więc wąt-
pliwości niedouków powinny być rozstrzy-
gane z tym zakładem

4. do tej pory nie doczekaliśmy się opracowa-
nych i zatwierdzonych procedur postępo-
wania z wiertłami przez GIS.

Informacja dla lekarzy z Krakowa.
Akcja była wyjątkowa, ponieważ z reguły z PIS 
w Krakowie nie mamy wiele problemów.
W jednym z wcześniejszych numerów Dento-
plotka opisaliśmy przypadek agresji dwóch 
sanepidówek z Lublina, które przy pomocy 
policjanta usiłowały wyegzekwować gryzmo-
lenie dat na pakietach sterylizacyjnych przy 
pomocy ołówka - jak informowaliśmy, spra-
wa toczy się w sądzie. Byłem świadkiem w tej 

sprawie, spieszę donieść o dwóch ciekawych 
spostrzeżeniach. Sanepidówki, które podczas 
kontroli u lekarki zachowywały się prostacko, 
agresywnie, wulgarnie czyli standardowo, 
w sądzie były potulne, ciche, przestraszone 
i nie bardzo rozumiały, co się właściwie wo-
kół nich dzieje. To, że zmusiły bezprawnie 
lekarza do gryzmolenia po pakietach ołów-
kiem, w ustach ich prawnika było „metkowa-
niem”; wprawdzie na początku usłyszałem 
słowo „mędrkowanie”, ale potem szybko się 
poprawiły i było to metkowanie, oczywiście 
w swojej niekompetencji nie potrafi ły wy-
mienić jakiej to metkownicy należy używać 
„do mędrkowania” na pakietach. Trzymamy 
wszyscy kciuki za polski wymiar sprawiedli-
wości i mamy nadzieję, że wreszcie ktoś ad-
ministracyjnie usunie z PIS w Lublinie osoby 
niedouczone i naruszające prawo. 

Wojna o sporale 
Kolejna potyczka sporalowa trwa na terenie 
województwa lubuskiego. Do potyczki zgło-
sił się ze strony PIS Adolf Mek, który twierdzi, 
że „głównym priorytetem działań podejmo-
wanych przez Państwową Inspekcję Sani-
tarną jest zachowanie należytego stanu hi-
gienicznego w zakładach opieki zdrowotnej 
świadczącej usługi medyczne”, a zapomina 
dodać, że wszystko to należy robić zgodnie 
z prawem. Jak wielokrotnie informowaliśmy 
na naszych łamach sporale są, były i będą nie-
legalne w Polsce ze względu na to, że nie są 
wyrobem medycznym, a zgodnie z obowią-
zującym prawem kontroli procesu steryliza-
cji, możemy dokonywać jej tylko przy pomo-
cy preparatu opisanego w instrukcji wyrobu 
medycznego jakim jest autoklaw, a test prze-
prowadzić zgodnie z procedurą właściwą me-
todą. Słowa „właściwa metoda” wykluczają 
niecertyfi kowane laboratoria, które każą so-
bie za to płacić, jednak w tym przypadku pali 
się światełko nadziei, ponieważ jak domnie-
mamy, akurat Ci inspektorzy będą chcieli roz-
wiązać ten w sumie bardzo trudny problem. 
Na swoim terenie. 
Trzymamy kciuki. 

P.C.

WYTĘŻ  WZROK!!!
i  znajdź 7 szczegółów, którymi  różnią  się  te  dwa zdjęcia...

Kancelaria prawna. Adwokat mówi: 
- Pani doktor, żeby rozwód był z winy 
męża, musimy na niego coś mieć. 
Czy mąż pije?
- Nie, skąd, jakby tylko spróbował, 
to ja bym mu dała...
- Czy nie daje pieniędzy?
- Nie, absolutnie... Oddaje wszystko 
co do grosza, gdyby mi tylko schował 
złotówkę to ja bym mu dała...
- A może bije panią?
- Tylko rękę by podniósł, to bym go 
przez okno pogoniła...
- A co z wiernością?
- O! Tu go mamy! Drugie dziecko nie jest jego!Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres Dentoplotka. Czekają atrakcyjne nagrody!
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...skąd wzięły się 
pasty do zębów?
„Do sproszkowanych kopyt bydlęcych dodać 
zioła Myrrh, następnie rozdrobnione skorup-
ki jaj i pumeks. Wszystko dokładnie wymieszać 
i gotowe”. Taką recepturę na proszek do czysz-
czenia zębów przekazywali sobie Egipcjanie 5 
tys. lat p.n.e. Nie było wówczas jeszcze szczote-
czek do zębów. Patyczki do nakładania mikstur 
pojawiły się dopiero kilka tysięcy lat później.
Dbałość o higienę jamy ustnej wyróżniała Greków 
i Rzymian. To w Imperium Rzymskim wynaleziono 
instrument do ekstrakcji zębów oraz stosowano 
złoty drut do podtrzymywania sztucznych zębów. 
Chociaż należy pamiętać, że w Chinach w tym samym 
okresie leczono już zęby za pomocą akupunktury.
Nad udoskonaleniem przepisów na prosz-
ki czyszczące zęby pracowali także Persowie. 

Ostrzegali przed używaniem substancji nad-
miernie ścierających szkliwo. Zalecali stosowa-
nie proszku z rogów jelenia, skorupek ślimaków 
i ostryg oraz gipsu. Ale były i przepisy, zgodnie 
z którymi należało wymieszać wysuszone ko-
ści zwierzęce, zioła, miód i minerały lub kwarc, 
indyjskie zioła zapachowe, miód i minerały.
Dopiero w IX w. w Wielkiej Brytanii pojawia się 
pasta do zębów. Sprzedawano ją w ceramicznych 
pojemniczkach. By złagodzić smak preparatu, do-
dawano glicerynę, a efekty pieniące uzyskiwano 
dzięki zastosowaniu boraksu. Ludzie bogaci po-
sługiwali się wówczas szczoteczkami do zębów. 
Biedni nakładali pastę na palce i czyścili nimi 
zęby. Alternatywą dla past były nadal proszki.
Minął tysiąc lat. W 1873 r. amerykańska firma 
Colgate wyprodukowała i podbiła rynek aroma-
tyczną pastą Colgate Dental Cream pakowaną 
w słoiczki lub metalowe tuby. Jednym ze skład-
ników tej pasty było mydło. Składnikami synte-
tycznymi zastąpiono je po II wojnie światowej.
Przełomowym odkryciem było udoskonale-
nie składu past poprzez dodanie fl uoru i jego 
związków. Zaobserwowano, że dzięki stoso-
waniu past z fluorem zęby stają się mocniej-
sze i zmniejsza się ich podatność na próchnicę.
Obecnie, jak wiemy, pasty do zębów zawiera-
ją środki wybielające oraz składniki niwelujące 
odkładanie się kamienia nazębnego. Zazwyczaj 
jednak za cenę białego lśniącego uśmiechu za-
fundować sobie możemy choroby dziąseł i nad-
wrażliwość zębów na ekstremalne zmiany tem-
peratur. Jest jednak rada i na to: po prostu, nie 
eksperymentuj bez konsultacji  ze stomatologiem! 
Lub po prostu używaj bezpiecznej pasty wybie-
lającej  SUPERSMILE, o której możesz poczytać w 
Internecie…

Piotr Szczerbicki

Czysty, różowy, gładki język bez nalotu - Zdrowe orga-
ny trawienia; 

Biały nalot na 1/3 języka - Nieżyt żołądka;
Biały nalot na 1/3 tylnej części języka - Procesy zapalne 

w układzie pokarmowym; 
Biały nalot na całej powierzchni języka - Zapalenie jamy 

ustnej; 
Żółty nalot na języku - Podrażnienie pęcherzyka żółcio-

wego, hemoroidy; 
Brązowy nalot na języku - Schorzenia jelit; 
Czarny nalot na języku - Grzybicza infekcja błony śluzo-

wej w jamie ustnej; 
Suchy język, czerwony pas pośrodku języka - Zapalenie 

jelit z towarzyszącym wzdęciem brzucha; 
Krwawoczerwony język pokryty pęknięciami - Nieżyt 

żołądka; 
Paski piany z obu stron języka - Reumatyzm; 
Zaczerwienienie i obrzmienie języka z prawej strony - 

Zapalenie wątroby i przewodów żółciowych; 
Drżenie języka - Zapalenie mózgu, nerwowość; 
Pieczenie języka - Anemia, niedobór żelaza; 
Suchy popękany język - Możliwa cukrzyca; 
Blada dolna strona języka - Niedobór witamin; 
Żółta dolna strona języka - Choroby wątroby.

Język…
Oznaki 
zewnętrzne
i przyczyny 
ich 
powstawania 

Czy wiesz...

Sposób spędzania czasu przez emerytów w różnych krajach:

– USA – butelka whiskey i cały dzień na rybach;

– Francja – butelka wina i cały dzień na dziewczynkach;

– Polska – butelka moczu i cały dzień w przychodni.

TOP 5 !!!

WHITE  KISS
dla młodzieży przed dyskoteką

SUPERSMILE
biznes  class

YOTUEL
hiszpańska biel

EMAIL 
DIAMANT

dla  aktorów  i  modelek

LACALUT 
BRILLIANT 

WHITE
codzienne  solidne  wybielanie

TOP 5 !!! TOP 5 !!!
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Ryszard Kokot: Na wstępie chciałbym pogra-
tulować ostatniego sukcesu w rajdzie Dakar. 
Jak Pan to robi, że kilka lat pod rząd plasuje 
się Pan w czołówce światowych wyścigów?

Krzysztof Hołowczyc: Bardzo dziękuję. Nie-
zmiernie mi miło, że tak jestem odbierany 
i muszę powiedzieć, że od wielu lat robię 
wszystko, aby w tej ścisłej czołówce stale 
się znajdować. Cały czas podnoszę sobie 
poprzeczkę i myślę, że dzięki temu, i oczy-
wiście dzięki ciężkiej, sumiennej pracy oraz 
gruntownym przygotowaniom wciąż idę do 
przodu. W tym roku zająłem 5. lokatę w kla-
syfi kacji generalnej rajdu Dakar, co uważam 
za duży sukces. Przede mną byli tylko zwy-
cięzcy poprzednich rajdów, a ja tuż za nimi. 
Czuję, że w następnym roku przyjdzie kolej 
i na mnie. Zawsze mówię, że interesuje mnie 
tylko zwycięstwo w Dakarze. To jest mój cel 
na przyszłość.

RK: Jakie predyspozycje potrzebne są do upra-
wiania tej dyscypliny sportu?

KH: Bycie kierowcą dakarowym to nie jest za-
jęcie dla każdego kierowcy. To naprawdę 
najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny 
rajd terenowy świata. Trudny dla maszyn, 
a śmiertelnie i ekstremalnie wyczerpujący 
dla kierowców i pilotów, a także zespołów 
technicznych. My wszyscy przez 3 tygodnie 
walczymy z upałem, piaskiem, brakiem snu 
i z odwodnieniem organizmów. Trzeba 
mieć żelazną kondycję i niezwykle odporny 
na trudy organizm. Ale ważniejsza od tego 
jest mocna psychika, która nie pozwala się 
poddać i nakazuje walczyć i dawać z siebie 
wszystko, aż do ostatniego kilometra rajdu. 
Nie każdy jest w stanie przetrwać to piekło. 
To zresztą widać na fi niszu, kiedy tylko co 
3 załoga dojeżdża do mety rajdu. Reszta nie-
stety odpada w trakcie.

RK: Jakie cechy charakteru pomagają, a które 
przeszkadzają?

KH: W moim przypadku najważniejsze jest 
nastawienie na zwycięstwo i sukces. To jest 
imperatyw, który cały czas mam w świado-
mości. Nigdy nie odpuszczam, zawsze idę na 
całość, a kiedy już wydaje się, że nie ma wyj-
ścia z trudnej sytuacji, ja nigdy się nie podda-
ję i szukam rozwiązania, które pozwoli wrócić 
do walki. Jeżeli ktoś się w takim momencie 
podda lub zwątpi, chociaż na chwilę, już jest 
przegrany. Ja nigdy sobie na to nie pozwa-
lam. Pamiętam, kiedy na jednym z odcinków 
specjalnych urwał nam się kabel ładowania 
od alternatora. Sytuacja beznadziejna, brak 
prądu, 50-stopniowy upał, a samochód ser-
wisowy był dziesiątki kilometrów od nas. Nie-
jeden by się poddał, ale ja rozplotłem urwany 
kabel i przerobiłem go prowizorycznie, przy-
klejając go do alternatora taśmą. Inżyniero-
wie nie mogli uwierzyć, że na takim patencie 
można ujechać choćby kilometr. A my doje-
chaliśmy do mety, odrabiając jeszcze starty 
związane z ponadgodzinną awarią.

RK: Może coś ze wspomnień z młodości. Od 
kiedy interesował się Pan motoryzacją?

KH: Samochody pasjonowały mnie od lat 
najmłodszych. Już jako dzieciak jeździłem 
całymi godzinami samochodem na pedały, 

wyobrażając sobie dalekie i niebezpieczne 
podróże. Później przyszła kolej na pożycza-
nego od Taty dużego Fiata, którym jeszcze 
jako młodzieniec po raz pierwszy próbo-
wałem swoich sił na leśnych duktach. I od 
tej chwili zainteresowanie przerodziło się 
w pasję. Kiedy inni koledzy korzystali z uro-
ków życia, ja przerabiałem silniki i cały czas 
kombinowałem coś przy samochodach. I tak 
już zostało do dzisiaj. Mogę śmiało powie-
dzieć, że temat motoryzacji był mi bliski od 
kiedy tylko sięgam pamięcią.

RK: Pierwsze sukcesy.
KH: Początkowo startowałem w wielu impre-

zach amatorskich, borykając się stale z bra-
kiem pieniędzy i częstymi awariami samo-
chodów. Czasem się wygrywało, a czasami 
nie. Nie zaliczam tego okresu do obfi tują-
cego w jakieś szczególne zwycięstwa. Do-
piero późniejsze starty dobrze przygotowa-
nymi samochodami rajdowymi pozwoliły 
mi na osiągnięcie pierwszych, znaczących 
sukcesów. Myślę, że było to zdobycie tytułu 
Mistrza Polski w latach 1995/1996 i 1999, no 
i oczywiście tytułu Mistrza Europy w roku 
1997, co w tamtych latach było arcytrudnym 
wyczynem.

RK: Najbardziej zapamiętany i wartościowy 
sukces sportowy i życiowy?

KH: Zawsze powtarzam, że największym moim 
sukcesem życiowym jest moja żona, dzięki 
której mogę robić to, co dzisiaj robię, i dzię-
ki której powstał mój dom i moja rodzina. 
Bez niej moje obecne życie by nie istniało. 
A jeżeli chodzi o sukces sportowy, głęboko 
wierzę, że jest dopiero przede mną. Chcę 
wygrać rajd Dakar i nie spocznę, dopóki nie 
zrealizuję tego planu. Staram się nie oglądać 
za siebie i nie patrzeć na poprzednie sukce-
sy. Wciąż czekam na kolejne, jeszcze większe 
od poprzednich. 

RK: Może kilka wskazówek dla „zwykłych” 
kierowców?

KH: Mogę tylko zachęcić tych, którzy pasjo-
nują się samochodami, aby stale podnosili 
swoje umiejętności i dążyli do doskonało-
ści. Przestrzegam przed taką interpretacją, 
że należy się ścigać po drogach publicz-
nych, ponieważ jest to nieodpowiedzialne 
i niebezpieczne. Zachęcam do brania udziału 
w zorganizowanych zawodach rajdowych 
dla kierowców amatorów, a ci, którym bę-
dzie mało, będą mogli zdobyć tam swo-
ją pierwszą licencję rajdową i powalczyć 
w prawdziwych rajdach. Czy to w rajdach, 
czy na zwykłej ulicy, zawsze należy pamiętać 
o jednej zasadzie: najważniejsze jest doje-
chać do mety bezpiecznie.

RK: Pismo kierowane jest do środowiska sto-
matologicznego. Jak Pan pamięta swoje 
kontakty i wizyty u stomatologa w dzieciń-
stwie i teraz?

KH: Wiele się w tej dziedzinie zmieniło. Podob-
nie jak w motoryzacji. Kiedy byłem chłopa-
kiem w wieku szkolnym, wizyta u stomato-
loga kojarzyła się ze strasznym, bolesnym, 
wręcz traumatycznym przeżyciem. Nikt 
z nas tego nie lubił i do dentysty chodziło się 
wtedy, kiedy ząb naprawdę bardzo bolał. Pa-

miętam, że niektórzy moi koledzy woleli zęba 
wyrwać samemu, niż iść do dentysty. Dzisiaj 
jest zupełnie inaczej. Wizyta trwa kilkanaście 
minut, lekarz dba o to, aby nic mnie nie bo-
lało. Słowem pełen komfort. Muszę się przy-
znać, że raz zdarzyło mi się nawet przysnąć 
podczas zabiegu. Dzisiaj traktuję taką wizytę 
jako coś zupełnie naturalnego.

RK: Ilu według Pana jest stomatologów 
w Polsce i jak Pan ocenia tą dziedzinę medy-
cyny w kraju?

KH: Nie powiem, ilu jest stomatologów, ale 
mogę powiedzieć z całą pewnością, że mamy 
jednych z najlepszych specjalistów w Euro-
pie. Wiem, że na świecie powstała nawet 
nowa kategoria turystyki – turystyka lecz-
nicza. Setki ludzi z Europy odwiedzają nasz 
kraj między innymi po to, aby w naszych kli-
nikach leczyć swoje zęby. Przede wszystkim 
ze względu na wysokie kwalifi kacje polskich 
stomatologów, no i oczywiście ze względu na 
niższe ceny tych usług w Polsce.

RK: Pana najbliższe plany sportowe?
KH: W tej chwili nie mamy jeszcze gotowego 

kalendarza sportowego, ale wiem, że będę 
chciał wziąć udział w możliwe największej 
ilości rajdów terenowych. Każdy taki start to 
lepsze poznanie samochodu i jego możliwo-
ści. Z moim pilotem Jean-Marc Fortinem cały 
czas się do niego przyzwyczajamy. Musimy 
w tym roku na tyle dobrze zgrać się z ma-
szyną, aby w następnym Dakarze dać z sie-
bie jeszcze więcej i sięgnąć po miejsce na 
podium. W tym celu musimy wystartować 
w tylu rajdach, w ilu tylko będziemy mogli.

RK: A marzenia?
KH: Z tych sportowych – wiadomo – mam tyl-

ko jedno, największe. Chcę wygrać Dakar i to 
jak najszybciej. Każdy sportowiec ma swój za-
łożony cel główny, do którego dąży podczas 
swojej całej kariery. Ja mam swój cel i zrobię 
wszystko, aby go osiągnąć. Mam nadzieję, że 
nastąpi to już w kolejnej edycji Dakaru.

RK: Jakie jest Pana credo życiowe?
KH: Nigdy się nie poddawaj. Ta zasada jeszcze 

nigdy mnie nie zawiodła, a wielokrotnie po-
kazała, że można przekuć porażkę na sukces. 
Nawet z sytuacji na pozór beznadziejnych za-
wsze jest jakieś wyjście. Trzeba je tylko zna-
leźć. Ale nie wolno się poddawać, bo to z za-
łożenia stawia nas na przegranej pozycji.

RK: Dziękuję za rozmowę i życzę 1. miejsca 
w radzie Dakar w najbliższej edycji.

KH: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszyst-
kich Czytelników!

Wywiad z Krzysztofem Hołowczycem
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Baran 21.III – 19.IV
Los będzie dla Ciebie kapry-
śny, a podejmowanie decyzji 
będzie Ci przychodzić z tru-
dem. Musisz się zastanowić, 
czego tak naprawdę chcesz. 
Z jednej strony kusi Cię ogni-
sty romans, z drugiej chciałbyś założyć rodzinę. 
Nie umiesz jednak wybrać. Jeśli masz ukochanego 
na dobre i złe, pomyśl i dobrze się zastanów, czy 
warto jest narażać taki związek na szwank. Kie-
dy tylko podejmiesz decyzję, wszystko się ułoży. 
W sprawach zawodowych możesz liczyć na zaska-
kujący o tej porze roku przypływ energii, musisz 
tylko uważać by nie spożytkować jej na kłótnie, 
czy niepotrzebne awantury. Na Twoim koncie 
bankowym pojawić się powinna zaskakująco miła 
niespodzianka.

Byk 20.IV – 22.V
Byki w najbliższym czasie chcia-
ły będą zachować w swoim ży-
ciu bezpieczeństwo, spokój 
oraz stabilizację. Nowe zain-
teresowania wynikną z czystej 
chęci posiadania większych 
dóbr materialnych. Na początku marca będzie Cię 
rozpierać nieznana dotąd energia. Uczestnicząc 
w wiosennych imprezach kulturalnych, branżowych, 
czy masowych nie zapominaj, że powinieneś się od-
chudzać. W pracy przybędzie Ci dużo nowych obo-
wiązków. Jedynie Byki z 1. dekady będą mogły po-
zwolić sobie na większy luz, nie obawiając się przy 
tym o poważniejsze zaniedbania.

Bliźnięta 23.V – 21.VI
Od nowego roku zaczniesz 
lepiej dbać o siebie. Przed 
Tobą dużo imprez. Maj to do-
bry czas na aktywny wypo-
czynek, warto więc spędzić 
majówkę w cieplejszej czę-
ści kontynentu. W pracy możesz otrzymać nie-
spodziewaną propozycję. Gwiazdy przestrzegają 
jednak przed zbytnią opieszałością w podejmo-
waniu decyzji, na skutek której propozycja może 
okazać się nieaktualna. Musisz zrezygnować 
z niepewności i śmiało dążyć do przodu. Przeszko-
dy, które czekają na Ciebie pokonasz za pomocą 
inteligencji oraz wrodzonego wdzięku. Pamiętaj, 
kto pierwszy ten lepszy, taka okazja może się już 
więcej nie powtórzyć!

Rak 22.VI – 22.VII
Powstrzymywanie się przed 
tym co nieuniknione, nie jest 
twoim sposobem na rzeczy-
wistość. Twoja druga połówka 
/prawdopodobnie spod znaku 
Panny albo Wodnika/ decy-
dujący krok ma już za sobą. Teraz kolej na Ciebie. 
Broniąc się przed uczuciem postępujesz wbrew 
samemu sobie. Jedynie idąc za głosem serca, bę-
dziesz mógł zakosztować szczęścia. W Twojej karie-
rze może nastąpić okres wspinania się na szczyty. 
Działaj dyskretnie i samodzielnie. Spodziewaj się 
oferty dodatkowych zarobków. Wnikliwie ją roz-
waż, bo pieniądze będą Ci potrzebne. Trzymaj się 
rodziny a zobaczysz, że przyszłość szykuje Ci miłą 
niespodziankę. 

Lew 23.VII – 23.VIII
Nadszedł czas, aby skończyć 
z finansową pobłażliwością 
wobec innych. Bezustannie 
udzielasz pożyczek pienięż-
nych, co zdecydowanie nie wy-
chodzi Ci na dobre. Przyjazny 
znak: Byk. W życiu zawodowym szykują się sukce-
sy, od połowy miesiąca pacjentów uzbiera się bez 
liku. Ważnym jest, ażebyś w natłoku obowiązków 
związanych z pracą, nie zaniedbywał relacji z bli-
ską osobą. Czasami wystarczy telefon z pracy albo 
wspólna kolacja by było jasne, że ważna jest dla 
Ciebie jej obecność. Wiosnę spędzisz aktywnie, co 
doskonale przełoży się na twoją kondycję, fi gurę 
i samopoczucie. Nie poprzestawaj na tym.

Panna 24.VIII – 22.IX
W miłości dużo możesz teraz 
zmienić, tak więc nie odkładaj 
niczego na późnej. Zamierze-
nia miłosne mają teraz bar-
dzo duże szanse realizacji. Na 
początku miesiąca otrzymasz 
ciekawą propozycję współpracy, która może oka-
zać się Twoją życiową szansą, nie zmarnuj takiej 
okazji!. Nerwowość i problemy z koncentracją 
mogą być uwarunkowane schorzeniami zdrowot-
nymi, dlatego w najbliższym czasie warto udać się 
na kontrolną wizytę do lekarza internisty. Wiosną 
może się okazać, że zapobiegłeś dzięki temu ja-
kiejś chorobie. Lekarz to nie Twój wróg. Jest po to, 
żeby Ci pomagać.

Waga 23.IX – 22.X
W tym roku gwiazdy będą się 
z Tobą obchodzić z zadziwia-
jącą łagodnością. Nie daje Ci 
to jednak możliwości wyco-
fania się w domowe pielesze 
i zmniejszenia aktywności ży-
ciowej. Zachowaj ostrożność w kontaktach z nowo 
poznanymi osobami. Nie ma sensu powracać do 
ubiegłorocznych nieudanych związków. Z tych 
miłosnych porażek Wagi jak najszybciej wycią-
gnąć powinny wnioski. Szanse na znajomość, która 
przerodzić się może w miłość, pojawią się dopie-
ro jesienią. Wiosna to dla zodiakalnych Wag dobry 
czas, aby zadbać przede wszystkim o siebie: kondy-
cję, formę, samopoczucie, kwalifi kacje zawodowe, 
a przede wszystkim spokój i dobre samopoczucie. 

Skorpion 23.X. – 21.XI
Z dnia na dzień zaczniesz sobie 
zdawać sprawę z tego, że nie 
potrafi sz podołać swoim zwy-
kłym, codziennym obowiąz-
kom i zaczynają Cię przerastać 
najprostsze nawet zadania. Z takim nastawieniem 
lepiej nie podejmować się nowych obowiązków 
oraz poważnych życiowych decyzji. Chwilowo utra-
cisz wiarę we własne siły i zdolności, dlatego naj-
lepszym lekarstwem na złe samopoczucie i zimową 
chandrę będzie wyjazd do ciepłych krajów. Najwyż-
szy czas porządnie odpocząć od zawodowej rutyny 
i codziennych kłopotów. W połowie roku możliwe 
jest zauroczenie miłosne, które przyczyni się do 
zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości. 

Strzelec 22.XI – 21.XII 
Pod koniec miesiąca poczu-
jesz, że jesteś na drodze, któ-
ra oznacza dla Ciebie większą 
stabilizację uczuciową. Nie 
schodź z niej, a uczucie, któ-
re jest pomiędzy Wami będzie 
rozkwitać z każdym dniem. Zdasz sobie sprawę 
z faktu, że dla tego jedynego czasami warto jest 
odłożyć wszystko na bok. W pracy musisz zacho-
wać trzeźwość, bo od nadmiaru sukcesów niebez-
piecznie zakręci Ci się w głowie. Zrobisz plan, któ-
ry zadziała. Możesz jeść to, na co masz ochotę! Bo 
w tym roku na pewno nie grozi Ci, że przytyjesz. 
Zaakceptuj siebie jakim jesteś i ciesz się tym, co 
masz. Pamiętaj - głowa do góry!

Koziorożec 22.XII – 19.I
To dobry czas, aby zacząć po-
magać swoim najbliższym. Bez 
Twojej pomocy może im być 
ciężko w załatwieniu ważnych 
spraw urzędowych. W okresie 
wiosennym Koziorożce powin-
ny zakończyć trwające działania formalno-prawne 
i uporządkować wszystkie dokumenty, jak również 
powstrzymać się od podejmowania poważnych de-
cyzji o długoterminowych skutkach, bo mogą one 
być błędne i pociągać za sobą duże straty fi nanso-
we. W sprawach uczuciowych nie najlepiej. Przygo-
tuj się na poważną i rzeczową rozmowę ze swoim 
partnerem. Pokaż, że zależy Ci na nim. Pomocny 
może się okazać romantyczny wyjazd we dwoje.

Wodnik 20.I – 18.II
W najbliższym czasie postaraj 
się zaplanować swoje zajęcia 
dokładnie i z rozwagą, najle-
piej z zegarkiem w ręku. Szanuj 
swój czas, bo inaczej może Ci 
go zabraknąć na załatwienie 
najbardziej istotnych spraw. Będziesz miał wyjąt-
kowo dużo obowiązków wymagających namysłu 
i odpowiedzialności – szczególnie w początko-
wym okresie roku. W uczuciach nie składaj żad-
nych obietnic. Wszystko wskazuje na to, że wkrót-
ce mogą Cię one poważnie ograniczać… a chyba 
tego nie chcesz.
Najlepszym lekarstwem na gorsze dni oraz złe sa-
mopoczucie będzie relaks w SPA…

Ryby 19.II – 20.III
W najbliższym czasie towarzy-
szyć Ci będzie nieznaczne roz-
targnienie i rozchwianie emo-
cjonalne, które wynikać mogą 
z niepewności w sferze relacji 
przyjacielskich. Warto zatem 
zastanowić się nad wyruszeniem w dalszą podróż 
i nawiązaniem zupełnie nowych znajomości. Ko-
rzystnym fi nansowo czasem będzie styczeń oraz 
czerwiec. Ktoś w pracy odkryje, że masz niewypła-
cone dodatki lub specjalne premie i dzięki temu 
stać cię będzie na bajeczne wakacje w dalekich 
krajach. Kontakty nawiązane na przełomie maja 
i czerwca wniosą w życie Ryb dużo pozytywnej 
energii. W miłości szykują się znaczące zmiany. 
Przede wszystkim uda Ci się sprecyzować ocze-
kiwania względem partnera. Do 21 marca 2011 
w twoim znaku znajduje się planeta Słońce, co 
szczególnie sprzyja porządkowaniu życiowych 
planów i nabierania sił przed nadchodzącą wiosną. 
Obowiązków zawodowych będzie co nie miara.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 175
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


