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Od Redakcji

Wakacje... Stomatolodzy wypoczywają, a redaktorzy DENTOPLOTKA jak zwykle na stanowisku przy tworzeniu ko-
lejnego numeru. Pacjentom niestety jest teraz nieco trudniej dostać się do lekarza, który po ciężkiej całorocznej pra-
cy wypoczywa zasłużenie na polskiej lub zagranicznej plaży. Przed wyjazdem zawsze jednak trzeba się spakować, 
niezależnie czy jest to wyjazd na urlop, czy też na krótki lub długi weekend. Nie zawsze mamy na to dostateczną 
ilość czasu, wielokrotnie zdarza się nam czegoś zapomnieć. A więc w tym numerze, specjalnie na stronie 40 do 
wyrwania lub wycięcia znajdą Państwo wyjazdowy niezbędnik. Teraz już o niczym nie zapomnimy. Przeczytamy 
też o nowościach – oczywiście oryginalnych oraz o kursach i szkoleniach niezastąpionej fi rmy POLDENT. Będą też 
fotoreportaże z podróży stomatologów po wiedzę i piękne widoki do Wietnamu oraz Kambodży. Emocji powinien 
dostarczyć wywiad z jednym z najbardziej nieposkromionych polskich polityków – Januszem Palikotem. Ostrym 
piórem błysną nasi stali felietoniści – doktor Marcin Aluchna oraz doktor Tadeusz Kazimierczak. Dreszczyku emocji 
powinien dostarczyć też sensacyjny materiał z Kongresu OSIS w Jachrance pod zagadkowym tytułem: „Zwycięstwo 
Doktora Awiłło”. Jak zwykle stali Czytelnicy uśmiechać się będą podczas lektury tajemniczej ZĘBOLANDII, gdzie 
nikt nikogo nie oszczędza... Zainteresowanie wzbudzą też niewątpliwie wiertła plastikowe, frezy ceramiczne oraz 
sposoby usuwania amalgamatu. No i oczywiście będą też dowcipy (nie tylko stomatologiczne), satyra w krótkich 
majteczkach oraz ploteczki z dentystycznych poczekalni. Czyli dla każdego coś miłego i interesującego...

Życzę miłej lektury
Redaktor Naczelny

Marek R. Zakrzewski

Przyczyny suchości w ustach:
radioterapia, chemioterapia,

cukrzyca, stres, depresja,
choroba Alzheimera,

spożywanie alkoholu,
palenie tytoniu,

oddychanie przez
usta, wiek

itp.

BHZ ATOS M.M. Warszawa www.atosmm.com.pl
tel.: 22 846 66 11, 22 846 65 01

STOP

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!

7 PRODUKTÓW  
ZAPOBIEGAJĄCYCH 

UPORCZYWEJ
SUCHOŚCI W JAMIE  

USTNEJ!
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Nowości ze świata stomatologii

Spożywanie zielonych liściastych warzyw „zna-
cząco redukuje ryzyko zachorowania na raka 
jamy ustnej” w grupie kobiet palących papie-
rosy. Takie są wyniki ostatnio przeprowadzo-
nego badania.
Naukowcy wykazali, że spożywanie zielonych 
liściastych warzyw powoduje, że spada ryzy-
ko zachorowania na nowotwór jamy ustnej 
w przypadku kobiet palaczek w porównaniu 
do kobiet, które palenie rzuciły i nawet w sto-
sunku do kobiet niepalących.
Oczywiście potrzebne są dalsze badania, ale dr 
Nigel Carter z British Dental Health Foundation 
uważa, że prawidłowa dieta ma bardzo duży 
wpływ na zmniejszanie ryzyka zachorowania.
Dr Carter mówi „Około jednej trzeciej przypad-
ków raka jamy ustnej jest połączone z niepra-
widłową dietą. Nasza Fundacja rekomenduje 
stosowanie zbilansowanej diety, z dużą ilością 
warzyw i owoców. Jest także coraz więcej do-
wodów na to, że tłuszcze z grupy Omega 3 po-

zwalają na obniżenie ryzyka zachorowania na 
raka jamy ustnej. Takie samo działanie mają po-
karmy zawierające dużo błonnika: brązowy ryż, 
pełnoziarniste pieczywo czy makaron, orzechy 
i ziarna. Nie możemy zapominać, że wciąż czyn-
nikiem największego ryzyka jest palenie papie-
rosów – wywołują one około 75% przypadków 
raka jamy ustnej w Wielkiej Brytanii, gdzie z tego 
powodu umiera jedna osoba, co 5 godzin.” 
Fundacja co roku w listopadzie prowadzi ak-
cję „Mouth Cancer Action Month – jeśli masz 
wątpliwości, idź do stomatologa i zbadaj się”. 
Kampania ta ma na celu zwiększenie świado-
mości występowania raka jamy ustnej oraz na-
kłonienie pacjentów, aby odwiedzali lekarzy 
stomatologów i wykonywali regularne bada-
nia kontrolne.
Nowotwór jamy ustnej atakuje mężczyzn dwu-
krotnie częściej niż kobiety, ale odsetek kobiet 
stale rośnie, co wskazuje na ścisłe powiązania 
tej choroby ze stylem życia.

Dr Carter mówi: „Liczba młodych ludzi, u któ-
rych występuje nowotwór jamy ustnej, gardła, 
przełyku i całego przewodu pokarmowego 
zwiększa się dramatycznie co roku. Jest spo-
wodowane paleniem tytoniu, piciem alkoho-
lu oraz niezdrową dietą, a także wirusem HPV 
i seksem oralnym, coraz bardziej powszechnym 
wśród młodych ludzi.”

Badanie „Intake of Fruits and Vegetables on 
Women’s Oral Cancer Risk” zostało 

przedstawione 17.03.2011 na międzynarodo-
wym spotkaniu w San Diego - International 

Association for Dental Research (IADR) 
Annual Meeting.

Badanie zostało przeprowadzone we Włoszech, 
gdzie przebadano 43 osoby mające tendencje 
do zaciskania zębów lub ich ścierania oraz 207 
osób bez tych nawyków. Wszyscy badani wy-
pełniali ankiety, z których wynika, że w pierw-
szej grupie było statystycznie znacznie więcej 
osób z rożnego rodzaju fobiami typu klau-
strofobia, agorafobia, batofobia. Grupa ta tak-
że częściej nadużywała alkoholu (56% przy-
padków w porównaniu do 12% przypadków). 
Badacze wysnuli wniosek, że obydwie te reak-
cje są próbą kontrolowania własnego strachu. 
Inne badania wykazują, że są one powiązane 

także z depresją, nadmiernym stresem, bólami 
głowy i mięśni. Szacuje się, że w USA problem 
ten dotyczy w mniejszym lub większym stop-
niu 40 milionów ludzi. Często lekarz stomato-
log jest pierwszym lekarzem, który może na 
to zareagować, stąd w USA coraz częściej kła-
dzie się nacisk na bardziej holistyczne podej-
ście stomatologa do swojego pacjenta, tak, 
aby eliminować przyczyny tego typu zacho-
wań, a nie tylko ich skutki. Badanie pojawiło 
się w marcu tego roku w czasopiśmie Minerva 
Stomatologica.

Red.

Sztuczny nos elektroniczny, skonstruowany 
z nanomateriałów umożliwia rozróżnienie, 
na podstawie molekuł wydychanego powie-
trza, pacjentów zdrowych i pacjentów cho-
rujących na raka płuc oraz raka szyi i głowy. 
Takie wyniki zostały opublikowane przez na-
ukowców z Izraela w British Journal of Cancer.
Sztuczny nos, zwany po angielsku Nanoscale 
Artifi cial Nose (NA-NOSE), został opracowa-
ny w Izraelskim instytucie Technologicznym 
w Hajfi e. Naukowcy mają nadzieję, że pozwoli 
on na prowadzenie efektywnych badań przesie-
wowych w kierunku nowotworów szyi i głowy 
oraz nowotworów płuc. Nowotwór szyi i gło-
wy stanowi około 3-5% wszystkich nowotwo-
rów (wg danych z USA) i jest obecnie diagno-
zowany bardzo późno ze względu na niezbyt 
rozpowszechnione i drogie testy przesiewowe. 
NA-NOSE wykorzystuje matrycę nanosensorów 
oraz skomplikowane oprogramowanie, pozwa-
lające na wykrycie pewnych niebezpiecznych 
związków organicznych w wydychanym po-

wietrzu. Wykorzystywane sensory są bardzo 
czułe, więc reagują nawet na niewielkie ilości 
tych związków. Badania obejmowały 80 wo-
lontariuszy, wśród których były osoby chore 
na raka szyi i głowy, na raka płuc oraz kontro-
lna grupa zdrowych pacjentów. Sztuczny nos 
był w stanie rozróżnić osoby zdrowe od cho-
rych, a także rozróżniał pacjentów chorych na 
raka szyi i głowy od pacjentów chorych na raka 
płuc. Dodatkowa analiza chromatografi czna 
40 próbek wydychanego powietrza pozwoliła 
na statystyczne rozróżnienie składu chemicz-
nego w powyższych przypadkach, potwier-
dzając tym samym wyniki działania sztucz-
nego nosa. Teraz prowadzone będą badania 
na większej populacji wolontariuszy. Nieste-
ty do praktycznego zastosowania wyników 
badań jest jeszcze daleka droga, stąd lekarze 
muszą się na razie skoncentrować na tradycyj-
nych metodach wczesnego wykrywania raka 
u swoich pacjentów.

Red.

Ludzie, którzy zaciskają zęby lub je ścierają znacznie częściej mają jakieś fobie!

„Zielenina” zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej!

Sztuczny nos pozwoli nam wykryć raka?
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Profesor Stanisław Majewski 45 lat z nami!

Dziękujemy Ci Profesorze!Dziękujemy Ci Profesorze!

Na miejsce swoich Jubileuszy Pan Profesor wybrał w dniu 15 września ZAKOPANE

Zawsze patrzą w jednym kierunku...

Nowa Szefowa

Profesor podpisuje pamiątkową książkę

Było bardzo sympatycznie...

Profesor wciąż ma nowe plany...

Przy Bartku nie trudno o promienny uśmiech...

Nie zabrakło Przyjaciół z zagranicy

Gratulacje składali Synowie

Mocni goście z Warszawy

Rozmowa na najwyższym szczeblu

Marek obejmował...

Wszyscy byli zadowoleniPani Profesor nie kryła wzruszenia

Piotrek oczywiście śpiewająco...

Profesorowie byli zadowoleni... Jak cudne są wspomnienia...

Wojtek słuchał z uwagą...

Wszyscy byli uśmiechnięci

Życzliwe słowa Mistrza

Mocna Grupa Doktorantów
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PYTANIA DO JANUSZA PALIKOTA:

1. Wpis z bloga z 04 sierpnia 2007 roku
„Dziś polityka jest całkowicie interesowna…” 
Jakie korzyści znajdujesz Pan w uprawianiu 
polityki, dla jakich ideałów się Pan w nią za-
angażował?
Pełnia bycia człowiekiem. Nie da się żyć bez 
tego, co wspólne. Tak jesteśmy skonstruowani, 
że żyjemy wśród innych, między – innymi. Być 
człowiekiem , to być wśród ludzi a stąd już krok 
do polityki. Starożytni uważali ją za dziedzinę 
najważniejszą, za królową nauk.

2. Wpis z bloga z 13 sierpnia 2007 roku
Za Arystotelesem: „kulturalnemu człowie-
kowi bardziej przystoi ironia niż błazeń-
stwo…”
Na forach dyskusyjnych pojawiają się ko-
mentarze internautów, zarzucające Panu 
błazeństwo polityczne? Jak ustosunkuje się 
Pan do takiego zarzutu?
Ironia ma więcej dystansu a błazeństwo więcej 
serca, ale jedno i drugie są lepsze od ponurej 
powagi jaką zioną politycy w kraju.

3. Czy skuteczny polityk musi być zdaniem 
Pana kontrowersyjny?
Nie. Ale w kraju mamy nadmiar sztampy i ja-
kąś totalną sztuczność więc to może mieć sens 
większy niż myślimy. Kontrowersja to przecież 
wersja w kontrze do tego co jest powszechne, 
co jest często sztampą przecież.

4. Wpis z bloga z 09 września 2007 roku
„Czasami świat staje dęba. Bywa, że dziwię 
się sobie i światu, i nie wiem komu (czemu) 
bardziej.” Jakie zatem rzeczy w Panu samym 
potrafi ą wprawić go w zdumienie, czym po-
trafi  Pan sam siebie zaskoczyć?
Nigdy nie myślałem, że po dwudziestu latach 
picia wina, degustowania go, jednego dnia 
przestanie mi smakować. Nigdy nie myślałem, 
że będę ćwiczył jogę – to mi się zawsze wy-
dawało podejrzane. Ale w sumie to w ogóle 
jestem jak dziecko ciągle zdziwiony światem 
i moim w nim udziałem.

5. Wpis z bloga z 08 lipca 2007 
Cytat z Gombrowicza: „Im mądrzej, tym głu-
piej”, czy wobec tego zdarza się Panu kiero-
wać zasadą odwrotną? 
Odwrotnie też. Niestety. Czasem nie ma wyj-
ścia w dobie powszechnej mody na wymą-
drzanie się.

6. Jakie preferuje Pan formy /za wpisem 
z bloga z 22 kwietnia 2011 „A teraz postano-
wiłem wyzwolić siebie i nic nie robię przez ty-
dzień…”/ tzw. „wyzwalania samego siebie” 
(czyli relaksu)?
Inteligencja z jednej strony, harmonia z drugiej.

7. Jakie prądy modowe i trendy (pozytyw-
ne i negatywne) zauważa Pan w obecnej 
polityce?
Wyczerpuje się teatr post polityki, choć jeszcze 
trochę mozolnie. Nadchodzi ponownie, acz po-
mału czas ideologii. Polityka nie ma narzędzi 
i to jest problem. Dziś polityka to tylko złuda, 

że da się coś zrobić. To biznes rządzi polityką. 
Taka jest prawda.

8. Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na założyć, że działania związane z legali-
zacją konopi indyjskich, przyczynią się do 
wzrostu pańskiego poparcia wśród ludzi 
młodych, czyli stanowi formę zadbania 
o sondażowe poparcie oraz o wzrost wpły-
wów do budżetu Ruchu Palikota – prosimy 
o komentarz. 
Marihuana jest mniej toksyczna niż leki, wód-
ka czy tytoń. Ma też duże znaczenie medyczne 
i to znaczenie rośnie. Są więc powody, aby to 
rzeczywiście zalegalizować przełamując opór 
opinii publicznej. Przeciwnikom można dodać, 
że legalizacja marihuany w Czechach doprowa-
dziła do spadku jej konsumpcji.

I KILKA PYTAŃ PRYWATNYCH:

9. Boisz się dentysty? 
Już nie. Po 40 latach chodzenia i leczenia, na 
ogół bezskutecznie, zahartowałem się.

10. Jeżeli masz potrzebę to korzystasz z Pań-
stwowej służby zdrowia w zakresie stoma-
tologii czy z prywatnej?
Prywatnej.

11. Jakich zmian oczekujesz w systemie 
ochrony zdrowia?
Zasadniczych. Więcej prywatnego w działaniu 
i więcej publicznego w celach.

12. Ilu znasz dentystów prywatnie? 
Trzech.

13. Zakładając, że wejdziecie do Parlamen-
tu jaki będzie pierwszy cel Ruchu Palikota 
w sensie politycznym? 
Zmiany w Ministerstwie Edukacji; zasadnicze, 
a w tym wycofanie lekcji religii ze szkół.

Redakcja P.C.

Wywiad z Januszem Palikotem

PIOTR TYMOCHOWICZ 
To barwna postać, której warto posłuchać 
na Konferencji 3D. Jest on m.in.: 
twórcą Teorii Wywierania Wpływu (In-
fl uence Exerting Theory), konsultantem 
partii politycznych, zarządów i prezesów 
wielu firm w zakresie kreowania wize-
runku i prowadzenia projektów negocja-
cyjnych oraz szeroko pojętej komunika-
cji, budowania relacji i zarządzania nimi. 
Doradcą kilku byłych marszałków RP, 
Prezydenta Juszczenki, oraz Prezydenta 
Lwowa. Wieloletni praktyk w prowadze-
niu i przygotowywaniu negocjacji han-
dlowych i politycznych, specjalista – te-
rapeuta. Ponadto zasłynął jako twórca 
kompleksowego wizerunku Ś.P. Andrzeja 
Leppera. Współtwórca sukcesu Michała 
Wiśniewskiego oraz Piotra Rubika w show 
biznesie. Obecnie współpracuje z Janu-
szem Palikotem.

ŁAGODZI I LECZY 

WCZESNE STANY 

ZAPALNE TKANKI 

PRZYZĘBNEJ

Notatka z sex-shopu: 

Prosimy oglądać 

magazyny trzymając je 

DWOMA rękami! 
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Ogonek przed gabinetem dentystycznym ustawił się już 
o 5 rano. Sfatygowany życiem pan Zenek wytoczył się 
zza rogu. Od razu wśród kolejkowiczów namierzył panią 
Halinkę- znajomą z osiedla Zgryzin.
- Pani Halinko, jak tam pani stucna scenecka – wycedził 
szyderczo pan Zenek spod swego jedynego ząbecka.
- Oj, panie Zenku, źle mi się w jamie ustnej układa – od-
parła kobieta.
- Cyzby wypadała? – Zenek nie krył zaciekawienia.
- Żebyś pan wiedział ! – odrzekła pani Halinka zachłystu-
jąc się hektolitrem gorzkich łez.
Zenek z trudem powstrzymał swą bezzębną japę przed 
gromkim śmiechem zadowolenia:
- Hm, pani sanowna, to ja pani potowazyse w pocekalni 
i moze sam skozystam z wizyty. Aby się nam nie dłuzyło 
opowiem jakąś historyjkę.
Narrację pana Zenka po przejściu przez odsepleniacz 
i kasownik słów powszechnie uznawanych za obelzywe, 
przeprasam obelżywe, zamieszczamy poniżej:
- No słyszałem, że doktor to właśnie z wyjazdu zagra-
nicznego powrócił. Podobno był na kongresie w Peki-
nie. W Pekinie, pani Halinko, nie „w kinie”. Bo kino to 
my mamy tutaj, droga pani. Walka o dobra doczesne 
i ciułanie resztek kasiory, zwykłemu zjadaczowi chleba 
wprawia szczękę w dygot. Nie ma on za co wyjechać na 
wakacje. No a nawet jak wyjedzie, to za co się potem bę-
dzie leczyć, gdy na wakacjach podłapie, dajmy na to, ja-
kiegoś wirusa. A o to wcale nietrudno, gdy członek, prze-
praszam człowiek, zerwie się żonie z łańcucha. Zresztą 
każdy Polak to lekarz. Boli go siedzenie, to leci do apte-
ki po środki na hemoroidy, boli go brzuch – sam sobie 
dietę wymyśla, i wreszcie jak boli go ząb – to już dieta 
przestaje obowiązywać, a zaczyna się płukanie odkaża-
jące jamy ustnej, czyli zwykłe picie na umór. Rezultaty 
widać na załączonym obrazku (tu pan Zenek zamilkł, 
roztworzył gębę i wymacał paluchem swego jedyne-
go zęba). Dlatego – rzekł ściszonym głosem – przesta-
wiam się z wódy na herbatę. To dużo zdrowszy napój, 
wiem to z gazety.
Pan Zenek zamilkł, gdyż zza drzwi gabinetu rozległ się 
krzyk pacjenta: O KUR... ALE BOLI, a po chwili wezwanie 
stomatologa: NASTĘPNYYY!
Wzrok Zenka padł na zdjęcie nad drzwiami gabinetu, 
przedstawiające znieczulanie zęba zastrzykiem w dzią-
sło. Śmiertelnie wystraszony niedoszły pacjent czmych-
nął. Nikt nie kwapił się do wejścia, łącznie z samym Krzy-
siem Mądralińskim.
Pani Halinka odłożyła 10-letni egzemplarz pisma „Tele 
– Dziw” którym się wachlowała, powstała z kanapy i nie-
pewnym krokiem przestąpiła próg gabinetu. Przywitał 
ją roześmiany dentysta:
- Proteza co się rusza? Ach, bardzo mnie to wzrusza! Jak 
ząbki ma umyte, poprawię ją z zachwytem!
Krzyś Mądraliński – cierpiący na chroniczne bóle zęba 
trzonowego – wyjął spod sterty gazet pożółkłą stroni-
cę bezpłatnego Żurnalu Medycznego „Felczer”. Zaczął 
głośno czytać, dla odciągnięcia swych myśli od tortur 
dentystyczno – portfelowych.
„Amatorzy herbaty zwykle mają na zębach ciemny nalot. 
Fu, paskudztwo – chciałoby się rzec. Jednak te właśnie 
brunatne naloty w dużej części pochodzą od polifenoli, 
których w herbacie jest aż 250 mg/ 100 ml naparu. Poli-
fenole to metabolity wtórne roślin, grupa ponad 5000 
skomplikowanych związków chemicznych o niezwykle 
szerokim zakresie działania: antybakteryjnym, antywiru-
sowym, przeciwgrzybicznym, gojącym rany, barwiącym 
liście, owoce i kwiaty. Dobroczynny wpływ polifenoli na 
człowieka polega na tym, że są zdolne do wychwytywa-
nia tzw. wolnych rodników. A te wstrętne wybryki natury 
wyjątkowo brutalnie niszczą witaminę C – przyjaciółkę 
zębów i dziąseł, chroniącą je przed gnilcem. Udowodnio-
no, że polifenole działają jak osobisty bodyguard witami-
ny C – dają w pysk każdemu rodnikowi, który idzie z łapa-
mi do witaminki. Dzięki temu polifenole również można 
nazwać sprzymierzeńcami zębostanu, przepraszam, do-
brostanu zdrowia (ale nie rodników, he he).
Optymalna dzienna dawka polifenoli to 1000 mg. Jak ją 
osiągnąć? Bardzo prosto: Jedząc jabłka (a nie pijąc tzw. 
jabcoki), gruszki, winogrona i cytrusy, wypijając kilka fi -
liżanek herbaty, lampkę czerwonego winka i zagryzając 
to wszystko tabliczką gorzkiej czekolady... Potem należy 
umyć zęby i już można kłaść się spać.”
Nagle drzwi od gabinetu otworzyły się. Nadeszła kolej 
na pana Krzysia. Powodzenia!
A pan Zenek na pewno tu jeszcze wróci…

Wacław Wieczorek

Zasłyszane 
w poczekalni…

Od walizeczki 
do katalogu... 
czyli o wyposażaniu 
gabinetów 
na przestrzeni lat.
Były to wczesne lata 70-te. Ja świeżo upieczo-
ny dentysta (wówczas stomatolog), rozpo-
czynałem samodzielną działalność w nowo 
utworzonych Zespołach Opieki Zdrowotnej 
już na początku widząc różnicę w wyposaże-
niu „mojego” gabinetu z tym, w jakim uczy-
łem się zawodu. Przekonałem się jak ważną 
osobą w hierarchii tych, z którymi stykałem 
się w pracy, był zaopatrzeniowiec. Poznałem 
mechanizmy funkcjonowania zaopatrzenia 
gabinetów. Oto jeden z istotnych, zwanych 
potocznie „rozchodowanie magazynu”:  - 
Zaopatrzeniowiec ZOZ-u aby otrzymać z CE-
ZAL-u potrzebny materiał, musiał dopisać do 
zamówienia kilka „niechodliwych” materia-
łów, które blokowały magazyn CEZAL-u. Po 
pewnym czasie, materiały te zablokowy-
wały magazyn ZOZ-u. Konieczność odblo-
kowania magazynu ZOZ-u, zmuszała szefa 
stomatologów do „rozpisania” bubli pomię-
dzy poszczególne gabinety. Po jakimś czasie 
w szufl adach pełno było tych bubli. Ratun-
kiem była Komisja Kasacyjna. Powoływało 
się ją w majestacie prawa i można już było 
legalnie pozbyć się bubli... i tak sie to kręciło. 
Sam kiedyś zmuszony byłem zamawiać dla 
swojego gabinetu wiertła w CEZAL-u. Prze-
czytałem mądry artykuł o procentowym zu-
życiu wierteł różnych rodzajów w praktyce 
i według tych wskazań, napisałem zamówie-
nie. Gdy zobaczył je magazynier w CEZAL-u, 
najpierw roześmiał się a potem zimno stwier-
dził: Panie, bierz pan po paczce i nie zawracaj 
mi głowy. Po kilku latach pracy „na państwo-
wym”, otworzyła się przede mną perspek-
tywa otwarcia prywatnej praktyki. Zakład, 
w którym miałem gabinet, zaproponował mi 
kupno po cenie złomu wysłużonego fotela 
pneumatycznego (który był w ciągłych na-
prawach). Tak rozpocząłem nowy etap dzia-

łalności. Fotel kupiłem, zapłaciłem fachow-
cowi za naprawę i o dziwo udało się go trwale 
naprawić! W podobny sposób wzbogaci-
łem się w lampę z wielkim, grzejącym nie-
miłosiernie refl ektorem, tumbę (spluwacz-
ka), sterylizator NYSA i sznurową wiertarkę 
elektryczną 6 tyś. obrotów (także z nożnym 
napędem). Od kolegi „po fachu” zdobyłem 
adres prywatnego zaopatrzeniowca (jeździł 
za granicę i tam kupował, a tu sprzedawał). 
Pojechałem pod wskazany adres. Przyjął 
mnie bardzo miły pan w swoim prywatnym 
mieszkaniu. Spod łóżka wyciągnął wielką wa-
lizę a w niej raj! Kleszcze, pensety, lusterka, 
zgłębniki i wszelki drobiazg stomatologicz-
ny. Ucieszyłem się bardzo, bo w owym cza-
sie znałem tylko dwa adresy sklepów z takim 
sprzętem. Jeden państwowy drugi prywat-
ny. W państwowym często zwiększała szan-
sę dobrego zakupu – bombonierka. W pry-
watnym były wyższe ceny, ale za to większy 
był wybór. W pobliżu obu sklepów można 
było spotkać sprzedawców-detalistów (wa-
lizeczka-teczka). Panowie z walizeczkami, 
sporadycznie obecnie, też docierają do na-
szych gabinetów. Od takiego dostawcy po 
raz pierwszy usłyszałem o wypełnieniach 
„Światło lub Chemia”. Miłe mimo wszystko 
wspomnienia. Byliśmy młodzi, kariera stała 
przed nami. Jednak dobrze, że czasy te minę-
ły bezpowrotnie. Standard gabinetów i usług 
wtedy, a dziś to trudne do porównania zmia-
ny na lepsze. Obecnie dziesiątki fi rm polskich 
i zagranicznych oferuje na naszym rynku w 
obszernych katalogach bogate propozycje, 
niczym nie różniące się od tych na rynkach 
zagranicznych. Polskie wyroby z powodze-
niem konkurują z uznanymi produktami za-
granicznymi. Ja dam przykład dwóch takich 
produktów: Doskonały płyn do płukania 
jamy ustnej „Alfa” i specjalistyczna pasta do 
zębów dla osób noszących aparat ortodon-
tyczny – Ortho Salvia Dental. Niestety w dal-
szym ciągu nierozwiązanym problemem ze 
strony państwowego lecznictwa jest stan 
profi laktyki i oświaty zdrowotnej. Aż pro-
si się, żeby powołać zespół fachowców do 
zredagowania wielkonakładowej broszurki 
o powyższych problemach. Młodzi lekarze 
dentyści spodziewają się też lepszej opie-
ki i większego wsparcia ze strony naszego 
przedstawicielstwa jaką jest Izba Lekarska. 
Pamiętam jak wiele lat temu opowiadał mi 
kolega, wtedy już emeryt, o formach wspar-
cia przedwojennej Izby Lekarskiej. Tamta 
Izba umożliwiała młodemu dentyście zakup 
pełnego wyposażenia gabinetu w dogod-
nych ratach, gwarantując na piśmie sprze-
dawcy spłatę tych rat... A może obecnie też 
byłoby to możliwe? Pozostawiam to ku roz-
wadze kolegów z Izby Lekarskiej.

Pozdrawiam
Dr Tadeusz Kazimierczak

„WCZORAJ a DZIŚ”
Ze wspomnień szkolnego dentysty
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Opowiadanie 
paradokumentalne, 
oparte na faktach...
WIECZÓR PRZED GŁÓWNĄ AKCJĄ
Przed HOTEL WINDSOR w Jachrance cichutko 
podjeżdżają tajemnicze limuzyny. Same merce-
desy. Potężnie zbudowani kierowcy w nieskazi-
telnie skrojonych garniturach parkują je przed 
głównym wejściem według sobie tylko znanego 
kodu. Po chwili znikają, a w blasku gwiazd i świa-
teł hotelowego holu nieśmiało docierających aż 
do parkingu, pobłyskują karoserie pomalowane 
czarnym metalizowanym lakierem. W tym sa-
mym mniej więcej czasie samolot z Mediolanu 
wiozący na pokładzie śliczną panią profesor Isa-
belle Rocchietta, delikatnie dotknął kołami pod-
wozia płytę warszawskiego lotniska Okęcie. Nikt 
nie podejrzewał nawet, jakie wydarzenia będą się 
działy w dniu następnym... Profesorowie Myron 
Nevins i Andrzej Wojtowicz spali tej nocy spokoj-
nie. Kongres OSIS dopiero jutro...

DZIEŃ AKCJI – RANEK
Dla niektórych zapowiadał się pracowity czas. 
Większość profesorów zakwaterowanych w HO-
TELU WINDSOR, powoli budziła się do życia 
i nieśpiesznym krokiem zdążała w kierunku wy-
kwintnej restauracji na śniadanie. Liczne grono 
lekarzy po dokonaniu niezbędnej rejestracji, na 
razie bez zbytniego zainteresowania lustrowało 
stoiska fi rm uczestniczących w Kongresie OSIS 
w Jachrance. Kilku właścicieli i dyrektorów tych 
zacnych przedsiębiorstw stało przed wejściem 
do hotelu. Jedni palili papierosy, inni z zachwy-
tem spoglądali na lśniący lakier Mercedesów. 
Każdy uczestnik Kongresu mógł się przejechać 
najnowszym cackiem koncernu Daimler-Benz. 
Nieco senną atmosferę przedpołudniowych wy-
kładów ożywiała od czasu do czasu ogromna po-
stać prezesa fi rmy ATOS MM – Marka Zakrzew-
skiego. Nie ma się zresztą co dziwić. Jest dwa razy 
większy od normalnego człowieka, a dowcip pre-
zentuje najwyższej jakości. Między innymi wraz 
z prezesem Wojciechem Feciem z FM DENTAL 
omawiali sprawę ewentualnych wspólnych wy-
stępów, gdyż obaj są znakomitymi muzykami. 

Podczas przerw kawowych ożywione dyskusje 
prowadziły sławy polskiej chirurgii, implantolo-
gii i ortognatyki: Krzysztof Awiłło, Maciej Jagie-
lak, Dariusz Mateńko, Piotr Wychowański, Piotr 
Majewski, Tomasz Cegielski, Marcin Wiśniewski, 
Krzysztof Gronkiewicz, Adam Zemlewski, Hubert 
Kubica, Jarosław Pospiech, Witold Jurczyński, 
Paweł Plakwicz i inni. Później mieli zresztą zna-
komite wykłady. Jednak nic nie zapowiadało 
tego, co za chwilę miało się zacząć. Aż wreszcie 
pojawiła się ONA...

DZIEŃ AKCJI – POPOŁUDNIE
Isabella Rocchietta sfrunęłą jak motyl po ka-
miennych schodach do głównego holu HOTELU 
WINDSOR. Otoczona wianuszkiem kilku polskich 
i zagranicznych implantologów znalazła się po 
krótkiej chwili w sali wykładowej. Zapowiada-
jącemu jej wykład pt.: „Wertykalna Regenera-
cja Kości za pomocą czynników wzrostu” pro-
fesorowi Wojtowiczowi lekko drżał głos. A gdy 
wreszcie pojawiła się na mównicy – sala zamar-
ła. Najczystszą angielszczyzną, bez śladu wło-
skiego akcentu przez ponad godzinę trzymała 
w napięciu wszystkich słuchaczy. Ale jeszcze 
większe napięcie było w kuluarach. Skądinąd 
wiedziano, że piękna pani profesor jeszcze tego 
dnia ma opuścić nasz kraj. „Kto ją odwozi na lot-
nisko?” To pytanie padało z ust wielu uczestni-
ków Kongresu. Ktoś oznajmił, że szczęśliwcem 
jest Krzysiek Awiłło. No i się zaczęło... „Trzeba 
mu przebić opony!” – do dziś nie wiadomo, kto 
był autorem tego barbarzyńskiego pomysłu... 
Na szczęście szybko do głosu doszli biznesmeni 
– właściciele fi rm oraz kilku znamienitych leka-
rzy. Przecież można licytować. Przecież Krzychu 
za odpowiednią sumę może odstąpi ten kurs... 
Tajna licytacja rozpoczęła się od tysiąca dolarów, 
ale za chwilę było już pięć, siedem, jedenaście... 
Tajemnicze spojrzenia i ukradkiem wymieniane 
sumy krążyły jak jastrzębie po sali wykładowej 
i kuluarach. Podobno stanęło na dwudziestu 
tysiącach. Podejrzany ruch w trakcie tej gorącej 
godziny zauważył profesor Myron Nevins. Witek 
Tomkiewicz w dyskretny sposób przetłumaczył 
mu o co chodzi, nie zdradził jednak zapewne 
wszystkich szczegółów. W końcu wiadomość 
o licytacji dotarła do samego zainteresowane-
go... Doktor Awiłło spokojnie powiedział kilka 
słów, ale zrobiły one na licytujących kolosalne, 
wręcz piorunujące wrażenie. Na wielu twarzach 
pojawił się grymas porównywalny chyba jedy-

nie z wyrazem twarzy graczy nowojorskiej gieł-
dy, gdy dowiedzieli się o krachu. „Chłopaki, ale 
ja mam jeszcze w pakiecie dwóch Włochów!”. 
Licytujący chyłkiem rozproszyli się po hotelu. 
Kilku udało się do baru, by opić gorycz poraż-
ki, inni w małych grupkach cicho komentowali 
całe zdarzenie.

DZIEŃ AKCJI – WIECZÓR
Do Krzyśka, który na lotnisko odwoził piękną 
panią profesor wraz z „pakietem”, podszedł po-
żegnać się sam Myron Nevins. Nieświadomy 
wszystkich szczegółów wypowiedział jednak 
znamienne słowa: „You are the winner – con-
gratulations”.
W ten sposób przeszedł do historii jeden z najle-
piej zorganizowanych Kongresów w 2011 roku. 
Na szczególne uznanie znowu zasłużyli zarówno 
profesor Andrzej Wojtowicz, jak i niezastąpiony 
Witek Tomkiewicz. A Krzysiek? I tak do dzisiaj 
wszyscy mu zazdroszczą... 

Marek Roman

Zwycięstwo Doktora Awiłło...

Profesor Isabella Rocchietta
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Coff ee and Tea Drinkers Formula – Whitening Toothpaste.
Wybielająca pasta do zębów – Formuła usuwająca osad z kawy i herbaty.
Jest to idealny produkt dla osób pijących kawę i herbatę. Specjalna formuła pomaga 
pozbyć się przebarwień spowodowanych piciem kawy, herbaty jak również kolorowych 
soków. Systematyczne stosowanie zapewnia blask białych zębów. Zawarte w paście 
składniki doskonale penetrują przestrzenie międzyzębowe, co ułatwia usunięcie prze-
barwień.

2 in 1 Whitening Toothpaste with Mouthwash.
Pasta do zębów 2 w 1 – Wybielająca formuła 
pasty i płynu. 
Połączona formuła pasty do zębów i płynu do płu-
kania jamy ustnej wybiela zęby i zapobiega nie-
świeżemu oddechowi. Systematyczne stosowanie 
zapewnia blask białych zębów. Zawarte w paście 
składniki doskonale penetrują przestrzenie mię-
dzyzębowe. 

Professional Choice Whitening Toothpaste. 
Profesjonalna pasta wybielająca do zębów.
Oceniona jako jedna z najbardziej skutecznie wybielających past do zębów. Produkt 
ten został pierwotnie opracowany dla aktorów i modelek. Przy regularnym stosowaniu, 
pomoże przywrócić blask zębom i promienny uśmiech. Zawarte w paście składniki 
doskonale penetrują przestrzenie międzyzębowe, co ułatwia usunięcie przebarwień.

Smokers Formula Whitening Toothpaste.
Wybielająca pasta do zębów – Formuła dla palaczy.
Pasta ta skutecznie usuwa plamy i przebarwienia powstałe 
na skutek palenia papierosów oraz pomaga pozbyć się z ja-
my ustnej zapachu tytoniu. Dzięki niej utrzymasz świeżość 
przez cały dzień. Przy regularnym stosowaniu, pomoże przy-
wrócić blask zębom i promienny uśmiech. Zawarte w paście 
składniki doskonale penetrują przestrzenie międzyzębowe, 
co ułatwia usunięcie przebarwień.
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Frezy ceramiczne
Na początku XXI w. frez protetyczny wyobraża-
liśmy sobie, jako małą buławę wykonaną z wę-
glika spiekanego – twardą, wytrzymałą i nadają-
cą się do wszystkich rodzajów wykonywanych 
prac; nie miało też znaczenia, czy frez prze-
znaczony był do metalu czy akrylu, generalnie 
przecież stosujemy je zamiennie. Niestety pod-
czas stosowania frezów z węglików spiekanych 
mamy do czynienia z kilkoma problemami: 
począwszy od oznaczenia parametrów tech-
nologicznych takich jak parametry skrawania, 
a skończywszy na zjawisku łatwej i szybkiej 
akumulacji ciepła w frezie spowodowanej tym, 
że węgliki spiekane są dobrymi przewodnika-
mi. Nowoczesne materiały protetyczne takie 
jak akryle, winyle itd. wymagają obróbki nisko-
temperaturowej. W jaki sposób mówić tu o te-
go rodzaju obróbce, jeśli po kilku sekundach 
pracy frez jest na tyle gorący, że nie da się go 
dotknąć gołą ręką. W ujęciu technologicznym 
jest to najpoważniejsza wada tego systemu ob-
róbki. Konstruktorzy frezów ceramicznych serii K 
wychodzą z założenia, że frez powinien być izo-
latorem, a nie przewodnikiem, dzięki czemu nie 
będzie się nagrzewał, gdyż tylko chłodny frez 

daje nam możliwość obróbki w niskiej tempe-
raturze; stąd projektanci od dłuższego czasu 
poszukiwali takiego materiału, który byłby od-
powiednio twardy, nie kruchy i spełniał waru-
nek całkowitego braku akumulacji ciepła. Oczy-
wiście skład porcelan, z których wykonane są 
frezy K jest objęty tajemnicą, jednak bazuje on 
na tlenku cyrkonu i tlenku irydu. Testy przepro-
wadzone na większości dostępnych na rynku 
akryli, oprócz fantastycznych własności skraw-
nych i łatwości obróbki, wykazały jeszcze jedną 
istotną cechę tego rodzaju frezów – a mianowi-
cie ich niezniszczalność. Dla producenta stano-
wi to duży problem – raz sprzedany i użytko-
wany zgodnie z instrukcją obróbki akrylu frez, 
praktycznie nigdy się nie stępi. Może być zatem 
używany przez kilka lub kilkanaście lat. Należy 
jednak cały czas pamiętać, że swoje doskona-
łe własności skrawne frez zachowuje jedynie 
w sytuacji, gdy obrabiamy nim materiały mięk-
kie na bazie tworzyw sztucznych takie jak akry-
le, nylony, winyle oraz kompozyty. Frezy te nie 
nadają się do obróbki metali. 

Piotr Chmielowski

Tworzywa sztuczne 
opanowały praktycz-
nie wszystkie dziedzi-
ny naszego życia. 
Wykonane są z nich 
nie tylko siatki na za-
kupy, ale również wy-
pełnienia kompozy-
towe. Tak, kompozyt 
to plastik, który 
w swojej kolekcji po-
siada miliony cieka-
wych i czasami zaska-
kujących zastosowań. 

Skoro z plastiku wykonane są 
wypełnienia kompozytowe zę-
bów, czy zatem stosowane 
w stomatologii wiertła również 
mogą być plastikowe, a na do-
datek miękkie oraz giętkie? 
Okazuje się, że tak. 

Tkanki zębów: szkliwo oraz zębina, w porówna-
niu ze standardowym tworzywem sztucznym, 
są zdecydowanie twardsze. W jakich zatem 
okolicznościach obróbka miękkim i nietrwa-
łym narzędziem mogłaby okazać się dla nas 
korzystna i pożądana? Znamy jeden taki przy-
padek. Czasami zdarza się, że pacjent dociera 
na fotel dentystyczny z głębokimi zmianami 
próchnicowymi. W takiej sytuacji podczas le-
czenia dentystycznego, może dojść do perfora-
cji komory zęba. Perforacja nie jest zjawiskiem 
pożądanym, tak więc lekarz podczas usuwania 
próchnicy nie tylko musi zrobić to niezwykle 
precyzyjnie i ze zwiększoną uwagą, ale przede 
wszystkim bardzo delikatnie. Taki sposób dzia-
łania znacząco wydłuża czas leczenia i nie daje 
100% gwarancji na uniknięcie perforacji. Aby 
lekarz stomatolog mógł skutecznie radzić so-
bie z wyżej opisanym problemem, fi rma Komet 
po raz pierwszy na IDS 2011 zaprezentowała 
nowe wiertło stomatologiczne o nazwie Polly 
Bur. Polly Bur wykonane są z bardzo miękkiego 
tworzywa sztucznego. Powinniśmy stosować je 
po wstępnym oczyszczeniu ubytku oraz gdy 
nabierzemy pewności, że w dalszym leczeniu 
występuje duże ryzyko perforacji. Niebieskie 
wiertło uniemożliwia nam dokonanie perfo-
racji podczas oczyszczania ubytku. Jest ono 
na tyle miękkie, że ześlizguje się po zdrowych 
tkankach zębiny, a powoduje jedynie skra-
wanie, a właściwie wycieranie się próchnicy. 

Każda celowa próba perforacji zakończy się 
niepowodzeniem. Podczas swojej pracy wiertło 
ulega całkowitemu zniszczeniu, główka narzę-
dzia wielokrotnie rozwarstwia się, tym samym 
nie nadając się do dalszych aplikacji. Przedsta-
wione narzędzia są programowo jednorazowe, 
sprzedawane są jako sterylne i w jednorazo-
wych opakowaniach. Zdajemy sobie sprawę, że 
z dużym prawdopodobieństwem nie zawojują 
one całej stomatologii, jednak posiadanie moż-
liwości bezpiecznego opracowywania głębo-
kich ubytków z pewnością wpłynie na dobre 
samopoczucie lekarza. 

Zachęcam do przemyślenia i sprawdzenia 
tego systemu. 

Piotr Chmielowski

Era plastikowych wierteł
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Opinią publiczną systematycznie wstrząsa 
temat, który wywołać ma lęk w społeczeń-
stwie. Mnożenie przykładów tego typu dzia-
łań jest wpisane w rzeczywistość polityczną 
i gospodarczą poszczególnych krajów. Kla-
sycznym przykładem są protesty przeciwko 
siłowniom jądrowym. Oczywiście, jako for-
macja, protestują zieloni. Gdy jednak przyj-
rzymy się tej grupie, łatwo zorientujemy się, 
że są to techniczni analfabeci, nie tylko niero-
zumiejący zagadnień fi zyki czy energetyki, 
ale również mający kłopot z tabliczką mno-
żenia. To samo dotyczy akcji takich, jak: BSE, 
pryszczyca, ptasia czy świńska grypa. Jeżeli 
w społeczeństwie mamy nadprodukcję np. 
mleka bądź mięsa wołowego to wymyślamy 
BSE. Gdy ludzie hodują dużą ilość ptactwa 
przydomowego, wówczas utrudniamy im 
życie ptasią grypą i koniecznością trzyma-
nia kur zamkniętych w wolierach. 

CO WYŻEJ OPISANE PRZYKŁADY 
MAJĄ DO AMALGAMATU?

Dokładnie tyle samo, co fi zyka jądrowa do zie-
lonych. Wszyscy wiemy, że w różnych krajach, 
np. w Republice Federalnej Niemiec, zanie-
chano obecnie stosowania amalgamatów, ale 
lekarze, którzy mieli wcześniej do czynienia 
z niemieckimi pacjentami niejednokrotnie po-
dziwiali srebrne arcydzieła wypełnień wykona-
nych przez niemieckich lekarzy w ustach swo-
ich pacjentów - właśnie z amalgamatu. Co więc 
sprawiło, że wciągu 2-3 tygodni nagle amalga-
mat stał się „ be”? Patrząc z innej strony wszyscy 
wiemy, że refundowana standardowa usługa z 
NFZ w zakresie wypełnień zębów trzonowych 
to amalgamat i dlaczego on w Polsce nie jest 
„be”? Trzeci wątek do przemyślenia - część uni-
tów stomatologicznych jest wyposażona stan-
dardowo w tzw. separatory amalgamatu. Na 
liście opcji do poszczególnych sprzętów takie 
małe urządzonko niejednokrotnie potrafi  kosz-
tować kilkaset euro, po co więc je kupować? Tu-
taj radosna twórczość poniektórych Ministrów 
Zdrowia w różnych krajach daje odpowiedź, np. 
wszystkie unity w Austrii muszą być wyposa-
żone w separator amalgamatu. Wyobraźmy so-
bie, że nabyliśmy wypasiony unit niemieckiej 
fi rmy wyposażony w separator amalgamatu. 
Zakładamy również, że chce się nam bawić we 
włączanie systemu przy każdym usuwalnym 
wypełnieniu. Po dłuższym okresie czasu na-
zbieraliśmy konkretną jego ilość, co więc robi-
my z odseparowanymi resztkami amalgamatu? 
Czy ktoś z szanownych czytelników jest w sta-
nie podać adres gdzie to można oddać, sprze-
dać, zamienić, wyrzucić? Podobno w Czechach 
jest taka fi rma, która to skupuje, ale sprzedający 

unit nie dał nam darmowych biletów do Pragi. 
Czyli widzimy użytkowy bezsens stosowania ta-
kiego urządzenia. Weźmy drugi wątek związany 
z NFZ - dlaczego amalgamat w trzonowcu? Każ-
dy praktyk wie, że założenie amalgamatu jest 
znacznie trudniejsze i bardziej pracochłonne 
niż założenie zwykłego kompozytu. Tak więc 
NFZ ukarał lekarzy, którzy chcąc wypełnić wa-
runki kontraktu, muszą więcej się napracować. 
Pacjent jest mniej zadowolony z wypełnienia 
amalgamatem, bo interpretuje swoje zęby nie 
poprzez jakość ich wypełnienia, a jedynie wi-
zualnie poprzez kolor. Tak więc w jego głowie 
powinno się urodzić stwierdzenie, że NFZ uka-
rał go za to, że nie chciał zapłacić. Następnym 
problemem jest cena wypełnienia. Tutaj nie ma 
najmniejszej wątpliwości, że obecnie kompo-
zyty w sensie półproduktu są tańsze od amal-
gamatów. Tak więc nasz kochany NFZ karze 
swoich kontraktowców fi nansowo nakazując 
im kupowanie droższych, bardziej pracochłon-
nych i brzydszych wypełnień…
Często przebywam w Niemczech, gdzie wie-
czorem z nudów w hotelach oglądam niemiec-
kie programy publicystyczne i kilka lat temu by-
łem świadkiem wielkiej nagonki na amalgamat, 
jako toksynę gorszą od cyjanku. Z tą tylko róż-
nicą, że w studio siedział polityk, który ukoń-
czył germanistykę, fi lozof-etyk oraz człowiek 
bez wykształcenia. Moderatorem dyskusji był 
zawodowy dziennikarz, założę się o dowolne 
pieniądze, że żadna z tych osób nie umiała-
by podać oznaczenia pierwiastka, jakim jest 
Rtęć, nie mówiąc już o tym, że nikt z nich nie 
byłby w stanie wymienić przynajmniej jedne-
go związku chemicznego, w którym rtęć wy-
stępuje. Jednak to oni mędrkując i dając upust 
swoim oratorskim wywodom twierdzili wszem 
i wobec, że amalgamat jest toksyną. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać - w Niemczech 
dzisiaj amalgamatów się nie stosuje. 

CO TO JEST AMALGAMAT?

Pytanie to zadaje praktycznie zawsze na każ-
dym spotkaniu z lekarzami i jakoś dziwnie tylko 
raz w życiu usłyszałem prawidłową odpowiedź. 
Otóż amalgamat jest fazą międzymetaliczną, 
metali takich jak rtęć, srebro, itp. Mając tę defi -
nicję w ręce wystarczy poszukać w encyklope-
dii bądź w innym medium, co to jest faza mię-
dzymetaliczna i jak się zachowuje. Jedną z jej 
cech jest to, że pozostaje niereaktywna, czyli 
nie reaguje ze środowiskiem zewnętrznym w 
stałych warunkach fi zycznych (w ciśnieniu at-
mosferycznym i temperaturze organizmu). Tak 
więc, podczas pracy w ustach amalgamat ni-
czego nie wydziela, ani niczego nie wchłania, 
jak również wiemy jest odporny na ścieranie. 
Po śmierci pacjenta, gdy jego zwłoki zostają 
pogrzebane, ciśnienie oraz temperatura w śro-

dowisku zewnętrznym nie ulegają drastycznym 
zmianom (ta druga maleje do temp. gruntu), 
w związku z czym amalgamat nie ulega rozpa-
dowi, nie wchodzi też w żadne reakcje z otocze-
niem. Jak długo? Stawiam na milion lat. Idźmy 
w rozważaniach dalej: kawałki amalgamatu 
usunięte z zęba bez użycia separatora trafi ają 
do kanalizacji. Moje pytanie brzmi zatem: czy 
oddziaływują one toksycznie na ścieki? Odpo-
wiedź jest prosta - nie. Dzieje się tak, ponieważ 
fragmenty amalgamatu nie podlegają analizie, 
jak też innym reakcjom chemicznym. Dodatko-
wo amalgamaty srebra i miedzi są odporne na 
słabe kwasy organiczne i nieorganiczne. Dla-
czego więc amalgamaty zostały tak okrutnie 
potraktowane przez nieuków? Jednoznacznej 
odpowiedzi udzielić jest trudno, ale nie nale-
ży poszukiwać jej w zagadnieniach fi zycznych 
i chemicznych. Prawidłowej odpowiedzi moż-
na dopatrywać się jedynie w obszarze zabo-
bonów, niekompetencji i ludzkiej głupoty. 
Oczywiście wypełnienia amalgamatowe nie 
są piękne i nie mam nic przeciwko temu, aby 
gdy zajdzie taka potrzeba, zastosowano u mnie 
najnowszą generację kompozytu. Jednak kom-
pozyt ów zagości w moim zębie bynajmniej nie 
z powodu lęku, jaki mam przed amalgamatem. 
Amalgamaty mogą stać się „toksyczne” w jed-
nym tylko wiadomym przypadku, o którym 
przeczytacie państwo w artykule następnym 
„Usuwanie amalgamatu” - na stronie 19.

Piotr Chmielowski

Cała prawda o...

Amalgamacie

Chwali się jeden implantolog  drugiemu:

- Wiesz, jaką wspaniałą asystentkę zatrudniłem? Zrobiła 

mi porządek w kartotekach, znakomicie asystuje, o wszyst-

kim pamięta, a w łóżku jest lepsza od mojej żony!

Minął pewien okres, ten drugi implantolog  planuje urlop, 

ale chce, żeby jednak w tym czasie jego klinika chodziła 

jak w zegarku. Mówi do kolegi:

- Stary. Pożycz mi tej swojej asystentki na dwa tygodnie.

- Nie ma problemu, trzeba sobie pomagać - mówi tamten.

Spotykają  się po  urlopie. 

- I jak ?

- Miałeś rację. Przypilnowała wszystkiego. No, może w jed-

nym się pomyliłeś. W łóżku nie jest lepsza od twojej żony.
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Robiąc zakupy w sklepie stomatologicznym, 
pewnie nie zastanawiają się Państwo, w jaki 
jeszcze sposób wykorzystać można łopatkę 
do cementu, wałeczki stomatologiczne czy 
kleszcze ekstrakcyjne. Jak się okazuje, wyobraź-
nia pacjentów nie zna w tym obszarze granic, 
a praktycznie każdy sprzęt może znaleźć swo-
je nietypowe zastosowanie. Pewna część ob-
rotów sklepu pochodzi właśnie od pacjentów 
– a znane Państwu sprzęty potrafi ą oni wyko-
rzystać w naprawdę niecodzienny sposób! 
Często pacjent odwiedza sklep stomatologicz-
ny bez określonego wcześniej celu i kombinuje, 
co z jego asortymentu mógłby wykorzystać dla 
siebie. A nóż da się samemu sobie zaleczyć zęba 
albo dostać darmową próbkę pasty lub innego 
pożytecznego specyfi ku? Pewien starszy Pan, 
niemający nic wspólnego ze stomatologią, na-
miętnie kolekcjonuje dostępne w naszym skle-
pie fi lmy instruktażowe. Taśma fi lmowa „Szy-
nowanie metodą pośrednią” z całą pewnością 
umila mu czas w długie jesienne wieczory. 
Gdy w naszych progach pojawia się człowiek 
z długą brodą i w berecie to znak, że za chwi-
lę sprzedamy przyłbicę ochronną, łopatkę do 
cementu i łyżeczkę zębodołową. Klientem 
jest bowiem… rzeźbiarz. Rzeźbiarze to pokaź-
na grupa naszych klientów, jednak sklep nasz 
równie chętnie odwiedzają kosmetyczki. Oka-
zuje się bowiem, że wałeczki stomatologicz-
ne są przydatne jako separator palców - przy 
robieniu pedicure! Aplikatory służą natomiast 
do przyklejania sztucznych rzęs. Preparaty do 
dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego 
również często kupowane są przez salony ko-
smetyczne oraz solaria. 

Do stałych klientów zaliczyć można także maj-
sterkowiczów. Produktem niezwykle pożą-
danym okazują się być dla nich kleszcze eks-
trakcyjne. Podobno żadne inne narzędzia nie 
nadają się tak dobrze do naprawy jachtu jak 
właśnie kleszcze produkcji Meissnera.
W okresie wakacyjnym jak świeże bułeczki 
sprzedają się u nas chusteczki dezynfekcyjne 
– przydają się w podróży – szczególnie w toa-
letach naszego rodzimego przewoźnika PKP. 
Wśród klientów zdarzają się także tzw. „Impre-
zowicze”. Zakupują oni kolorowe kubeczki, gdyż 
napoje wyskokowe najlepsze wrażenia wywie-
rają oczywiście w złotej, albo w srebrnej opra-
wie. Ostatni krzyk mody wśród tej grupy klien-
tów – to okulary RTG, wykorzystywane chętnie 
na imprezach techno! Tak modny kształt jest u 
optyka całkowicie niedostępny. Sami byliśmy 
zdziwieni, ale cóż – klient nasz pan! Ostatnimi 
czasy, w naszym sklepie coraz częściej pojawia-
ją się także młodzi rodzice. Poszukują oni tzw. 
mas wyciskowych. Alginat oraz gips służą im 
z powodzeniem do uwieczniania maleńkich rą-
czek oraz nóżek swoich pociech. Na pewno jest 
to wyjątkowa i niezwykła pamiątka.
W zastosowaniu narzędzi stomatologicznych, 
również sami stomatolodzy okazują się mieć 
specyfi czne i niecodzienne pomysły! W okresie 
wielkanocnym wiertła dentystyczne znajdują 
zastosowanie przy… ozdabianiu świątecznych 
pisanek. Tego zajęcia spróbowaliśmy samo-
dzielnie – wykorzystując zabytkowy mikrosil-
nik stomatologiczny na sznurek – stworzyliśmy 
kraszanki prawie tak piękne, jakimi mogą po-
chwalić się najzdolniejsze artystki z koła go-
spodyń wiejskich. 

Co ciekawe, w sklepie poja-
wiają się nie tylko osoby chcą-
ce coś u nas zakupić, ale tak-
że uskuteczniające sprzedaż. 
Pewien pan chciał nam zbyć 
używaną płytkę do cemen-
tu, innym razem próbowano 
nas nakłonić do kupna starej 
i znoszonej protezy. 
Zdarzają się także klienci 
kierujący do nas swoje nie-
codzienne zapytania: czy 

posiadamy klasery do monet, ksero lub czy 
umiemy dobrze zawiązać krawat. Każdy dzień 
pracy w sklepie stomatologicznym, przynosi 
nowe zaskoczenia: raz pojawi się zdesperowa-
ny staruszek szukający preparatu zmiękczają-
cego zarost, babcia szukająca żony dla swojego 
wnuczka, czy troskliwa właścicielka czworono-
ga poszukująca nakładacza do cementu (po-
dobno rewelacyjnie sprawdza się przy usuwa-
niu kamienia nazębnego u psów).
Choć czasem zazdrościmy stomatologom ich 
milczących na fotelu pacjentów, to i tak z uśmie-
chem witamy naszych niecodziennych intere-
santów – możemy, choć na chwilę oderwać się 
od wypełnień i znieczuleń. Częstym zjawiskiem 
jest także pokazywanie obsłudze sklepu zdjęć 
RTG czy nawet własnych ubytków w zębach 
– wówczas zawsze odsyłamy klienta do leka-
rza stomatologa.

Karolina Zimny
Arenadent

ul. Morawskiego 2H, 60-239 Poznań
www.arendent.pl

Karolina Zimny • Sklep stomatologiczny • www.arenadent.pl 

Pacjent na tropie

Rękawice nitrylowe PREMIUM

DO STOSOWANIA 

PRZY URAZACH 

MECHANICZNYCH 

ŚLUZÓWKI 

JAMY USTNEJ

Dentysta schyla się właśnie nad pacjentem i ma 

zamiar rozpocząć borowanie, gdy nagle zastyga 

w bezruchu i pyta nieufnie:

- Czy mi się tylko wydaje, czy też trzyma pan rękę 

na moich jądrach?? Pacjent spokojnym głosem:

- To tylko taka mała asekuracja. Bo przecież nie 

chodzi o to, żebyśmy sobie ból zadawali... Prawda 

Panie Doktorze? 

Dodatkowe informacje na stronie 
www.sklep.abook.com.pl

Abook Sp. z o.o.
ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

tel. 22 872 11 28, 22 872 11 29, 22 872 11 30 
fax. 22 872 11 27, e-mail: sklep@abook.com.pl

R ę k aw i ce  d i a g n o s t yc z n e 
GlovTec PREMIUM Medical to 
nowa jakość wśród oferowa-
nych w Polsce rękawic nitrylo-
wych. Zastosowana specyfi ka-
cja PREMIUM gwarantuje lepszą 
niż standardowa elastyczność 
a teksturowana (chropowata) 
powierzchnia zwiększa kom-
fort pracy. Bardzo atrakcyjna 
cena pozwala na korzystanie 
z jakości PREMIUM w każdym 
gabinecie. Doskonałe dla osób 
uczulonych na lateks. Specyfi -
kacja: bezpudrowe, niejałowe, 
dostępne w kolorach: niebie-
skim i czarnym, rozmiary: S, M, 
L. Klasa I. Deklaracja zgodności 
z 93/42/EWG; EN 455-1,2,3,4; 
EN 980. 
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Hasło Konferencji to: 
„Lekarz stomatolog 
lekarzem pierwszego 
kontaktu w profi laktyce 
nowotworowej 
jamy ustnej”

Przewidziane są wykłady 
z zakresu periodontologii, 
stomatologii i psychologii.

Termin: 28.10.2011, piątek
Miejsce: Centrum Jupiter, 
Warszawa, ul. Towarowa 22

Konferencja „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego 
kontaktu w profi laktyce nowotworowej”

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej 
„Z uśmiechem przez życie” organizuje w dniu 28.10.2011 r. 
w godz. 9:30 – 17:30 w Centrum Jupiter, w Warszawie 
przy ul. Towarowej 22, konferencję poświęconą aspek-
tom związanym z chorobą nowotworową jamy ustnej.

Zapisy oraz szczegółowe informacje 
do uzyskania pod adresem: 

info@zusmiechem.org.pl, 
telefonicznie 22 351 7 658

Koszt uczestnictwa w Konferencji: 200 zł

Wpłaty:
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” 
03-649 Warszawa, ul. Sucha 3
Konto: 10 1240 6175 1111 0010 3822 6415, 
z dopiskiem „Konferencja”

Dochód z Konferencji w całości zostanie 
przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

Wykładowcy zrezygnowali z honorariów 
w ramach wspomagania działań statuto-
wych Fundacji, za co bardzo serdecznie im 
dziękujemy.

PROGRAM:
9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników oraz powitanie

10:00 – 11:30
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w prak-
tyce lekarza stomatologa – diagnostyka i le-
czenie. Możliwości jakie daje test ViziLite i inne 
dostępne testy diagnostyczne. Dr Magdalena 
Pawelczyk-Madalińska, lekarz stomatolog, 
specjalista periodontolog.

11:30 – 12:00 
Pokaz badania przesiewowego oraz prezenta-
cje fi rm sponsorów.

12:00 – 12:15 Przerwa na kawę.

12: 15 – 13: 45
Najnowsze dane o zmianach przedrakowych 
jamy ustnej: etiologia, klinika, diagnostyka, le-
czenie. Dr n. med. Robert Balicki, specjalista 
chirurg szczękowo-twarzowy.

13:45 – 14:45 Przerwa na lunch.

14:45 – 15:30 
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w prze-
biegu radioterapii u pacjentów chorych na raka 
narządów głowy i szyi. Dr hab. n. med. Jolanta 
Pytko-Polończyk

15: 30 – 17:00
Trudne informacje, trudne sytuacje – diagnoza 
w pracy lekarza stomatologa:

Wpływ diagnozy na proces leczenia i zdro-
wienia. 
Sposoby przekazywania i konsekwencje.
Diagnoza, która motywuje.
Moc słów, które nazywają i tworzą rzeczy-
wistość pacjenta. 
Lekarz jako przewodnik i tłumacz w nowej 
rzeczywistości pacjenta.
Rola uważności w kontakcie z pacjentem.

Anna Czelej socjolog oraz Małgorzata Ka-
czyńska psycholog.

17:00 – 17:30 Pytania i dyskusja 

Punkty edukacyjne!

•

•
•
•

•

•

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji.
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FUNDACJA Z UŚMIECHEM 
PRZEZ ŻYCIE – PRZEKONAJ SIĘ, 
ŻE POMAGANIE MOŻE BYĆ 
PROSTE!

Chciałbyś pomóc Naszej Fundacji przy oka-
zji swoich codziennych aktywności? Propo-
nujemy Ci proste rozwiązanie:

Do>More to nowoczesna platforma inter-
netowa łącząca darczyńców - osoby podej-
mujące się różnych, niezwykłych wyzwań 
oraz benefi cjentów, czyli organizacje lub 
ich podopiecznych, którzy potrzebują fi -
nansowego wsparcia.

Wybierz, co chciałbyś zrobić: rzucić pale-
nie, schudnąć, zacząć regularnie ćwiczyć 
czy zrezygnować z kwiatów na ślubie i uro-
dzinach? 

Załóż na portalu domore.pl tzw. stronę 
Swojej akcji.
Opisz swój cel i zaznacz, że zbierasz pie-
niądze na pomoc Fundacji z Uśmiechem 
przez życie.
Link prowadzący do strony Twojej akcji 
wyślij do swoich współpracowników, zna-
jomych, przyjaciół oraz rodziny i zmobili-
zuj ich, aby dopingując Ciebie, wsparli na-
szą Fundację. 
Wszystkie te akcje i wiele innych mogą bar-
dzo nam pomóc. Niech radość i zabawa ma 
działanie dobroczynne dla wszystkich!
Pomóż i dowiedz się więcej na stronie 

www.domore.pl

Fundacja z uśmiechem przez życie

FUNDACJA DO WALKI 
Z NOWOTWOREM JAMY USTNEJ

Każdy z nas chce mieć piękny, zdrowy uśmiech, 
żeby pokazywać światu naszą radość. Lecz aby 
przejść z uśmiechem przez życie należy o nie-
go dbać! 

Jako Fundacja chcemy mówić o badaniach pro-
fi laktycznych i o właściwej higienie jamy ust-
nej. Chcemy uchronić jak największą ilość osób 
przed najcięższymi konsekwencjami – nowo-
tworem jamy ustnej.

NASZYMI GŁÓWNYMI CELAMI SĄ:

Zwiększenie świadomości występowania tej 
groźnej choroby.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakre-
sie profi laktyki przeciwnowotworowej, w tym 
raka jamy ustnej.
Prowadzenie kampanii uświadamiających ryzy-
ko zachorowania na nowotwór jamy ustnej.
Inne działania związane z profi laktyką jamy 
ustnej.

Ich zrealizowanie umożliwi również Państwu 
lepszy kontakt z pacjentem, bo pacjent świa-
domy to pacjent, który dba o zęby i stan jamy 
ustnej, nie boi się stomatologa, chętnie do nie-
go idzie i godzi się na proponowaną profi lak-
tykę oraz leczenie.

Więcej szczegółów na temat Fundacji i jej celów 
oraz działań znajdą Państwo na stronie 

www.zusmiechem.org.pl
Aby zrealizować nasze cele potrzebne są fun-
dusze, więc proponujemy Państwu zakup na-
szych mydełek glicerynowych z logo Fundacji 
(proszę spojrzeć jak ładnie będą się prezento-
wać w gabinecie, jednocześnie pełniąc rolę 
informacyjną i marketingową, promując Pań-
stwa gabinet jako ten, który działa w zakresie 
wspierania Fundacji). 
Cena jednego mydełka wynosi minimum 5 zł, 
można je zamówić mailem info@zusmiechem.
org.pl lub telefonicznie 22 351 7658, (wysyłane 
są za zaliczeniem pocztowym, wystawiamy 
na nie rachunki, zakup mydełek można wli-
czyć w koszty prowadzenia działalności go-
spodarczej).

Cały dochód ze sprzedaży mydełek przezna-
czony jest na działania statutowe Fundacji. 

A może są Państwo zainteresowani innymi dzia-
łaniami fundacji i chcą nam pomóc?
Prosimy o kontakt: 
fundacja@zusmiechem.org.pl

Konto Fundacji: 
10 1240 6175 1111 0010 3822 6415
Fundacja „Z uśmiechem przez życie”, 03-649 
W-wa, Sucha 3.

Rak jamy ustnej odpowiednio wcześnie zdia-
gnozowany, może być całkowicie uleczalny!

A każda wpłata lub inne wsparcie może urato-
wać komuś życie.

SZUKAJCIE NASZYCH MYDEŁEK NA STOISKACH NASTĘPUJĄCYCH FIRM: AKCJĘ FUNDACJI WSPIERAJĄ:

dentoplotek_09_2011_wnetrze_ok.i15   15dentoplotek_09_2011_wnetrze_ok.i15   15 2011-09-18   17:30:552011-09-18   17:30:55



16

KENDA PLANUS – DWUETAPOWY SYSTEM 
DO WYGŁADZANIA I POLEROWANIA.
Dwuetapowy system do polerowani i wy-
gładzania punktów nacisku, do stosowa-
nia również w ortodoncji. Do sterylizacji 
w autoklawie.

KENDA COMPLETE - DWUETAPOWY 
SYSTEM DO POLEROWANIA.
Uniwersalny system do polerowania wszyst-
kich kompozytów, kompomerów oraz wy-
pełnień amalgamatowych. Stosowany do 
polerowania złota jak również do szkliwa. 
Polerowanie wstępne zapewnia gładką po-
wierzchnię, a polerowanie właściwe długo-
trwały, wysoki połysk.

KENDA GPS – DELUXE – DWUETAPOWY 
DIAMENTOWY SYSTEM DO 
POLEROWANIA.
Dwuetapowy, diamentowy system do wy-
gładzania i polerowania na bardzo wysoki 
połysk wszystkich kompozytów oraz ma-
teriałów kompomerowych. Do sterylizacji 
w autoklawie.

NOWOŚCI

SYSTEM DO USUWANIA GUTAPERKI 
Z KANAŁU GPR NEW VERSION.
Instrumenty systemu GPR NV są ergonomicz-
ną modyfi kacją systemu GPR. Przeznaczone są 
do maszynowego usuwania gutaperki z kana-
łu. Nowy zestaw składa się już tylko z 4, a nie 5 
instrumentów, gdzie ostatni w starym zestawie 
był często niewykorzystywany. Takie rozwią-
zanie przynosi korzyści użytkowe jak i ekono-
miczne, a w tym niższą cenę zestawu.

UNIC WIDOCZNY W PROMIENIACH 
RTG, PRZEWODZĄCY ŚWIATŁO SYSTEM 
WKŁADÓW Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z 
GOTOWYM ZRĘBEM.

Unikalny kształt hiperboli wpływa na ideal-
ne dopasowanie oraz równomierny rozkład 
siły nacisku.
Łatwy dostęp do kanału korzeniowego po-
przez rdzeń.

•

•

Minimalna potrzeba usunięcia zębiny.
Widoczność w promieniach RTG (350-400% 
Al.).
Łatwe zastosowanie struktury systemu wkła-
du i zrębu.
Elastyczność zbliżona do naturalnej zębi-
ny (20 GPa).
Materiał w 100% biokompatybilny.

•
•

•

•

•

BEZPRZEWODOWA KĄTNICA 
DO SYSTEMU HYFLEX CM 
CANAL PRO CL.

Wąska, ergonomiczna konstrukcja dla 
lepszego dostępu do trudno osiągal-
nych miejsc.
Duży, przyjazny dla użytkownika pa-
nel LCD.
Pamięć 5 programów.
Funkcja autorewersu.
6 pozycji głowicy pozwala na dostoso-
wanie do preferowanej pozycji podczas 
zabiegu.
Czas działania bez doładowywania ok. 
80 minut.
Szybki czas ładowania ok. 90 minut.
Oszczędność energii, kątnica wyłącza się, 
gdy nie jest używana przez 10 minut.
Do sterylizacji w autoklawie w tempe-
raturze 135 °C.
Prędkość obrotowa (min-1): 140 ~ 550
Poziom momentu obrotowego (N·cm):
0,3 ~ 3,0

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

SYSTEM DO MASZYNOWEGO 
OPRACOWYWANIA KANAŁÓW, 
KONTYNUACJA SYSTEMU S5.
System składa się z 4 instrumentów o odcho-
dzeniu 4%  w rozmiarach 35, 40, 45, 50 wg ISO, 
występują w długości 23 i 28 mm. Pilniki bardzo 
pomocne w momencie potrzeby instrumentów 
o większych średnicach.

ĆWIEKI GUTAPERKOWE.
Kalibrowane ćwieki z oznaczeniem 
długości to szybkie, dokładne 
i łatwe wypełnianie.
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Konkurencja działa już niestety w każdej 
gałęzi gospodarki. Dopadła więc również 
stomatologię. Główny manager fi rmy HGW 
przyniósł do Adasia Grzbietkońskiego 
nową chińską kątnicę i ponuro oświadczył, 
że jest podobno niezniszczalna, wściekle 
tania i pasuje do każdego unitu. Adaś, któ-
ry przecież żadnej konkurencji się nie boi, 
przez chwilę zastanawiał się jak wyrazić 
swoje zdanie na ten temat. Nagle z uśmie-
chem i właściwym sobie humorem powie-
dział: Twierdzenie, że ta kątnica jest dobra, 
bo pracuje na wszystkich unitach, to tak, 
jakby twierdzić, że seks analny jest dobry, 
bo działa w przypadku każdej płci... 

Bracia Kuweta ze swojego ostatniego po-
bytu w Australii postanowili przywieźć do 
kraju wiewiórkę. Ale wiewiórki były pod 
ochroną więc przed granicą starszy z nich 
wsadził ją w gacie. Niedługo potem zaczął 
robić dziwne miny... Gdy mieli już przekro-
czyć granicę, pobiegł szybko do toalety, 
wyciągnął ją jednak i gwałtownie roztrza-
skał o podłogę. Młodszy, który pobiegł za 
bratem jak zwykle nic nie powiedział... Ale 
w samolocie nie wytrzymał. Dlaczego ją 
zabiłeś prawie nam się udało... ?
Wytrzymałem jak zrobiła sobie dziuplę 
z mojej d.... Wytrzymałem jak zrobiła drą-
żek z mojego f...... i wytrzymałem jak zro-
biła orzeszki z moich jajek. Ale już nie 
mogłem wytrzymać jak ta bestia chciała 
zaciągnąć orzeszki do dziupli...

Do prezesa znanej fi rmy Rabarbar wszedł 
niezdecydowanym krokiem szef jedne-
go z działów. Przez niedomknięte drzwi 
sekretarka podsłuchała następującą roz-
mowę: Proszę mi wybaczyć panie preze-
sie, ale w tym miesiącu znowu nie dosta-
łem premii...
- Wybaczam panu...

Piotrek Piwkowski, tym razem prywatnie, 
rozmawia z jednym z kontrahentów:
- „Podobno przyjąłeś do pracy nową se-
kretarkę?”
- „Owszem.”
- „I jesteś z niej zadowolony?”
- „Po pierwszym dniu trudno powie-
dzieć.”
- „Młoda, ładna...?”
- „Taka sobie, niczego.”
- „A jak się ubiera?”
- „Bardzo szybko!”

Tymczasem w Zębolandii w kosmicznym 
tempie zbliżały się wybory do Sejmu i Se-
natu. W jednym z centralnych powiatów, 
skrajem lasu szedł nieogolony facet w zie-
lonej kurtce o ciemnych maskujących od-
cieniach. Był to gajowy Marucha, który od 
kilku tygodni przemierzał tą samą drogę, 
idąc do pobliskiego sklepiku w celu zaku-
pu butelki taniego wina. Zwrócił uwagę, 
że pewna wrona jak zwykle siedziała na 
drzewie i przez cały dzień nic nie robiła. 
Jednak tego poranka zaobserwował dziw-
ną scenę. Otóż mały zajączek zobaczył 
wronę i spytał: Czy mogę również sobie 
tak usiąść i cały dzień nic nie robić? Wrona 
odpowiedziała: Ależ oczywiście, dlaczego 
nie... Więc zajączek usiadł sobie na ziemi 
pod wroną i zadowolony zamknął oczy. 
Nagle nadbiegł lis, skoczył na małego za-
jączka i go pożarł. Gajowy Marucha skrzy-
wił się okrutnie na ten widok i pomyślał: 
Żeby tak sobie bezpiecznie siedzieć i nic 
nie robić, musisz siedzieć bardzo, bardzo 
wysoko...

Docent Pankrok odebrał kolejny telefon od 
kolejnego przyjaciela. „Ależ ja mam wielu 
przyjaciół” – pomyślał. Ale niektórzy nie 
dzwonili przez całe 3 lata...

Dobranoc Państwu.

Nadesłane...

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

HYFLEX CM – REGENERUJĄCE SIĘ 
PILNIKI NITI.
Pilniki niklowo-tytanowe HyFlex Con-
trolled Memory zostały wyprodukowa-
ne podczas unikalnego procesu kontro-
lującego pamięć materiału, w wyniku 
czego pilniki są niezwykle elastyczne, 
ale nie posiadają całkowitej pamięci 
kształtu jak tradycyjne pilniki NiTi. Pa-
mięć kształtu pilników HyFlex jest zwią-
zana z temperaturą, w jakiej są skręcane, 
rozkręcają się w trakcie normalnej pra-
cy, skręcają pod wpływem temperatury. 
Pilniki dobrze dopasowują się do anato-
micznej budowy kanałów i dokładnie je 
opracowują, zmniejszając ryzyko per-
foracji. Mogą być wstępnie doginane, 
w podobny sposób, jak pilniki stalowe. 
Jest to przydatne w zakrzywionych ka-
nałach korzeniowych i pozwala na unik-
nięcie utworzenia stopni podczas opra-
cowywania. Bardzo istotną własnością 
pilników HyFlex jest ich rozkręcanie pod-
czas opracowania kanału. Wydawałoby 
się, że tak nie powinno być, a jednak taka 
własność powoduje, że lekarz w lepszy 
sposób kontroluje pracę pilnika i widzi 
jego większe lub mniejsze zużycie. Po 
pracy wystarczy poddać pilnik działaniu 
wysokiej temperatury,  wraca on wtedy 
do swojej pierwotnej postaci (skręca się), 
a brak takiej reakcji świadczy o wysokim 
stopniu zużycia, czyli informuje lekarze, 
że instrument trzeba wyrzucić.

EMAIL DIAMANT 

- WYBIELAJĄCA  

PASTA DLA 

AKTORÓW  

I MODELEK.

IDEALNA 

PRZED  WYJŚCIEM 

DO TEATRU LUB 

NA  DYSKOTEKĘ...

U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 100 złotych.
- 100 złotych za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli jeśli pan chce. 
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Już na wstępie pragnę zaznaczyć, że utrwalone przez dekady przyzwycza-
jenie sprawia, iż zawód ten kojarzy mi się z przedstawicielkami płci pięknej, 
pomimo iż mam świadomość, że okres wyłącznej dominacji kobiet w tym 
zakresie już minął. I tu nasuwa się pierwsze pytanie: jakie zadania ma spełniać 
asysta w naszym gabinecie? Czy będą to zajęcia przypisane „z urzędu” do 
tego zawodu. Czy też z powodu specyfi ki małych praktyk będzie to funkcja 
omnibusa czyli niezastąpionej asysty, sekretarki medycznej, recepcjonist-
ki, pomocy dentystycznej i doskonałej baristki. Ponieważ nie chodzi w tym 
miejscu o powielanie podręczników, uwagę skierować można na zadania 
„ponadstandardowe”. Gabinet prowadzony jednoosobowo przez same-
go lekarza to nadal spora część naszego rynku usług stomatologicznych. 
Zwróćmy zatem uwagę na aspekt szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
Począwszy od samego faktu wzrostu poczucia bezpieczeństwa w obecności 
drugiej znanej i obdarzonej zaufaniem osoby poprzez możliwość uzyskania 
profesjonalnego wsparcia w sytuacjach krytycznych. Trudno wyobrazić so-
bie w skrajnej sytuacji resuscytację i jednoczesne telefonowanie po pomoc. 
Szczęśliwie tak dramatyczne wydarzenie mają miejsca dość rzadko, ale wy-
starczy ten jeden raz... Niestety spotykamy się również z aktami przemocy, 
agresywnym zachowaniem ze strony pacjentów, albo „nieprzypadkowych 
gości”. Zatem w niektórych sytuacjach uwzględnić należy również rolę ochro-
niarza, oczywiście pełnioną społecznie i bez uprawnień. Znacznie poważniej 
należy potraktować rolę jaką pełni asysta w gabinecie w aspekcie odpowie-

dzialności jako świadek mających miejsce wydarzeń i rozmów z pacjentami 
roszczeniowymi. Nie bez znaczenia jest tutaj funkcja „tarczy” czy jak wolą 
niektórzy „cerbera”. Ale po kolei. Stale obecna w gabinecie podczas zabie-
gu, uczestnicząca w tworzeniu dokumentacji asystentka to bardzo ważny 
świadek w sytuacjach gdy dochodzi do skarżenia lekarza przez pacjenta. 
Dość rzadko w gabinetach prowadzony jest stały monitoring, a dodać na-
leży, że o tym fakcie pacjent musi być powiadomiony zatem w sytuacjach 
konfl iktowych powstaje relacja kiedy oskarżeniu pacjenta przeciwstawione 
jest zeznanie lekarza. Jeśli zostanie ono potwierdzone przez „osobę trze-
cią” to sytuacja przedstawia się zdecydowanie „klarowniej”. Nie spotkałem 
się dotychczas z sytuacja aby oskarżano jednocześnie zarówno lekarza jak 
i personel w gabinecie, ale może moje doświadczenie w tym zakresie jest 
jeszcze niewielkie. Innym aspektem tego zagadnienia jest fakt, że przeważ-
nie wpisy w dokumentacji wykonuje asysta „ pod dyktando” lekarza. Proszę 
jednak pamiętać, że za dokumentację odpowiada lekarz i na nim spoczywa 
obowiązek weryfi kacji poprawności wpisów i potwierdzenia każdego z nich 
własnoręcznym podpisem. A idealna asysta w trosce nie tylko o siebie do-
pełnia z należytą starannością tej czasem niechętnie widzianej przez lekarza 
konieczności „zamknięcia” dokumentacji. Prowadzenie odpowiednio skru-
pulatnej dokumentacji to rzadkość, przeważnie lakoniczne wzmianki i kilka 
staro-egipskich symboli. Autor takiego hieroglifu wie, ale osoba postronna 
może mieć już spore kłopoty, a prawnicy nie mają obowiązku posiadania 
wiedzy medycznej. Zatem wpisywanie w dokumentację dokładnego opisu 
badania, rozpoznania oraz przebiegu zabiegu jest obowiązującym standar-
dem! Idealna Asystentka powinna wyegzekwować podanie szczegółów, a za-
tem powinna znać pełną procedurę postępowania. Podkreślam IDEALNA, 
bo wskazuję zakres czynności, które nie są „normalnym zadaniem” asysty. 
I jeszcze jedna moja uwaga w zakresie dokumentacji i idealnej asysty. Otóż 

zawsze konieczne jest przygotowanie 
kart pacjentów przed ich wizytą, tak aby 
można było przypomnieć sobie wszyst-
kie szczegóły prowadzonego leczenia 
i ewentualnie założenia planu terapii. 
Dopełnieniem powyższego niechaj będzie fakt, że nie udało się Autorowi 
ustalić, jaki w naszym pięknym kraju obowiązuje zakres obowiązków dla 
tej grupy zawodowej!
Wracając do „pierwszego kontaktu” w gabinecie to również i w tym miejscu 
bardzo często odium spada na barki asysty. Pacjent pierwszorazowy kreuje 
w swej jaźni wizerunek gabinetu od pierwszej chwili i nie zrozumie, że brak 
uśmiechu na powitanie wynikał z trudnego zabiegu, a nawet lepiej żeby 
nigdy się nie dowiedział, że taki miał miejsce. Zatem: zawsze uśmiechnięta, 
zawsze miła i pogodna, „ciepła” i opanowana. Dużo, dużo, ale w końcu to ma 
być IDEAŁ! Szczerze przyznam, że coraz częściej sam łapię się na tym, że na 
myśl o niektórych pacjentach trudno mi wzbudzić w sobie uśmiech i proszę 
nie wyjaśniać mi czy to brak profesjonalizmu, zmęczenie, czy może zaczyna 
się zespół wypalenia zawodowego, ja liczę na pomoc mojej asysty, która nie 
dość, że miło zagadnie pacjenta, to jeszcze wykona „gest”, który sprawi, że 
i ja uśmiechnę się w momencie wejścia pacjenta do gabinetu. Wymaga to 
bardzo dużo taktu, sprytu i doświadczenia w relacjach wzajemnych. A skoro 
o tym mowa to właśnie taki IDEAŁ sprawi, że atmosfera w pracy będzie miła 
i pogodna, choć czasem okoliczności wydają się niesprzyjające. Zdaję sobie 
sprawę, że „do tanga trzeba dwojga” i przy trudnym charakterze lekarza na-
wet doskonała asysta może nie mieć możliwości rozwinięcia skrzydeł. Aby 
jednak osiągnąć ten dobry klimat spełnić należy kilka warunków, a pierwszym 
i podstawowym jest określenie zakresu kompetencji. Odpowiedzialność za 
wykonanie wybranych zadań musi być określona bardzo konkretnie, a okre-
sowe weryfi kowanie staranności i skrupulatności nie może być uznawane 
za brak zaufania, lecz traktowana jako standardowa procedura. Prawidłowo 
działa to w obie strony bo zdarza się, że pochłonięty pracą i upojony jej efek-
tami zapominam o tej nieszczęsnej dokumentacji i tu liczę na dociekliwość,  
cierpliwość i skrupulatność mojej asysty. A dodam, że choć piszę o IDEALNEJ 
asystentce, to sam do ideałów się nie zaliczam. I w tym miejscu znakomicie 
pasuje uwaga o wzajemnym uzupełnianiu się w pracy. Bo asysta – to jak mó-
wią „prawa ręka lekarza”. A co robi prawa ręka – prawie wszystko! A idealna 
nie pracuje samodzielnie tylko zawsze w połączeniu z głową!
Jak potwierdzają rozmowy z koleżankami i kolegami dobra asysta to skarb 
w gabinecie. A skarby znajduje się rzadko! Dlatego wielu nie szuka, tylko 
sumiennie łowi a potem rzeźbi ten swój ideał. Znacznie to łatwiejsze jeśli 
podłoże jest już dobrze zagruntowane wiedzą zdobytą we wcześniejszej 
edukacji. 
Podczas tegorocznego Dentopolis w Kielcach miałem przyjemność uczest-
niczenia w wykładach dla Asystentek i Higienistek i byłem bardzo mile za-
skoczony. Choć właściwsze będzie określenie – zaszokowany! Fantastyczna 
atmosfera sprawiła, że poczułem się jakbym prowadził zabieg na XXX- rąk. 
Duża wiedza i doświadczenie Uczestniczek (panów nie pamiętam) w at-
mosferze prawie panelu dyskusyjnego a nie sztywnej narracji sprawiła, że 
ten „wykład” pamiętać będę bardzo długo, a co najważniejsze okazało się, 
że uwierzyłem w możliwość istnienia ideału. Dlatego z większym zapałem 
szukam…….
A ponieważ prawdopodobnie większość cierpliwych czytelników zapozna 
się z tym tekstem we wrześniu gdy w powietrzu unosić będzie się jeszcze 
„babie lato”. Pozwalam sobie dołączyć przypominające wakacje zdjęcie, jak 
zawsze z wybrzeża Bałtyku.

Dr Marcin Aluchna

WIERTŁEM ALUCHNY
Mój ideał asystentki
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rzeniem się wysokiej temperatu-
ry oraz w tzw. płetwę, czyli ostrze 
wierzchołkowe, które umożliwia 
łatwe rozkruszenie cementu spod 
amalgamatu. Dodatkową cechą 
H32 jest to, że ostrza posobne 
pracując punktowo uniemożli-
wiają zapychanie się przestrzeni 
do oprowadzania wiórków. Jego 
najważniejszym atrybutem jest 
jednak brak możliwości prze-
grzania, czyli pracy narzędzia 
w temperaturze wyższej niż 357 °C 
w materiale obrabianym. 

Piotr Chmielowski

Usuwanie amalgamatu

W praktyce lekarskiej często stajemy przed pro-
blemem usunięcia starych wypełnień amalga-
matowych. Nie jest to zadanie bardzo trudne 
bądź wymagające specjalnego oprzyrządo-
wania, jednak wiąże się z dwoma podstawo-
wymi problemami: pierwszym jest fi zyka cia-
ła stałego, jakim jest faza międzymetaliczna, 
drugim stosunkowo skomplikowana budowa 
wypełnienia amalgamatowego ze względu 
np. na podkład pod to wypełnienie. Wszyst-
kie amalgamaty srebra są łatwo obrabialne 
i nie wymagają specjalistycznych narzędzi, jed-
nak wszyscy znamy kłopoty z zapychaniem się 
przestrzeni międzyrodnikowych w wiertłach 
diamentowych. Przestrzenie zapycha nam nie 
sam amalgamat, a właśnie podkład znajdują-

cy się pod nim. Mniej więcej to samo zjawisko 
występuje w przypadku standardowych wier-
teł węglikowych. Podczas pracy nimi zapy-
chają się przestrzenie odprowadzające wiórki. 
Oczyszczenie tak zabrudzonych narzędzi jest 
trudne. Wracając do zjawisk fi zycznych należy 
pamiętać, że amalgamat jest fazą międzyme-
taliczną, która zachowuje stabilność w sensie 
fi zycznym i chemicznym tylko w warunkach 
fi zycznych jamy ustnej, a podczas usuwania, 
czyli ścierania bądź skrawania amalgamatu wy-
dziela się ciepło. Dochodzi więc bez wątpienia 
do analizy struktury fazy międzymetalicznej 
wraz z wydzieleniem par rtęci (aby zjawisko to 
mogło zajść musimy przekroczyć temperaturę 
357° Celsjusza). Używając wierteł diamento-
wych temperaturę tą przekraczamy praktycz-
nie zawsze, w przypadku wierteł z węglików 
spiekanych bądź stalowych – dzieje się tak cza-
sami, gdyż temperatura zależy od siły docisku i 
prędkości obrotowej narzędzia. Co zrobić, aby 
uniknąć sytuacji wytwarzania się oparów rtęci? 
Należy stosować wyłącznie narzędzia, których 
konstrukcja uniemożliwia wytwarzanie wyso-
kich temperatur podczas pracy. Pierwszym na 
rynku i najbardziej popularnym jest narzędzie 
H32 wyposażone w tzw. ostrza posobne, które 
podczas pracy zabezpieczają nas przed wytwo-
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Pod nazwą BEGO VITA & CEKA RoadShow kry-
je się cykl prezentacji, pokazów praktycznych 
i warsztatów przeznaczonych dla techników 
dentystycznych. Firma Denon Dental, znana 
w Polsce m.in. z organizacji ciekawych imprez, 
i tym razem stanęła na wysokości zadania. 
W dniach 23-26 maja Denon Dental ze swoim 
objazdowym RoadShow odwiedził trzy mia-
sta w Polsce – Wrocław, Katowice i Warszawę. 
Wszyscy Ci, którzy zdecydowali się (i słusznie) 
na wzięcie udziału w szkoleniu, mieli okazję 
dowiedzieć się bezpośrednio od przedstawi-
cieli znanych i uznanych fi rm zachodnich BEGO, 
VITA oraz CEKA, w jaki sposób nowoczesne 
podejście może ułatwić pracę technika den-
tystycznego.
W trakcie RoadShow pokazano, że dzięki takim 
rozwiązaniom można zwiększyć wydajność 
pracy technika, czyniąc go bardziej efektyw-
nym. Każdy właściciel pracowni protetycznej 
doskonale wie, jak bardzo istotny jest to czyn-
nik, niezbędny w prawidłowym funkcjonowa-
niu laboru. 

Wykładowcy zaprezentowali sposoby wyko-
nywania prac, które charakteryzują się wysoką 
jakością i precyzją, ale czas ich wykonywania 
jest zdecydowanie krótszy. Czyż nie o to wła-
śnie chodzi? Wszyscy musimy się zgodzić, iż 
sentencja „czas to pieniądz” znajdzie i tu swoje 
odzwierciedlenie. 
Warto było być na tej imprezie chociażby dla-
tego, że była bezpłatna. Uczestnicy uzyskali 
masę (bez)cennych informacji i odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania z zakresu frezowania 
i prac implantoprotetycznych (BEGO), wyko-
nywania prac z użyciem ceramiki VITA VM 13 
i VITA VMK Master (VITA) oraz wykonywania 
prac kombinowanych zgodnie z wymaganiami 
„nowej epoki” (CEKA PRECI LINE). Duża popu-
larność imprezy BEGO VITA & CEKA RoadShow 
może zaowocować organizacją tego typu show 
w przyszłości. Ale kiedy pojawi się kolejna tego 
typu okazja? Na to pytanie zna odpowiedź tyl-
ko Denon Dental...

Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49, 05-520 Konstancin-Jeziorna

O(d)bjazdowe RoadShow!

ZAWIERA 

EKSTRAKTY 

Z ROZMARYNU 

I KORY DĘBU

Do dentysty przychodzi młoda kobitka:

- O, tu boli, panie doktorze, tu!

- Proszę usiąść, zaraz zrobimy rentgena, zobaczymy 

w czym problem.

- Oj, nie panie doktorze, tylko nie rentgena, jestem 

w ciąży!

- Ależ proszę się nie obawiać, to najnowszy model, 

całkowicie bezpieczny!

- Wie pan, z bezpiecznym seksem też się nacięłam. 

Nowy poziom efektywności w odbudowie zębów bocznych. Jedno wypełnienie: 
wypełnienie ubytku i ostateczne kształtowanie wypełnienia jedną warstwą 
kompozytu. Jeden materiał: gładka konsystencja poprawia adaptację brzeżną 
kompozytu. Jedna warstwa: technika 4mm warstwy materiału usprawnia 
procedurę wypełniania ubytku.
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Konferencja jakiej nie było!

PIERWSZA AUTENTYCZNIE
TRÓJWYMIAROWA PREZENTACJA 
STOMATOLOGICZNA W POLSCE!!!!

24.11.2011
Multikino w Złotych Tarasach,
Warszawa.

9:30 – 9:50
Rejestracja uczestników.

9:50 – 10:00
Powitanie. 

10:00 – 12:30 
Trzeci wymiar stomatologii.
Licówki pełnoceramiczne, minimalnie in-
wazyjna alternatywa estetyczna, rozwa-
żania praktyczne z elementami prezen-
tacji 3D.
dr Rafał Mędzin / Dentura Clinic&Lab, Gryfi no, 
dr Stanisław Lassociński / Praktyka Prywatna, 
Choszczno

Dlaczego obawiamy się adhezyjnych rekon-
strukcji pełnoceramicznych?
Kwalifi kacja pacjenta, wskazania tradycyjne 
i rozszerzone, zalecenia dla zębów leczonych 
endodontycznie, zębów przebarwionych 
i zębów z dużym uszkodzeniem korony.
Szczegółowe planowanie przepisem na suk-
ces: dokładne omówienie zasad współpracy 
lekarz & technik, z prezentacją etapów po-
stępowania laboratoryjnego (wax-up, mock-
up, analiza estetyczna i funkcjonalna).
Licówki napalane czy tłoczone, możliwo-
ści, ograniczenia i długoczasowe obserwa-
cje, z prezentacją procedury laboratoryjnej 
wykonania licówek napalanych na masie 
ogniotrwałej.

•

•

•

•

Zasady i technika precyzyjnego szlifowa-
nia, z uwzględnieniem zakresu preparacji 
przy różnym stopniu przebarwienia koro-
ny zęba.
Licówki tymczasowe, procedura wykona-
nia i osadzania.
Protokół cementowania adhezyjnego, przy-
gotowanie ceramiki i tkanek zęba.

W dzisiejszych czasach Świat 3D wkracza w co-
raz to więcej dziedzin naszego życia.

Autorzy, wykorzystując nowe technologie 
i sprawdzone standardy stereofotografi i, po-
stanowili w innowacyjny sposób przedstawić 
ciekawą tematykę stomatologiczną, związaną 
z wykorzystaniem minimalnie inwazyjnej tech-
niki rekonstrukcji pełnoceramicznych. Wykład 
porusza wiele aspektów praktycznego zasto-
sowania licówek porcelanowych, od wskazań 
i planowania, po preparację i protokół cemen-
towania adhezyjnego, z dużym naciskiem na 
procedury laboratoryjne. Aktualny wykład sta-
nowi początek cyklu wykładów prezentowa-
nych z wykorzystaniem techniki obrazowania 
trójwymiarowego.

12:30 – 13:15
Lunch.

13:15– 14:00 
Możliwości rekonstrukcji 3D całych zębów 
i jam zębowych. 
dr n. med. Joanna Bagińska, adiunkt w Zakła-
dzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersyte-
tu Medycznego w Białymstoku

Budowa kanałów korzeniowych w medycznym 
CT, mikro tomografi i i tomografi i cone beam. 
Mikro tomografi a jako narzędzie badawcze po-
kazujące skomplikowaną budowę jamy zęba. 
Zastosowanie medycznych CT, ich wady i zale-
ty Technologia CBCT, jej zalety i ograniczenia 
w stomatologii.

•

•

•

14:00 – 15:00
Przyszłość diagnostyki stomatologicznej  
3D – jak każdy lekarz może wykorzystać 
analizę i planowanie w trójwymiarze?
Wykład dr n. med. Marcin Wiśniewski, 
dr Dominik Tomasik

15:00 – 15:15
Przerwa.

15:15 – 16:15
,,To warto wiedzieć!”
Nowoczesne obrazowanie medyczne – 
technologie ciekłokrystaliczne, standard 
DICOM.  mgr Wojciech Kosek
Specjalistyczne postępowanie z pacjentem 
w przypadku stwierdzenia kserostomii. 
dr Marcin Pochwalski, Warszawa
„W&H w trójwymiarze”

16:15 – 17:45
Komunikat otwarty w relacji pomiędzy le-
karzem a pacjentem jako czynnik umożli-
wiający przekonanie do swoich racji – czyli 
jak zarabiać pieniądze w gabinecie stoma-
tologicznym w warunkach rosnącej kon-
kurencji.
Piotr Tymochowicz

17:45 – 18:00
Pytania, dyskusja.

18:00 – 20:00
Film 3D – zaproponowany przez Multikino.

część prezentacji będzie 
oglądana w okularach
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KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

350 zł
przy zgłoszeniu do 30 września 2011.

400 zł
przy zgłoszeniu po 1 października 2011.
Dla stałych klientów rabat 5%.
Przy zgłoszeniu uczestnictwa do końca 
września prezent – zestaw kosmetyków 
pielęgnacyjnych dla kobiet.

Zgłoszenia i informacje:
IDF Sp. z o.o.

tel. +48 22 868 36 93
tel/fax: +48 22 846 04 26

idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl

Stomatologia w trójwymiarze!

dr. n.med. Joanna Bagińska 
Urodzona: 05.01.1973 w Białymstoku.
1992-1997 studia na Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku.
Od 1997 – pracownik Zakładu Stomatologii Za-
chowawczej Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku.
2004 – obrona pracy doktorskiej pt. „Ocena sta-
nu uzębienia dzieci w wieku 3 lat z terenu woje-
wództwa podlaskiego.”
Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych 
konferencji naukowych i kursów.
Członek:  Polskiego Towarzystwa Stomatologicz-
nego i International  Association of Dental Trau-
matology.
Główne obszary zainteresowania:
- endodoncja
- nowoczesne technologie w stomatologii
- urazowe uszkodzenia zębów
- epidemiologia i profi laktyka próchnicy zębów.

mgr Wojciech Kosek
Technical Manager Przedstawicielstwa w Polsce 
NEC Display Solutions. Absolwent Informatyki 
i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjali-
sta w dziedzinie technologii wyświetlania obra-
zu, w tym obrazowania medycznego zgodnie ze 
standardem DICOM. 
Od 2004 roku czynny dziennikarz IT. Autor wie-
lu artykułów z dziedziny IT w prasie drukowanej: 
„Tygodnik Komputerowy”,  „VidArt”, „Świat Dru-
ku”, „Świat Poligrafi i” , „Photoshop PSD”, „FOTO” 
oraz elektronicznej: nvision.pl, megapliki.pl, 
interia.pl, egielda.com.pl, pcarena.pl, realitynet.pl,
netbird.pl. Pisze głównie artykuły związanie 
z technologiami wyświetlania obrazu, zagadnie-
niami color management, w wielu tytułach wy-
stępuje jako ekspert. Dodatkowo wystąpienia na 
wielu branżowych konferencjach, spotkaniach 
biznesowych, forach jako prelegent i ekspert. 
Od 2007 roku zawodowo związany z japońskim 
producentem monitorów i projektorów: NEC Di-
splay Solutions. Obecnie odpowiedzialny za kwe-
stie technologiczne związane z produktami NEC 
w całym rejonie Central East Europe. W ramach 
korporacji członek europejskiej grupy roboczej 
odpowiedzialnej za tworzenie i rozwój najbar-
dziej zaawansowanych produktów NEC, w tym 
specjalistycznych monitorów grafi cznych i me-
dycznych. 
Posiada ekspercką wiedzę w kwestiach techno-
logii wyświetlania obrazu, w tym obrazowania 
DICOM. Obecnie rozpoczyna studia doktoranckie 
dotyczące kwestii wyświetlania obrazu na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

dr Stanisław Lassociński
Jest stomatologiem ogólnie praktykującym. 
Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. 
Zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą 
i endodoncją. Jest pasjonatem cementów szkło - 
jonomerowych. 
Prowadzi wiele wykładów na temat zastosowania 
tych materiałów w codziennej praktyce. 
Drugą jego pasją jest fotografi a, której techniki 
wykorzystuje zarówno w pracy zawodowej i pry-
watnie. Prowadzi prywatny gabinet w Choszcznie 
razem z żoną Krystyną i synem Piotrem.

dr Rafał Mędzin
Jest stomatologiem ogólnie praktykującym. 
W roku 1996 ukończył Pomorską Akademię Me-
dyczną, a w 1999 uzyskał specjalizację ze Sto-
matologii Ogólnej. Uczestniczył w wielu sympo-
zjach i kursach, zarówno w kraju jak i za granicą. 
Od 1998 współtworzy Prywatną Klinikę DENTU-
RA w Gryfi nie a od roku 2008 także laboratorium 
protetyczne.
Główne zainteresowania to szeroko pojęta Sto-
matologia Estetyczna. 
Dr Mędzin prowadzi wykłady i kursy dla lekarzy 
dentystów w kraju i za granicą. 
Jest także członkiem Towarzystw Naukowych 
skupiających lekarzy zainteresowanych estetyką, 
m.in. PASE (Polskiej Akademii Stomatologii Este-
tycznej) i autorem wielu prac naukowych w dzie-
dzinie stomatologii, estetyki i techniki denty-
stycznej. 
Od roku 2004 jest konsultantem naukowym 3M 
ESPE. Dr Rafał Mędzin specjalizuje się w endodo-
doncji, protetyce i implantologii, a także w me-
dycznych technologiach CAD/CAM i makrofoto-
grafi i stomatologicznej.

dr Dominik Tomasik
Swoją przyszłość od zawsze wiązał ze studiami 
medycznymi. W latach 1995-2000 studiował na 
Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas stu-
diów rozpoczął zajęcia praktyczne z pacjenta-
mi. Już wtedy wiedział, że dokonał właściwego 
wyboru. Pasjonowała go ta praca. Chwalono go 
za dokładność, zdolności manualne, wytrwałość 
i pracowitość. Po ukończeniu studiów, rozpoczął 
staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum 
Stomatologii w Warszawie. Pod czujnym okiem 
specjalistów pogłębiał swoją wiedzę stomatolo-
giczną i nabywał doświadczenia w pracy. 
Po ukończeniu stażu został przyjęty z pierwszym 
wynikiem na szkolenie specjalizacyjne w zakre-
sie chirurgii szczękowo-twarzowej w prestiżowej 
II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej kiero-
wanej przez wieloletniego rektora Akademii Me-
dycznej w Warszawie Prof. J. Piekarczyka. Obec-
nie pracuje jako chirurg twarzowo-szczękowy w II 
Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala 
Dzieciątka Jezus w Warszawie, w Centrum Me-
dycznym Damiana oraz w Niepublicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej „PRIMA-DENT”. Pasjonu-
je się chirurgią a w szczególności implantologią, 
sterowaną regeneracją kości i tkanek

dr n. med. Marcin Wiśniewski
- Warszawa.
- Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy.
- Lekarz medycyny, lekarz stomatologii.
- Nauczyciel akademicki, adiunkt Kliniki Chirur-
gii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii 
Jamy Ustnej i Implantologii Instytutu Stomatolo-
gii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prywatna 
Praktyka Lekarska - Chirurgia Szczękowa, Chirur-
gia Ortognatyczna, Implantologia.
Uczestnik, organizator i wykładowca licznych 
profesjonalnych kursów, kongresów i szkoleń kra-
jowych oraz zagranicznych.
Kilkumiesięczne staże zagraniczne w klinikach 
chirurgii szczękowo-twarzowej.
W swojej praktyce zawodowej ukierunkowany na 
leczenie kostnych wad zgryzu w zakresie chirurgii 
ortognatycznej, chirurgii estetycznej oraz implan-
tologii stomatologicznej.
Członek Akademii Pierre Fouchard’a.
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MOPY JEDNORAZOWE w walce z sanepidem!

ENDOVAC – BEZPIECZNY SYSTEM PŁUKANIA 
KANAŁÓW KORZENIOWYCH 

EndoVac umożliwia dokładne płukanie i odsy-
sanie płynu z kanału korzeniowego bez ryzyka 
jego przepchnięcia przez wierzchołek kanału. 
Za pomocą makrokaniuli i mikrokaniuli środek 
płuczący jest w bezpieczny sposób dostarcza-
ny do samego końca części wierzchołkowej ka-
nału, gdzie penetruje on warstwę mazistą oraz 
kanały boczne zęba. Następnie zaś, w skutek 
negatywnego ciśnienia wytwarzanego przez 
urządzenie, płyn ten jest odsysany z poziomu 
wierzchołka (od dołu) z kanału korzeniowego. 
System EndoVac stosowany we właściwy spo-
sób eliminuje ryzyko powstawania powikłań 
związanych z płukaniem kanałów.

NV MICROLASER – BEZPRZEWODOWA REWOLUCJA

NV Microlaser to pierwszy na świecie bezprzewodowy laser do tkanek miękkich. 
Posiada pełną moc i możliwości znacznie większych, stacjonarnych laserów do 
tkanki miękkiej, ukrytą w opakowaniu wielkości długopisu. Przy wadze zaledwie 
54 gramów innowacyjna, uniwersalna i bezprzewodowa konstrukcja NV zapew-
nia niespotykaną swobodę pracy w gabinecie stomatologicznym. Laser posia-
da 8 zaprogramowanych wcześniej programów, które odpowiadają najczęściej 
przeprowadzanym w gabinecie stomatologicznym zabiegom laserowym.

Zastosowanie kliniczne:
ortodoncja (m.in. odsłonięcie kła, 
podcięcie wędzidełka)
periodontologia (m.in. laserowa redukcja 
bakterii, kiretaż laserowy)
chirurgia (m.in. odsłonięcie implantu, 
plastyka dziąsła)
stomatologia zachowawcza 
(m.in. żłobienie dziąsła, wycięcie dziąsła)
biostymulacja (m.in. leczenie aft i opryszczek)

ODONTOPASTE® – PRZECIWZAPALNA PASTA DO 
KANAŁÓW KORZENIOWYCH 

ODONTOPASTE® to niebarwiąca pasta, przeznaczona 
do leczenia reakcji zapalnych, stanowiąca alternatywę 
dla leków zawierających antybiotyki i steroidy, które 
aplikuje się do kanałów korzeniowych. ODONTOPASTE 
zawiera antybiotyk (5% chlorowodorek klindamycyny), 
preparat steroidowy (1% acetonid trimacynolonu) oraz 
maksymalne możliwe do stosowania wraz z lekiem ste-
reoidowym stężenie wodorotlenku wapnia (0,5%). Pa-
sta ODONTOPASTE® pomaga złagodzić ból występujący 
w ostrym zapaleniu miazgi i zapaleniu przyzębia. Może 
być również stosowana w pourazowych uszkodzeniach 
zębów w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia resorp-
cji zapalnej korzenia. Dodatkowo, jak pokazują badania 
kliniczne, preparat ODONTOPASTE®, w odróżnieniu od 
innych tego typu środków, nie powoduje przebarwień 
oraz ciemnienia zębów. 

Od jakiegoś czasu stoma-
tolodzy z wielu regionów 
kraju skarżą się na kontro-
le Sanepidu, które spraw-
dzają lekarzy, w jaki sposób 
myją i dezynfekują podłogi 
a przede wszystkim czym.
Oczywistym jest, że trzeba stosować środki po-
siadające atest oraz mieć w dokumentacji gabi-
netu kartę charakterystyki danego preparatu.
Nie każdy wie o tym, że to czym myjemy może 
okazać się dla Sanepidu największym proble-
mem.
Wielu z nas myje podłogi mopami – wydaje się 
to rozwiązaniem zupełnie normalnym – ale pro-
blem może wyniknąć przy kontroli sanepidow-
skiej kiedy padnie pytanie od kontrolera:
 ,,POPROSZE O UMOWĘ Z PRALNIĄ CHEMICZ-
NĄ, KTÓRA PIERZE PANI MOPY.” 
Zadowoleni dajemy umowę i pada kolejne 
pytanie:

„POPROSZĘ O CERTYFIKAT POCHODZĄCY 
Z PRALNI, ŻE POSIADA ONA SPRZĘT PIORĄCY 
Z TZW. BARIERĄ”. To taka pralka, która posiada 
drzwi z dwóch stron, czyli z jednej strony na-
stępuje załadunek brudnego prania np. mopy 
a z drugiej strony wyjmujemy już czyste - czy-
li nie ma połączenia części brudnej z czystym 
praniem.
Bardzo istotny jest fakt, iż pralni posiadających 
takowe pralki z barierą nie jest wcale dużo 
i w tym momencie mamy problem…
 
Proste rozwiązanie zaproponowała nam fi r-
ma EQUADENT z Konina, która zajmuje się do-
stawą wyrobów medycznych do gabinetów. 
MOPY JEDNORAZOWE – mop, który użyty jest 
tylko raz i jest wyrzucany. Pamiętajmy, że mopy 
muszą być inne do gabinetu czyli do części za-
biegowej, inne do sterylizatorni, inne do po-
czekalni i toalet. Posiadając mop jednorazowy 
– musimy mieć także pojemnik do składowania 
brudnych mopów przeznaczonych do wyrzu-
cenia (o to także kontrolerzy na pewno zapy-
tają). Każdy mop powinien również posiadać 
osobny kij w przypisanym do siebie kolorze, 
aby było wiadomo, który do którego pomiesz-
czenia jest przeznaczony.

Posiadanie 30-60 szt. mopów jednorazowych 
powinno skutecznie spełnić wymogi sane-
pidowskie, a nam znacznie ułatwić kontakt 
i obcowanie z tą instytucją. Koszt mopów jed-
norazowych to zaledwie 2 zł, czyli za niewiel-
ką kwotę mamy tzw. ,,święty spokój” – chociaż 
w tym zakresie kontroli Sanepidu.

Equadent Sp. z o.o. 
ul. Chopina 23A, 62-510 KONIN

tel.: 63 244 5577
www.equadent.pl, info@equadent.pl 

Dystrybutor:
ARS DENTAL

ul. Środkowa 1
03-430 Warszawa
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Inżynier w medycynie

Jestem sprzedawcą, właścicielem małej fi rmy, 
ale inżynierem jest się przez całe życie. Rozma-
wiałem często z lekarzami i obserwuję u nich 
inny sposób myślenia niż u ludzi o wykształ-
ceniu technicznym. Tak się złożyło, że organi-
zuję szkolenia implantologiczne i moja jama 
ustna przysłużyła się nauce w ten sposób, że 
sława dr Łukasz Pałka wkręcił/zainstalował mi 
4 implanty pod 2 mosty. Gdy zadecydowa-
łem, że odbudowę protetyczną zrobię sobie 
sam – okrzyknięto mnie WARIATEM. Nawet 
mój przyjaciel – wykładowca Rysio Majkowski 
powiedział: ,,to katastrofa”. Katastrofa ma się 
dobrze i gryzę już 2 lata moimi mostami. Uwie-
rzyłem w produkty Arkona, ponieważ od wielu 
lat przyjaźnię się z Grzegorzem Kalbarczykiem 

właścicielem lubelskiego tygrysa. Na własnej 
skórze doświadczyłem skuteczności produk-
tów: Boston, CEMART, GLAZURA i włókna spisu-
ją się świetnie w mojej jamie ustnej. Współpra-
cuję z doktorem Kamilem Indykiem, który jest 
miłośnikiem i entuzjastą nowych technologii 
w stomatologii. Spytałem go dlaczego lekarze 
tak mało wiedzą o możliwościach specjalnych 
kompozytów jak BOSTON w zastosowaniach 
do koron, mostów, szyn i licówek. Przecież jest 
to świetne pole do popisu i prostymi metoda-
mi uzyskuje się dobre efekty. Odpowiedział: 
żądasz od moich kolegów zbyt wiele, oni mają 
kredyty do spłacenia a rozwój wymaga po-
święcenia, czasu i wyobraźni. Pracuję nad me-
todą super dokładnych wycisków alginowych 
z zastosowaniem podciśnienia i wstrząsania 
za pomocą myjki ultradźwiękowej. Tą metodą 
uzyskuje się bardzo dokładny model gipsowy 
ale jest jeden kłopot – procedura gipsowa wy-
konywana jest natychmiast w gabinecie. Kamil 
powiedział: ,,Kto będzie się z tym piep….” – no 
cóż – jestem optymistą! Wszelkich wariatów 
zapraszam na stronę www.meditechnika.com 
i na strony DENTALMOVIES.COM

Pozdrawiam
Antoni Jakubowski (inżynier)

Właściciel fi rmy MEDITECHNIKA

Meditechnika
ul. Grenadierów 30/4 

Warszawa Tel.: 22 424 94 22

IBS Implant
�������
Innowacja!
Teraz promocja!

250/szt.
pln

NIE ZAWIERA 

ALKOHOLU 

I BARWNIKÓW!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PAŃSTWA
DO WSPÓŁREDAGOWANIA MAGAZYNU 

DENTOPLOTEK.

Jeśli mają Państwo jakiś ciekawy pomysł na artykuł czy wywiad 
albo usłyszeli Państwo ciekawy dowcip 

– to prosimy przesłać je do nas.

W zamian dostaną Państwo PUNKTY DENTOPLOTKOWE 
(nie mylić z punktami edukacyjnymi), które można zamieniać 
na nagrody od fi rm współpracujących z naszym magazynem, 

zgodnie z poniższym:
 

* za kawał/dowcip – 3 punkty Dentoplotkowe
 * za zdjęcie, zagadkę, rebus – 5 punktów Dentoplotkowych

* za ciekawy wywiad – 30 punktów Dentoplotkowych
* za artykuł – 50 punktów Dentoplotkowych

* za pomysł na okładkę – 100 punktów Dentoplotkowych
(dotyczy materiałów, które zostaną opublikowane)

Punkty będzie można wymieniać na nagrody rzeczowe według 
przelicznika: 1 punkt = 1 zł.

Nagrody ufundowane przez fi rmy reklamodawców i nie tylko -
będą publikowane na stronie: 

www.dentoplotek.pl

Zapraszamy do stałej współpracy 
i z góry dziękujemy za materiały!

Redakcja Dentoplotka.

Innowacyjny system 
implantologiczny 
zapewniający mniejsze 
ubytki kostne 
i upraszczający 
procedurę implantacji! 

Przychodzi facet do dentysty.

- Panie doktorze wydaje mi się, że jestem ćmą.

- Rozumiem, moim zdaniem powinien pan pójść raczej 

do psychiatry.

- No tak, wiem, ale tylko u pana świeciło się światło. 
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SZKOLENIA FIRMY

PAŹDZIERNIK
05.10.2011

„KURS PRAKTYCZNY ZASTOSOWANIA SYS-
TEMU LICÓWEK BEZPOŚREDNICH DIRECT 
VENEAR & COMPOSITE EDELWEISS”
Prowadzący: 
dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 400 zł 
10% zniżki na zakup licówek fi rmy Edelweiss do 
końca października.
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

06.10.2011

„SKALING DLA HIGIENISTEK”
Prowadzący: higienistka Mariola Zubert 
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 200 zł
w cenie kursu zestaw gumek Young (asorty-
ment).
Profesjonalne zabiegi profi laktyczno-leczni-
cze w codziennej pracy higienistki stomato-
logicznej. 
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

11.10.2011

„SKALING DLA LEKARZY”
Prowadzący: lek. stom. Magdalena Pawel-
czyk-Madalińska
Godz. 10:00 – 13:00, cena: 300 zł
10% zniżki na zakup dowolnego produktu z ka-
talogu Poldent w dniu odbywania się kursu. 
Leczenie podstawowych chorób przyzębia – 
techniki i zasady usuwania opornych złogów 
nazębnych. 
TEORIA 3 GODZ.

13.10.2011

„UCZ SIĘ NA CUDZYCH BŁĘDACH ” 
Prowadzący: 
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Godz. 10:00 – 13:00, cena: 100 zł
10% zniżki na zakup dowolnego produktu z ka-
talogu Poldent w dniu kurs.
Niepowodzenia w leczeniu endodontycznym, 
kiedy rewidować zęba za wszelką cenę. Sys-
tem korzeniowy w aspekcie przyszłej odbu-
dowy – pięknej i funkcjonalnej jak nowocze-
sna architektura.
TEORIA 3 GODZ.

17.10.2011

„TECHNIKI POBIERANIA WYCISKÓW” 
„ABC OKLUZJI”
Prowadzący: 
lek. stom. Grzegorz Makarewicz
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 150 zł
w cenie kursu kalka fi rmy Hanel.
10% zniżki na zakup dowolnego produktu z ka-
talogu Poldent w dniu kursu. 
Technika pobierania wycisków do uzupełnień 
stałych – jak uzyskać wierne odwzorowanie 
pola protetycznego. 
ABC okluzji, czyli co stomatolog powinien wie-
dzieć na temat zwarcia. 
TEORIA 4 GODZ.

18.10.2011

„CZY ENDODONCJA MOŻE BYĆ PROSTA? 
PRACA Z LUPAMI”
Prowadzący: 
dr n. med. Magdalena Borawska
Godz. 10:00 – 14:00, cena kursu 390 zł
w cenie kursu pilniki Endostar o wartości 95 zł. 
10% zniżki na wszystkie materiały zaprezento-
wane podczas kursu. 
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

19.10.2011

„TECHNIKI USUWANIA ZŁAMANYCH NARZĘ-
DZI I WKŁADÓW KORONOWO-KORZENIO-
WYCH. RE-ENDO – POWTÓRNE LECZENIE 
ENDODONTYCZNE”
Prowadzący: dr n. med. Michał Łęski
Godz. 10:00 – 15:00, cena: 300 zł 
w cenie system do usuwania gutaperki GPR NV 
o wartości 56 zł. 
10% zniżki na zakup dowolnego produktu z ka-
talogu Poldent w dniu kursu. 
Jak sobie radzić w sytuacji złamania narzędzia 
endodontycznego w kanale?
Powtórne leczenie endodontyczne, analiza cie-
kawych przypadków klinicznych. Efektywne 
płukanie kanału gwarancją sukcesu w leczeniu 
endodontycznym. 
TEORIA 5 GODZ.

22.10.2011

„ZAGADNIENIA OGÓLNE W FOTOGRAFII”
„FOTOGRAFIA W STOMATOLOGII”
Godz. 10:00 – 16:00, cena: 300 zł
Prowadzący: Marek Niedźwiedzki
Zagadnienia ogólne w fotografi i.
Prowadzący: dr n. med. Dominik Morawski
Fotografi a w stomatologii.
TEORIA I PRAKTYKA 6 GODZ.

25.10.2011

„ASEPTYKA W LECZENIU ENDODONTYCZ-
NYM ZĘBÓW”
Prowadzący: lek. stom. Agata Bielewicz
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 250 zł 
w cenie kursu pilniki Endostar.
10% zniżki na zakup dowolnego produktu z ka-
talogu Poldent z działu endodoncja w dniu 
kursu.
Strategie, techniki postępowania aseptycznego 
w endodoncji, które aktualnie się stosuje. 
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

26.10.2011

„WŁÓKNA SZKLANE”
Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak
Godz. 10:00 – 14:00, cena 560 zł
w cenie kursu wkład EverStickPost o rozmia-
rze 1,2.
10% zniżki na prezentowane produkty pod-
czas kursu. 
Odbudowa estetyczna po leczeniu endodon-
tycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien 
szklanych, standardowych i modelowanych.
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

LISTOPAD
03.11.2011 

„ABC ENDODONCJI ORAZ PRAKTYCZNE ZA-
KŁADANIE KOFERDAMU”
Prowadzący: 
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Godz. 10:00 – 15:00, cena 300 zł
w cenie kursu pilniki Endostar o wartości 95 zł. 
10% rabatu na wszystkie produkty z działu endo-
doncja z katalogu fi rmy Poldent w dniu kursu.
ABC endodoncji – od opracowania do wypeł-
nienia kanału. 
Prowadzący: 
technik dentystyczny Marzena Kotyńska
Praktyczne zakładanie koferdamu. 
TEORIA I PRAKTYKA 5 GODZ.

08.11.2011

„PIERWSZA POMOC W ENDODONCJI”
Prowadzący: 
dr n. med. Magdalena Borawska
Godz. 10:00 – 13:00, cena: 270 zł 
w cenie kursu pilniki Endostar o wartości 95 zł.
10% zniżki na zakup dowolnego produktu z ka-
talogu Poldent w dniu kursu. 
TEORIA 3 GODZ.

16.11.2011

„KURS PRAKTYCZNY ZASTOSOWANIA SYS-
TEMU LICÓWEK BEZPOŚREDNICH 
DIRECT VENEAR & COMPOSITE EDELWEISS”
Prowadzący: 
dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 400 zł
10% zniżki na zakup licówek fi rmy Edelweiss 
po kursie.
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

17.11.2011 

„MIKROSKOP W ENDODONCJI”
Prowadzący: 
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Godz. 10:00 – 15:00, cena: 1050 zł
w cenie kursu pilniki Endostar o wartości 95 zł.
TEORIA I PRAKTYKA 5 GODZ.
Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do 
przyniesienia zęba po ekstrakcji z opracowaną 
częścią koronową.

19.11.2011

„VADEMECUM PEDODONCJI”
Prowadzący: dr n. med. Joanna Słowik 
i dr n. med. Michał Sobczak
Godz. 10:00 – 16:00, cena: 300 zł, 
10% zniżki na wszystkie produkty z ulotki 
Poldent pedodoncja.
Vademecum pedodoncji.
1. Dziecko niespokojne w gabinecie stomatolo-

gicznym. Psychologiczna kontrola lęku, far-
makologiczne przygotowanie do zabiegów 
stomatologicznych. 

2. Znieczulenie powierzchniowe, nasiekowe 
i przewodowe.  

3. Specyfi ka leczenia endodontycznego 
 u dzieci.

dentoplotek_09_2011_wnetrze_ok.i26   26dentoplotek_09_2011_wnetrze_ok.i26   26 2011-09-18   17:31:252011-09-18   17:31:25



27

SDPWO – Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji

4. Leczenie endodontyczne zębów mlecznych.
 Przyżyciowe metody leczenia:
 - Pośrednie pokrycie miazgi.
 - Bezpośrednie pokrycie miazgi.
 - Całkowita amputacja przyżyciowa.
 - Metody mortalne – leczenie endodontyczne.
5. Leczenie endodontyczne zębów stałych nie-

dojrzałych.
 Przyżyciowe metody leczenia.
 Pośrednie leczenie miazgi (step wise exca-

vation).
 Bezpośrednie pokrycie miazgi.
 Częściowa amputacja przyżyciowa.
 Leczenie mortalne.
 Tradycyjna apeksyfi kacja z zastosowaniem  

wodorotlenku wapnia.
 Apeksyfi kacja jednoetapowa.
 Rewaskularyzacja. 
6. Ocena przyzębia u dzieci (norma, patologia).
TEORIA 6 GODZ.

22.11.2011

„OD PLEŚNIAWEK DO RAKA”
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNO-PRAWNA 
LEKARZY DENTYSTÓW”
Dwa kursy w cenie jednego!!!
Prowadzący: dr n. med. Beata Petkowicz
Godz. 10:00 – 15:00, cena: 100 zł
Od pleśniawek do raka – diagnostyka zmian 
błony śluzowej jamy ustnej w praktyce leka-
rza stomatologa.
10% zniżki na system ViziLite Plus.
Prowadzący: Krzysztof Woryna
Nowości prawne w zasadach odpowiedzialno-
ści majątkowej lekarzy. 
TEORIA 5 GODZ.

23.11.2011

„METODY SZCZELNEGO WYPEŁNIANIA KA-
NAŁÓW GWARANCJĄ SUKCESU LECZENIA 
ENDODONTYCZNEGO”
Prowadzący: 
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 350 zł 
w cenie kursu opakowanie ćwieków gutaper-
kowych kalibrowanych (0,4).
10% rabatu na urządzenie E&Q (oraz akcesoria) 
i zestaw gutta fl ow (i akcesoria).
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

29.11.2011 

„STANY NAGŁE W ENDODONCJI” 
„POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH”
Prowadzący: lek. stom. Adrianna Adamek
Godz: 10:00 – 15:00, cena: 250 zł 
10% rabatu na wszystkie produkty z działu en-
dodoncja z katalogu Poldent.
TEORIA I PRAKTYKA 5 GODZ.

GRUDZIEŃ
08.12.2011

„KOFERDAM DLA HIGIENISTEK”
Prowadzący: 
technik dentystyczny Marzena Kotyńska
Godz. 10:00-13:00, cena: 200 zł 
w cenie kursu gumki wedjets (żółte). 
10% rabatu na wszystkie zestawy koferdamu.
TEORIA I PRAKTYKA 3 GODZ.

13.12.2011

„CHIRURGIA WIERZCHOŁKOWA W ENDO-
DONCJI”
Prowadzący: dr n. med. Joanna Słowik 
Godz. 10:00 – 13:00, cena: 200 zł 
10% rabatu na wszystkie produkty z działu en-
dodoncja z katalogu Poldent.
TEORIA 3 GODZ

14.12.2011 

„KURS PRAKTYCZNY ZASTOSOWANIA SYS-
TEMU LICÓWEK BEZPOŚREDNICH 
DIRECT VENEAR & COMPOSITE EDELWEISS”
Prowadzący: 
dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 400 zł
10% zniżki na zakup licówek fi rmy Edelweiss 
po kursie.
TEORIA I PRAKTYKA 4 GODZ.

20.12.2011

„STANDARDY POSTĘPOWANIA W URAZACH 
ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH, LECZENIE 
CHORÓB MIAZGI U DZIECI” 
Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak
Godz. 10:00 – 14:00, cena: 250 zł 
0% zniżki na wszystkie produkty z ulotki 
Poldent pedodoncja.
TEORIA 4 GODZ.

Więcej szczegółów na www.poldent.pl
Kontakt: Monika Dzięcioł

mail: zgloszenia@poldent.pl,  tel. 22 351 76 72
Konto bankowe: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

O STUDIUM
Studium Doskonalenia Praktycznego w Or-
todoncji powstało w odpowiedzi na po-
trzeby lekarzy dentystów, którzy pragną 
bezpiecznie, skutecznie i odpowiedzialnie 
leczyć pacjentów z problemami ortodon-
tycznymi. Studia stomatologiczne na ca-
łym świecie nie przygotowują do samo-
dzielnego leczenia ortodontycznego. Ich 
celem jest przygotowanie do współpracy 
ze specjalistami ortodontami oraz zain-
teresowanie tą dziedziną potencjalnych 
kandydatów na specjalistów.  Na staż spe-
cjalizacyjny w ortodoncji przyjmowana 
jest niewielka liczba chętnych, ponieważ 
szkolenie w tej dziedzinie jest bardzo kosz-
towne. Obecnie możliwości pogłębienia 
wiedzy i uzyskania umiejętności praktycz-
nych w zakresie ortodoncji są ograniczone 
do uczestnictwa w kursach o bardzo zróż-
nicowanym poziomie i o różnej wartości 
informacyjnej. Studium Praktycznego Do-
skonalenia w Ortodoncji jest przeznaczo-
ne dla osób zdeterminowanych zdobywa-
niem wiedzy ortodontycznej niezbędnej 
w codziennej praktyce klinicznej. Program 
Studium przygotowany został i prowadzo-
ny będzie pod kierownictwem naukowym 
Pani prof. dr hab. Anny Komorowskiej.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU
Podstawowym celem jest przygotowanie do 
pracy klinicznej w dziedzinie ortodoncji. Pro-
gram nie przewiduje przygotowania do pracy 
naukowo-badawczej.

EFEKTY NAUCZANIA 
(ZASTOSOWANIA WIEDZY) 
ABSOLWENT:

potrafi  ocenić normę estetyczną, morfo-
logiczną, zgryzową i czynnościową w po-
szczególnych etapach rozwoju,
zna klasyfi kację i metody diagnozowania 
wad zgryzu, potrafi  rozpoznać wadę zgry-
zu oraz zakwalifi kować do leczenia orto-
dontycznego, 
potrafi  przewidzieć konsekwencje niepod-
jęcia leczenia, 
zna zastosowanie badań radiologicznych 
w diagnostyce ortodontycznej, 
zna instrumentarium, materiały i zasady 
leczenia aparatami zdejmowanymi i sta-
łymi, 
zna biomechanikę przesunięć zębów, 
umie planować i przeprowadzić lecze-
nie oraz przewidywać czas jego trwania 
i koszt. 

•

•

•

•

•

•
•

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE OBJĘ-
TE PROGRAMEM NAUCZANIA, TO: 

Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji 
(wywiad, modele, fotografi e, radiogramy) 
i ich profesjonalna ocena (wykrywanie dzie-
dziczenia wady, badania pomiarowe na mo-
delach, ocena rysów twarzy en face i z profi lu, 
ocena zdjęć zębowych, zgryzowych, panto-
mogramów, analiza cefalometryczna, w tym 
ocena dojrzałości kręgów szyjnych). 
Planowanie aparatów zdejmowanych i umie-
jętność ich aktywowania. 
Umiejętność samodzielnego wykonania i do-
pasowania pomocniczych aparatów stałych 
(utrzymywacz przestrzeni, przerzut podnie-
bienny, quadhelix, wyciągi zewnątrzustne). 
Umiejętność cementowania pierścieni i kle-
jenia zamków. 
Samodzielne doginanie łuków czynnych 
i dopasowywanie łuków fabrycznie kształ-
towanych u pacjentów z wybitnie wąskimi 
lub szerokimi łukami zębowymi. 
Umiejętność zdejmowania aparatów stałych.

WYKŁADOWCY:
prof. Anna Komorowska - opiekun naukowy 
(wykładowca) - Lublin, dr Teresa Munir-Lu-
blin, dr Beata Walawska - Lublin, dr Barba-
ra Warych - Wrocław, dr Mariusz Wilk - Łódź, 
dr Edyta Tokarska - Lublin

•

•

•

•

•

•

kontakt – info: tel. 22 258 03 82
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Lekarz stomatolog 
lekarzem pierwszego kontaktu

Tytułem wstępu…
Czy lekarz stomatolog 
będzie w przyszłości 
lekarzem pierwszego 
kontaktu?
Coraz częściej w prasie fachowej oraz różnych 
innych publikacjach pojawiają się badania i ar-
tykuły ukazujące ścisły związek naszego ogól-
nego stanu zdrowia ze stanem jamy ustnej.
Chorobowo zmieniona jama ustna ma związek 
z cukrzycą, zawałami serca, chorobami nerek, 
bezpłodnością itd., itd., itd. W naszej jamie ust-
nej widać stres dnia powszedniego, alergie na 
pokarmy, nieprawidłowe odpowiedzi immu-
nologiczne organizmu...
Ponadto lekarz stomatolog przeciętnie częściej 
widzi swoich pacjentów niż inni specjaliści. Re-
gularne wizyty u stomatologa zaczynają być 
regułą a nie wyjątkiem.
W USA lekarze stomatolodzy badają swoim 
pacjentom ciśnienie, zaczynają teraz robić te-
sty krwi z palca. Robią także testy przesiewo-
we wykrywające zmiany patologiczne, w tym 
nowotwory jamy ustnej, ale nie tylko. Uczą się 
rozpoznawać inne formy nowotworów szyi 
i głowy, np. patologiczne zmiany, które mogą 
wskazywać na raka skóry. 
Prowadzonych jest coraz więcej badań naszej 
śliny – wg naukowców można na jej podstawie 
także wiele powiedzieć o zdrowiu pacjenta. Te-
sty ze śliny w przyszłości także będzie wykony-
wał lekarz stomatolog.
Czy to oznacza, że niedługo lekarz stomatolog 
będzie się zajmował nie tylko zębami, ale popa-
trzy na swojego pacjenta bardziej całościowo? 
Wszystko na to wskazuje, a żeby uwiarygodnić 
tę tezę trochę doniesień ze świata…

Dentyści mogą rozpoznać wczesną 
postać cukrzycy.

W opracowaniu opublikowanym w lipcu 2011 
roku w Journal of Dental Research, badacze 
z USA przedstawili możliwość zidentyfi kowa-
nia nierozpoznanej cukrzycy podczas rutyno-
wych kontroli stanu uzębienia u lekarza sto-
matologa. Choroby przyzębia stanowią jedną 
z wcześniejszych komplikacji wynikających 
z cukrzycy, w USA około 70% osób dorosłych 
odwiedza swojego stomatologia co najmniej 
raz w roku. Dla celów wspomnianego badania 
zrekrutowano 600 pacjentów kliniki w północ-
nym Manhattanie, wśród których były osoby 
powyżej 40 roku życia, rasy białej oraz osoby 
powyżej 30 roku życia innych ras. Żadnej z tych 
osób nigdy nie przekazano informacji o tym, że 
mogą mieć lub mają cukrzycę.
Około 530 pacjentów z co najmniej jednym 
czynnikiem ryzyka (cukrzyca u członków ro-
dziny, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnie-
nie, nadwaga) zostało zbadanych periodon-
tologicznie oraz wykonano u nich test krwi 
z palca A1c. 

Pacjenci następnie wykonali standardowy test 
na poziom cukru we krwi. 
Badacze wykryli, że w populacji podwyższo-
nego ryzyka bardzo prosty protokół bazujący 
na liczbie brakujących zębów oraz głębokości 
kieszonek był bardzo efektywny w wykrywa-
niu stanu przed cukrzycowego oraz wczesnego 
stadium cukrzycy. Dodatkowo test A1c pozwa-
lał na podwyższenie wiarygodności otrzyma-
nych wyników. „Wczesne wykrycie cukrzycy 
jest jednym z celów współczesnej medycyny, 
ponieważ leczenie na tym etapie pozwala na 
uniknięcie wielu poważnych komplikacji zdro-
wotnych” – mówi Dr. Evanthia Lalla, jedna z au-
torek tego badania. „Niewielka zmiana stylu 
życia na tak wczesnym etapie pozwala na unik-
nięcie rozwoju pełnej cukrzycy, stąd wczesne 
wykrywanie jest tak istotne. Z naszych badań 
wynika, że może to robić lekarz stomatolog 
podczas zwykłej wizyty”.

z Journal of Dental Research

Nowe badanie wykazuje powiązanie 
stanu jamy ustnej z płodnością kobiet.

Higiena jamy ustnej jest niedoceniana przez 
kobiety. Jak wynika z cytowanych poniżej ba-
dań, choroby przyzębia mają wpływ na płod-
ność i na czas oczekiwania na zajście w ciążę. Po 
raz pierwszy została wykazana taka zależność. 
Badania zostały przedstawione na spotkaniu 
Europejskiego Stowarzyszenia Embriologii 
i Rozmnażania Ludzi. Paradontoza wywołuje 
bardzo agresywną reakcję immunologiczną 
organizmu, a stan zapalny dziąseł wpływa – jak 
to wykazało wiele badań – na choroby serca, 
cukrzycę typu 2, choroby układy oddechowe-
go, zapalenia nerek, poronienia oraz przed-
wczesne porody. W badaniu prowadzonym 
w zachodniej Australii przebadano 3416 kobiet 
z 3737 kobiet, planujących zajście w ciążę. Wy-
niki badań wykazały, że średni czas jaki upły-

nął od momentu podjęcia decyzji o posiadaniu 
dziecka do momentu zajścia w ciążę wyniósł 5 
miesięcy dla kobiet zdrowych i 7 miesięcy dla 
kobiet z chorobami przyzębia. Badania wyka-
zały także, że kobiety rasy nie kaukaskiej z cho-
robami przyzębia były w najwyższej grupie ry-
zyka – średni czas zajścia w ciąże wyniósł w tej 
grupie ponad rok. Badacze wiązali to z bardziej 
agresywną reakcją organizmu na stan zapalny 
w tej konkretnej grupie kobiet. Wyniki badań 
po raz kolejny wskazują na ogromny wpływ hi-
gieny jamy ustnej na nasz organizm.

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie 
Embriologii i Rozmnażania

Czy choroby przyzębia mają wpływ na 
raka piersi u kobiet?

Nowe badanie wykazuje, że kobiety które 
mają choroby przyzębia i brakujące zęby mają 
11 razy większe ryzyko zachorowania na raka 
piersi. Badanie przeprowadzone w Karolinska 
Institute w Szwecji na grupie ponad 3000 pa-
cjentów, wykazało, że z 41 kobiet, które zacho-
rowały na raka piersi, zdecydowana większość 
miała nieprawidłową higienę jamy ustnej, cho-
roby przyzębia oraz większą ilość brakujących 
zębów. Jako, że jest to pierwsze badanie tego 
typu, naukowcy uważają, że jego wyniki nie 
mogą być jeszcze wiążące, ale wskazują na 
kierunek dalszych poszukiwań, tym bardziej, 
że wykazano już wiele innych powiązań tego 
typu. Za najważniejsze uważają rozbudzanie 
świadomości zarówno lekarzy stomatologów 
jak i ich pacjentów w zakresie higieny jamy ust-
nej, zarówno w gabinecie (usuwanie kamienia 
nazębnego, kontrola staniu dziąseł i śluzów-
ki etc.) jak i w domu (regularne mycie zębów, 
używanie szczoteczek międzyzębnych i nici 
dentystycznych).

Źródło: Karolinska Institute
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Czy mając powyżej 30 lat można się 
skutecznie odchudzić?

Zespół naukowców z Medical Research Centre 
(MRC) doszedł do wniosku, że ludziom po trzy-
dziestce dieta może pomóc tylko na krótki czas. 
Ludziom powyżej tego wieku, niezależnie od 
tego, jakie diety stosują i tak przybywa kilogra-
mów, a z wiekiem nadwaga się pogłębia.
Badacze poddali dokładnej obserwacji 5362 
mężczyzn i kobiet, którzy urodzili się w 1946 
roku i 20 tys. osób, większość z których przy-
szła na świat w 1958 roku. Ludzie z obu grup 
zaczęli przybierać na wadze w latach 80, a po-
tem ten przyrost był coraz większy, mężczyź-
ni przybierają na wadze przez całe życie, bez 
specjalnych skoków, kobiety tyją wolniej, ale 
gdzieś ok. 35 roku życia proces ten przyśpiesza. 
Jak tylko przybrało się zbędnych kilogramów, 
to nie można się ich pozbyć.

Ale… Lepiej tyć i chudnąć na prze-
mian, niż nie odchudzać się wcale! 

Naukowcy z University of California w Los An-
geles przeprowadzili analizę ponad 30 najpo-
pularniejszych diet, by dojść do wniosku, że 
nie ma takiej, która chroniłaby przed wago-
wą huśtawką. Wydaje się więc, że cały wysi-
łek związany z odchudzaniem wcześniej czy 
później idzie na marne. Ale nie jest to prawda. 
Dla zdrowia lepiej jest bowiem tyć i chudnąć 
na przemian, niż w ogóle przestać walczyć 
z nadwagą czy otyłością. Do takich wniosków 
prowadzą wyniki badań, jakie przeprowadził 
dr Edward List z Ohio University’s Edison Bio-
technology Institute. 
Organizm dość szybko zaczyna odczuwać po-
zytywne skutki odchudzania. Wystarczy, by 
osoba otyła zrzuciła 5-10 proc. tłuszczu, np. 
jeśli mężczyzna ważący 90 kg odchudzi się 
w ciągu roku o 4,5-9 kg, to zaburzony metabo-
lizm zaczyna wracać do normy. Są jeszcze inne 
korzyści. Zwiększony poziom lipidów obniża 
się, podwyższone ciśnienie tętnicze spada, nor-
malizuje się stężenie glukozy we krwi. Wygasają 
powszechne u ludzi z nadwagą stany zapalne, 
wywołujące choroby serca, lepiej regenerują 
się uszkodzenia powstałe w tętnicach. Oso-
by, którym udaje się schudnąć o ok. 10 proc. 
i utrzymać obniżoną wagę przez kilka lat, mają 
szansę żyć dłużej o blisko cztery lata. 
Metodę odchudzania trzeba tak dobrać, żeby 
nie było ono torturą. Przy restrykcyjnych die-
tach jesteśmy bardziej podatni na stres, który 
zdecydowanie sprzyja jedzeniu (coś słodkiego 
na „odstresowanie” – góruje czekolada). 
Najgorszą dietą jest głodówka – jesteśmy głod-
ni i wściekli, więc szybko z niej zrezygnujemy.
A wtedy efekt jo-jo gwarantowany. W grani-
cach zdrowego rozsądku, żeby polecić komuś 
właściwy dla niego sposób żywienia, trzeba 
najpierw ustalić, co powoduje u niego tycie. Za 
dużo je? Być może za mało się rusza? A może 
jest na coś chory bądź ma jakieś niedobory ży-
wieniowe? Nudzi się, nie ma ciekawych zajęć? 
Albo wręcz przeciwnie – prowadzi bardzo roz-
ległe życie towarzyskie i spotyka się ze znajo-

mymi przy stole i alkoholu? Odchudzanie to nie 
tylko diety, ale także uporządkowanie swojego 
życia i psychiki. 
Może się bowiem okazać, że jemy dlatego, że je-
steśmy samotni, że mamy dużo stresów albo je-
steśmy w tzw. „dołku”. Albo za dużo znajomych, 
którzy „naciągają” nas na libacje? Jeśli nie, to 
może warto spojrzeć na poniższą listę.

Choroby, które utrudniają odchu-
dzanie.

Czasem zrzucenie kilku kilogramów uniemożli-
wia poważna choroba metaboliczna, genetycz-
na lub zaburzenia hormonalne. Lista schorzeń, 
które utrudniają odchudzanie jest długa, poni-
żej kilka z nich:

Choroba tarczycy

Tarczyca to ważny gruczoł, poprzez wydzie-
lanie odpowiednich hormonów steruje pracą 
wielu narządów. Hormony tarczycy są odpo-
wiedzialne za regulację metabolizmu. Każde 
zaburzenie w działaniu tarczycy może mieć 
wpływ na wygląd naszej sylwetki i wagę cia-
ła. Nadczynność tarczycy wywołuje głównie 
chudnięcie i przyspiesza spalanie tłuszczów. 
Natomiast niedoczynność tego gruczołu po-
woduje obniżenie się tempa przemiany materii, 
a co za tym idzie łatwiejsze przybieranie na wa-
dze. Niedoczynność tarczycy można wykryć za 
pomocą pomiaru poziomów hormonów TSH, 
fT3, fT4. Jeśli pomimo diet i aktywności fi zycz-
nej nie chudniemy to może warto zbadać, czy 
tarczyca funkcjonuje poprawnie.

Zespół policystycznych jajników 

Zespół wielotorbielowatych (policystycznych) 
jajników to schorzenie dotyczące nawet 15% 
kobiet. Choroba jest spowodowana przez nad-
mierne wydzielanie męskich hormonów płcio-
wych, głównie testosteronu oraz przez nad-
mierne uwalnianie hormonu luteinizującego 
(LH) lub wysoki poziom insuliny we krwi. Cho-
robie często towarzyszy otyłość i trudność w 
zrzuceniu zbędnych kilogramów. Chorobę dia-
gnozuje się za pomocą badań hormonalnych 
oraz badania ginekologicznego i usg.

Hiperinsulinizm

Hiperinsulinizm jest spowodowany zbyt wy-
sokim poziomem wydzielania insuliny przez 
trzustkę. Zwiększony poziom insuliny jest ści-
śle powiązany z nadwagą. Zadaniem insuliny 
jest obniżanie poziomu glukozy we krwi po za-
kończeniu trawienia i wchłaniania pokarmu. Jej 
nadmiar powoduje zaburzenie metabolizmu, 
co może mieć poważne konsekwencje dla or-
ganizmu. Osoby, które mają za wysokie BMI i 
problemy ze schudnięciem powinny zbadać 
poziom insuliny i cukru we krwi. 

Depresja

Otyłość często towarzyszy depresji. Poczucie 
przygnębienia i rozbicia, które często są obja-
wem depresji mogą znacznie utrudnić schud-
nięcie. Depresja to ciężka choroba, której nie-
rzadko towarzyszy brak chęci do aktywności 
fizycznej, co dodatkowo utrudnia leczenie 
otyłości. 

Niedobór hormonu wzrostu

Hormon wzrostu jest produkowany przez ko-
mórki przedniego płata przysadki mózgowej. 
Głównym działaniem hormonu jest pobudza-
nie wzrostu masy ciała i wzrostu chrząstek ko-
ści. Hormon ten wpływa na metabolizm całego 
ciała przyśpieszając rozkład tłuszczów. Nad-
mierne wydzielanie tego hormonu powoduje 
gigantyzm, a niedobór karłowatość i otyłość.

Leki i antykoncepcja

Niektóre leki mogą zwiększać łaknienie i po-
wodować otyłość. Częstym problemem jest 
zrzucenie kilku kilogramów podczas terapii 
hormonalnej lub stosowania hormonalnej an-
tykoncepcji. 

No i na koniec nuda…

Bardzo często przyczyną tycia jest nadmierne 
jedzenie spowodowane nudą. 
Jeśli siedzimy bezmyślnie przed telewizorem, 
albo „gapimy” się przez okno, to często mamy 
ochotę sięgnąć po coś do schrupania. Jest to 
przeważnie jedzenie śmieciowe – chipsy, jakieś 
chrupki, do tego piwko (pamiętajmy, że alko-
hol jest bardzo wysoko kaloryczny) lub słodki 
gazowany napój. Czy obserwują Państwo to u 
siebie? Gdy mamy jakieś pasje lub robimy cie-
kawe rzeczy, nasza tendencja do objadania się 
zdecydowanie maleje – nie myślimy o jedzeniu, 
o tym, że nam „burczy” w brzuchu, pochłania 
nas działanie, jesteśmy szczęśliwsi, bardziej 
optymistyczni, odporni na stresy dnia powsze-
dniego. Czyli pasjonaci są przeważnie szczu-
plejsi i zdrowsi – poszukaj swojej pasji w życiu, 
a jest szansa, że schudniesz. I to niezależnie od 
tego ile masz lat – 30 czy 80.

Czekamy na Państwa przemyślenia! Bo jest to 
oczywiście temat rzeka – tytułowa „never en-
ding story”.

Odchudzanie i diety – „never ending story”
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KONKURS Uśmiechy Świata
Szanowni Państwo zapraszamy 
do wzięcia udziału w konkursie 
fotografi cznym pt. „Uśmiechy 
świata”. Konkurs przeznaczony 
jest dla wszystkich osób 
związanych ze stomatologią: 
lekarzy dentystów, techni-
ków dentystycznych, higieni-
stek stomatologicznych oraz 
dystrybutorów instrumentów, 
materiałów i sprzętu stomato-
logicznego, pracowników, han-
dlowców i współpracowników.

Regulamin konkursu
W konkursie obowiązują następujące zasady: 

1. Zdjęcia powinny pokazywać uśmiechy 
ludzi z całego świata, ludzi różnych naro-
dowości i ras, kobiet, mężczyzn i dzieci. 

2. Zdjęcia powinny być zrobione w trakcie 
wyjazdów zagranicznych z fi rmą IDF oraz 
z fi rmą Poldent. 

3. Można zgłosić maksymalnie 10 (dziesięć) 
zdjęć.

4. Nieprzekraczalny termin zgłaszania zdjęć 
to 01 listopada 2011 roku (piątek). 

5. Firma IDF zastrzega sobie prawo do 
wstępnej selekcji zdjęć. 

6. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu 
i wstępnie zaakceptowane przez IDF zosta-
nie umieszczone na stronie www.idf.net.
pl w zakładce „Konkurs Uśmiechy Świata” 
i będzie oceniane przez internautów, 
którzy wybiorą 3 najpiękniejsze zdjęcia 
„Uśmiechy świata”. Swój głos można od-
dać na maksymalnie 3 fotografi e.

7. Głosowanie w konkursie internetowym 
zostanie zamknięte 15.11.2011 roku.

8. Nagrodami w konkursie internetowym są 

3 zestawy materiałów i instrumentów sto-
matologicznych o wartości 500 zł każdy. 

9. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną tak-
że ocenione przez jury, które wybierze 12 
najlepszych zdjęć do kalendarza „Uśmie-
chy Świata 2012”.

10. Zdjęcia do kalendarza muszą spełniać 
pewne parametry techniczne – muszą 
być pionowe /układ portretowy/ i mieć 
„klasyczne” proporcje 3:2. Zdjęcia po-
winny mieć rozdzielczość minimum 4 
megapiksle czyli ok. 2 520×1 680 (pożą-
dane jest co najmniej 6-7 megapikseli) 
w formacie .jpeg wysokiej jakości. 

11. Personalia autora, do czasu rozstrzy-
gnięcia konkursu, nie będą podawane 
publicznie. 

12. Zgłaszając zdjęcia do konkursu autor go-
dzi się na ich ewentualną nieodpłatną 
publikację w kalendarzu „Uśmiechy Świa-
ta 2012” oraz wykorzystanie ich przez fi r-
my IDF sp. z o.o i Poldent sp. z o.o. 

13. Zgłaszając zdjęcia, osoba biorąca udział 
w konkursie oświadcza jednocześnie, że 
jest ich autorem i ma do nich wszelkie 
prawa autorskie. 

14. Autor opublikowanych w kalendarzu 
zdjęć otrzyma nagrodę w postaci zesta-
wu materiałów i instrumentów o war-
tości 500 zł oraz dodatkowo po trzy 
egzemplarze kalendarza za każde opu-
blikowane zdjęcie. 

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

Organizatorami 
konkursu i wydawcami 

kalendarza są IDF sp. z o.o. 
oraz Poldent sp. z o.o.
W razie jakichkolwiek 

pytań prosimy 
o kontakt: idf@idf.net.pl

tel.: 22 868 36 93

fot. Hanna Ciejka-Łuczyk

fot. Marek Niedzwiedzki

fot. Robert Piotrowski

fot. Aleksander Magusiak

ŁAGODNY 
PŁYN 
Z DODATKIEM 
SIEMIENIA 
LNIANEGO 
I ALANTOINY
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Kurs Fotografi i 

Stomatologicznej

Zagadnienia ogólne w fotografi i

Prowadzący: Marek Niedźwiedzki

część teoretyczna (1 h)
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 i wydruk.
7  Pytania i dyskusja.

Prowadzący: dr n. med. Dominik Morawski

część teoretyczna (2 h)
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.

część praktyczna (1 h)
1. 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.

Fotografi a w stomatologii

15 października - KRAKÓW • 22 października - WARSZAWA • 29 października - MIKOŁÓW

Aby zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi kursów zapraszamy na stronę:

www.poldent.pl

Takie zdjęcia 
chętnie 

przyjmiemy 
do Dentoplotka, 

ale nie do 
Konkursu 

Uśmiechy Świata!
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W marcu 2011 roku byłem w Kamerunie na 
zaproszenie Zgromadzenia Księży Marianów, 
które prowadzi tam działalność misyjną, edu-
kacyjną i medyczną. Mój pobyt miał na celu 
zorientowanie się w potrzebach stomatolo-
gicznych na terenie prowincji wschodniej, 
głównie w okolicy miast Atok, Messamena 
i Abong Mbang. W czasie pobytu wykonałem 
przeglądy jamy ustnej i zębów u dzieci i do-
rosłych, odwiedziłem cztery ośrodki zdrowia. 
Nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia, jednak zorientowałem się w problemach 
zdrowia w tym rejonie.
W prowincji wschodniej (obszar około kil-
ku polskich województw) zarejestrowanych 
jest dwóch stomatologów. Opieka medyczna 
w tym zakresie, poza opieką szamanów, w za-
sadzie nie istnieje. Czary, będące główną me-
todą leczenia wśród ludzi tej prowincji, nie li-
kwidują problemu próchnicy. Ludzie zdani są 
na pomoc „wyrywaczy zębów”, którzy usuwają 
je na taboretach w autobusach.
W tym jakże egzotycznym miejscu pracują pol-
scy misjonarze. Oprócz działań na rzecz rozwo-
ju duchowego i intelektualnego, mają w swój 
program wpisane prowadzenie przychodni 
zdrowia, które funkcjonują dzięki ludziom do-
brej woli. Przychodnie zapewniają standard 
może nie europejski, ale zbliżony do niego. Pra-
ca misjonarek i misjonarzy, a także wielu innych 
osób, które w Afryce spotkałem na swej drodze, 
ich bezinteresowność i poświęcenie, zainspi-
rowały mnie do podjęcia wyzwania pomocy 
w zakresie, który mogę ofi arować. Jestem sto-
matologiem, od lat prowadzę gabinet w pol-
skiej szkole podstawowej, prowadzę również 
swoją praktykę. Moje doświadczenie w pracy 
z dziećmi postanowiłem wykorzystać do pomo-
cy również kameruńskim dzieciakom. 
Stan zdrowia jamy ustnej dzieci tego obszaru, 
nie odbiega zbytnio od stanu zdrowia dzieci 
polskich. Zaczynając pracę w szkole podsta-
wowej, po przebadaniu ok. 600 dzieci ocenia-
łem go podobnie. Po latach pracy profi laktycz-
nej, potrzeby lecznicze systematycznie spadły. 
Podobne mogą być efekty działań w Afryce. 
Warunkiem jest stały dostęp do pomocy sto-
matologa i systematyczna praca. Świadomość 
konieczności dbania o zdrowie jamy ustnej jest 
stale kształtowana przez pracujące tam siostry, 
brakuje tylko fachowej opieki. Jedna zakonnica 
– stomatolog na całą prowincję nie jest w stanie 
zapewnić jej wszystkim.
Dzięki ludziom dobrej woli jeszcze we wrześniu 
uruchomię gabinet w Abong Mbang, gdzie do 
końca roku będzie pracowała lekarka wolonta-
riuszka z Poznania. Ufam, że będzie można za-
pewnić w nim systematyczny dostęp do opieki 
lekarza. Jako pierwszy na mój apel odpowie-
dział dystrybutor wysokiej klasy mikroskopów 
zabiegowych z Łodzi – dzięki niemu będziemy 
mogli wykonywać swoje zadania, używając 
sprzętu na najwyższym poziomie. Wsparcie za-
ofi arował mi także jeden z największych produ-
centów narzędzi kanałowych w Polsce.
Misja Księży Marianów jest miejscem, w którym 
skupia się działalność zorientowana na eduka-
cję młodzieży. Ruch Cup Monde organizuje czas 

ponad 300 młodym ludziom, do tej pory pozba-
wionym opieki stomatologa. Państwa ofi arność 
– dary rzeczowe i wsparcie fi nansowe – pozwo-
lą na zapewnienie zaopatrzenia gabinetu, jak 
również na zorganizowanie transportu wolon-
tariuszy i systematyczną pracę gabinetu.
Podczas wizyty tworzona będzie bogata doku-
mentacja fotografi czna, pod kątem organizo-
wania wystaw, obrazujących prace misji.
Niebawem uruchomię stronę internetową: 
www.afryka-dentysta.pl, na której zamiesz-
czę informacje na temat przedsięwzięcia.

Z pozdrowieniami
Konrad Rylski

Afryka 
HUMOR Z DZIENNICZKÓW SZKOLNYCH

• Szczerzy zęby do nauczyciela. 

• Naraża kolegów na śmierć, 
rzucając kredą po klasie. 

• Na wf-ie nosi za małe spodenki. 
Zapytana dlaczego twierdzi, że takie 
są bardziej sexy. 

• Rzuca w koleżanki spreparowaną żabą. 

• Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać 
swego nazwiska. 

• Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić 
jakość wyrobu. 

• Zjada ściągi po klasówce. 

• Wyrzucił koledze czapkę przez okno 
ze słowami: „Jak kocha, to wróci”.

• Zwalnia się z lekcji. Mówi, że boli ją 
głowa, a potem widzę ja z przystojnym 
brodaczem. 

• Demonstrując działanie gejzeru, 
opryskał pomidorem cala klasę. 

• Pije wodę z kranu, mówiąc: „Kaca mam”. 

• Z radości, ze nie ma nauczyciela, 
zwalił tablice. 

• Śmieje się parszywie. 

• Przyszła do szkoły w samym swetrze. 

• Na lekcji dłubie w nosie i mówi, 
że to jak narkotyk. 

• Nie wiesza się w szatni. 

• Stwierdził nie przygotowanie do 
geografi i z powodu śmierci babci, 
z którą to babcią jechałam dziś rano 
tramwajem. 

• Namalował na ławce gołą babę 
goniącą knura. 

• Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacz-
nie ku sklepowi z napojami alkoholo-
wymi, gdzie potem dokonał zakupu 
pamiątek. 

• Śpiewa na lekcji muzyki. 

• Wyrwany do odpowiedzi mówi, 
ze nie będzie zeznawał bez adwokata. 

• W czasie wyścigu międzyszkolnego 
umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi, 
zyskać na czasie. 

• Wysłany po kredę, przyniósł ślimaka. 

• Po napisaniu kartkówki nie oddał jej 
twierdząc, że zostawił ją w domu.

• Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in. 
leżał na podłodze, robił zamieszanie 
nogami. 

• Podpalił koledze teczkę na lekcji 
i zapytał, czy może wyjść po gaśnicę.  

• Bije kolegę po dzwonku. 

• Schowany za podręcznikiem fi zyki 
wydaje dźwięki przyprawiające mnie 
o mdłości. 

• Wysłany w celu namoczenia gąbki 
wrócił z mokrą głową i suchą gąbką.

• Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się 
podejrzanie. 

• Napastuje kolegę przy pomocy krzesła. 

• Przyszedł w butach do szkoły. 

• Molestuje kolegę długopisem.

stomatologia
w Kamerunie
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Cena zawiera:

- przelot na trasie Warszawa – Bangkok – War-
szawa, 

-  obowiązkową opłatę lotniskową (700 zł), 
-  obowiązkową dopłatę transportową (290 zł),
-  transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimaty-

zowanym autokarem, 
-  zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu Bangkok 

Chada (3*+) w Bangkoku, 8 noclegów w ho-
telu 5* SHERATON HUA HIN RESORT & SPA w 
pokoju dwuosobowym typu standard,

-  zwiedzanie Bangkoku w drugim dniu pobytu, 
-  wyżywienie: HB,
-  opiekę polskiego rezydenta oraz opiekuna 

grupy,
-  ubezpieczenie KL i NW – 15.000€ / osoba.

Cena nie zawiera:

-  ewentualnej dopłaty do pokoju 1 – osobowe-
go 2.550 zł / osoba

-  wycieczek lokalnych i dodatkowych atrakcji 
na miejscu.

Informacje praktyczne 

Wizy: Obywatele RP wjeżdżający na terytorium 
Tajlandii muszą posiadać ważną wizę. Wizę 
turystyczną, ważną przez 15 dni (wliczając 
dzień wjazdu i wyjazdu), można otrzymać na 

lotnisku w Bangkoku. Do otrzymania wizy po-
trzebne są: paszport ważny przez minimum 6 
miesięcy licząc od daty planowanego wyjaz-
du (z minimum jedną wolną stroną); zdjęcie; 
1000 THB (ok. 26 USD); potwierdzony bilet 
wylotu z Tajlandii. Na lotnisku należy wypeł-
nić formularz wizowy oraz karty imigracyjne 
przyjazdu i wyjazdu. Otrzymanie wizy na lot-
nisku w Bangkoku często jest czasochłonne. 
Klienci wyjeżdżający na wycieczkę do Kam-
bodży MUSZĄ uzyskać wizę wielokrotnego 
przekroczenia Tajlandii w Polsce - Konsulat 
Królestwa Tajlandii w Warszawie, ul. Willowa 
7, tel. (22) 849 14 06. Klientom wyjeżdżającym 
na wycieczką do Wietnamu sugerujemy uzy-
skanie wizy wietnamskiej w Polsce, gdyż uzy-
skanie jej na przejściu granicznym Moc Bai 
jest czasochłonne.

Czas przelotu: 12 godz.
Czas lokalny: plus 6 godz. do GMT.
Język urzędowy: tajski; inne języki: angielski.
Stolica: Bangkok
Waluta: baht (THB), 1 USD = 36 THB
Napięcie elektryczne: 220V
Klimat: równikowy z porą gorącą od marca do 

maja, porą deszczową od czerwca do paździer-
nika, porą suchą od listopada do lutego.

Szczepienia: nie występuje szczególne zagro-
żenie sanitarno-epidemiologiczne. Nie są wy-
magane szczepienia profi laktyczne. Sugeru-
jemy profi laktykę antymalaryczną.

Ceny w hotelu i restauracji: obiad w restauracji - 
od 200 THB, piwo - od 40 THB, owoce 1 kg - od 
20 THB, woda mineralna 0,5 l - od 15 THB

Komunikacja: obowiązuje lewostronny ruch 
uliczny. Najczęściej cenę negocjuje się indy-
widualnie. Taksówki są tanie. Przejazd z hote-
lu do centrum Pattaya: ok. 200 THB.

Tabela temperatur OC
 miesiąc II-XI: dzień 32-33OC noc 24-25OC
 woda 29-30OC

Zgłoszenia: 

IDF sp. z o.o.: tel.: 22 868 36 93  
tel./fax. 022 846 04 26 idf@idf.net.pl, 
www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty 
I rata: 09 – 20 luty 2012 – 2 590 zł 
na konto: IDF sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa 13 
1020 1097 0000 7302 0108 3294 z dopiskiem: 
„Szkolenie Tajlandia”.
II rata 09 – 20 luty 2012 uzupełnienie pełnej 
płatności: do dnia 15 października.

LUKSUSOWY HOTEL SHERATON HUA HIN 
RESORT & SPA***** Wspaniała architektura 
i znakomity serwis gwarantowane przez 
prestiżową sieć hotelarską. Goście za-
chwycają się wielkim, pięknie zaprojekto-
wanym basenem, który wije się przez za-
dbane ogrody hotelowe, tworząc urocze 
zakątki z wysepkami i mostkami. Wystrój 
całego hotelu to udane połączenie współ-
czesnego stylu tajlandzkiego z jasnymi 
kolorami, oryginalnymi rzeźbami i trady-
cją. Hotel znany jest z dobrej kuchni, a re-
stauracja InAzia jest od lat laureatem wielu 
międzynarodowych nagród. Komfortowe, 
przestronne pokoje są gustownie urządzo-
ne i wyposażone w super wygodne łóżka. 
Hotelowe spa oferuje profesjonalne, sta-
rannie dobrane zabiegi - pełen relaks dla 
ciała i duszy. 

POŁOŻENIE: ok. 8 km od centrum miejscowości wy-
poczynkowej HUA HIN, w pobliżu sklepy i bary; ok. 
200 km od portu lotniczego w Bangkoku; bus hote-
lowy do centrum Hua Hin (kilka razy dziennie/ok.1,5 
USD/1 strona). 

PLAŻA: hotelowa, długa, piaszczysta, łagodne zejście 
do morza, bezpośrednio przy hotelu, parasole i leżaki 
płatne (ok. 15 USD/zestaw), ręczniki za kaucją. 

HOTEL: pięciogwiazdkowy, stylowy, sezonowo odna-
wiany, 240 pokoi, kilka budynków, 1-2-piętrowe, prze-
stronne i eleganckie lobby, całodobowa recepcja, 
restauracje: główna The Deck z tarasem - dania w for-
mie bufetu, à la carte lub obsługa kelnerska, kuchnia 
międzynarodowa, dania wegetariańskie, inne diety 
(na zamówienie przed przyjazdem), Salas w pobliżu 
basenu - à la carte, obsługa kelnerska, kuchnia wło-
ska; bary: Luna Lanai przy plaży, InAzia przy plaży, 
Sundara Lounge, całodobowy room-service, kantor, 
przechowalnia bagażu; centrum konferencyjne Grand 
Ballroom dla ok. 450 os., taras z widokiem na basen 
i ocean, ogród; za opłatą: bezprzewodowy internet 
(ok. 10 USD), punkt internetowy (ok. 10 USD/godz.), 
sejf w recepcji, fryzjer, lekarz na wezwanie, pralnia; 
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, 
American Express. 

POKÓJ: standardowy: na 2. piętrze, 2-os.ok. 49 m2, kom-
fortowy, indywidualnie sterowana klimatyzacja, 
łazienka (wanna, prysznic, wc, suszarka, szlafroki, 
kapcie), telewizja satelitarna, telefon, zestaw do kawy/
herbaty, sejf; za opłatą: internet bezprzewodowy (ok. 
20 USD/dzień), mini-bar, balkon lub taras (stolik i krze-
sełka), widok na ogród, góry lub basen. 

SPORT I ROZRYWKA: basen typu infi nity, słodka woda, 
ok. 560 m2, gł. do 1,6 m, brodzik, słodka woda, ok. 80 
m2, gł. do 0,5 m, basen-laguna, długość ok. 200 m, przy 
basenach bezpłatne parasole, leżaki i materace, ręcz-
niki za kaucją; kort tenisowy, siatkówka, animacje dla 
dorosłych i dzieci; za opłatą: oświetlenie kortu (ok. 20 
USD/godz.), salon gier, Aspadeva. 

SPA: centrum fi tness, aerobic, siłownia; za opłatą: jacuz-
zi, sauna, łaźnia parowa, 12 pokoi zabiegowych: za-
biegi na twarz i ciało, hydroterapia, salon piękności, 
specjalne pakiety dla zakochanych; w pobliżu hote-
lu pola golfowe. 

Tajlandia
Baśniowa kraina w zasięgu Twojej ręki

Specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów: 9-20.02.2012
LAST MINUTE!!!

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

Cena od osoby: 7590 zł

Uwaga: Wyjazd zostanie zorganizowany przy 20 osobach uczestniczących 
w tym minimum 15 osobach biorących udział w szkoleniu.
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Cena zawiera:

- przelot na trasie Warszawa – Akaba – Warsza-
wa, 

-  obowiązkową opłatę lotniskową (300 zł), 
-  obowiązkową dopłatę transportową (190 

zł),
-  transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimaty-

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

DISSON BLU TALA BAY RESORT, pokój dwu-
osobowy typu standard,

-  wyżywienie: HB
-  opiekę polskiego rezydenta oraz opiekuna 

grupy
-  ubezpieczenie KL i NW – 15.000€ / osoba,
-  specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stoma-

tologów

Cena nie zawiera:

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1 – osobowe-
go 1.450 zł/osoba, 

-  dopłaty do widoku na morze 200 zł / osoba, 
-  wycieczek lokalnych i dodatkowych atrakcji 

na miejscu.

Informacje praktyczne 

 Wizy: nie są wymagane. Paszport musi być 
ważny minimum 6 miesięcy. Przy każdorazo-
wym wyjeździe z Jordanii należy uiścić opłatę 
wyjazdową: ok. 12 USD (jeśli przekracza się 
granicę innego kraju).

 Czas przelotu: Warszawa – Akaba – ok. 4 
godz.

 Czas lokalny: czas polski plus 1 godz.
 Język: arabski; można także porozumiewać 

się po angielsku.
 Stolica: Amman.
 Napięcie: 220 V; konieczny adapter.
 Waluta: dinar jordański (JOD), 1 USD = ok. 0,71 

JOD, 1 EUR = 0,99 JOD, 1 PLN = 0,25 JOD.
 Ceny w hotelu i restauracji: obiad – ok. 25 USD, 

woda – ok. 4-7 USD, piwo – ok. 5-8 USD, kawa, 
herbata – ok. 3-5 USD.

 Komunikacja: taksówka – od ok. 5 USD.
 Napiwki: ogólnie przyjęte.

Zgłoszenia: 

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

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

0108 3294 z dopiskiem: „Szkolenie Jordania”.

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

Jordania
Królewski wypoczynek na szkoleniu dla lekarzy stomatologów

Wyjazdy szkoleniowe: 21-28.11.2011, 19-26.03.2012LAST M
IN

UTE!!!

Morze, piasek i słońce… Wspaniały pod-
morski świat i przygody na pustyni. 
Luksusowy HOTEL RADISSON BLU TALA 
BAY RESORT ***** i bezcłowe zakupy.

Wykładowca dr Marta Maciak
 ,,Ergonomiczna praca licówkami kompozytowymi 
  – nowa alternatywa dla lekarza i dla pacjenta.”
1.  Analiza uśmiechu
2.  Kolor 
3.  Wskazania i przeciwwskazania do licówek
4.  Adhezja do tkanek zęba
5.  Nanokompozyty, w tym D6)
6.  System Direct Venear – prezentacja produktu 
7.  Zasady pracy systemem Direct Venear w codziennej 

praktyce
8.  Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

  Hotel zaprojektowany z rozmachem, jest jednym 
z nowszych hoteli w resorcie Tala Bay w pobliżu Aka-
by. Położony nad samym morzem z prywatną plażą, 
nowoczesny kompleks wypoczynkowy z kilkoma ba-
senami, barami i eleganckim centrum wellness. 

  Restauracja serwująca wyszukane posiłki zadowoli 
najbardziej wymagających klientów i wielbicieli orien-
talnych smaków. Przestronne i gustownie urządzone 
pokoje są utrzymane w idealnej czystości. Piękne wi-
doki na zatokę Akaba, gwarantują udany wypoczynek 
nad Morzem Czerwonym.

POŁOŻENIE: w dzielnicy hotelowej Tala Bay, ok. 15 km 
od AKABY, w pobliżu kilka sklepów i nadmorska pro-
menada; ok. 10 km od portu lotniczego w Akabie, 
ok. 80 km od portu lotniczego w Ovda w Izraelu; bus 
hotelowy do centrum Akaby (na zamówienie, ok. 10 
USD/1 strona).

PLAŻA: hotelowa, piaszczysta, długa, łagodne zejście 
do morza, pomost, bezpośrednio przy hotelu (odle-
głość zależy od lokalizacji pokoju: 50-100 m), dojście 
przez teren hotelu, bezpłatne parasole, leżaki, ma-
terace i ręczniki.

HOTEL: pięciogwiazdkowy, nowoczesny i komfortowy, 
oddany do użytku w 2007 r., 336 pokoi, kilka budyn-
ków, 3 piętra, windy, przestronne i eleganckie lobby, 
całodobowa recepcja, restauracja Aziab - dania w 

formie bufetu, obsługa kelnerska, kuchnia między-
narodowa, show-cooking, kolacje tematyczne, dania 
wegetariańskie, inne diety na zamówienie przed przy-
jazdem; bar Kenzi w lobby, bar Sunset na dachu, bar 
Baywatch przy basenie, bar swim-up Dugout, bar/re-
stauracja Heatwave przy plaży, kantor, sklep z pamiąt-
kami, kiosk z prasą, sklepik przy plaży, przechowalnia 
bagażu; centrum konferencyjne dla 90 osób, taras z 
widokiem na morze, ogród, bezpłatny internet bez-
przewodowy w lobby; za opłatą: punkt internetowy 
(ok. 10 USD/godz.), całodobowy room-service, lekarz 
na wezwanie, pralnia, akceptowane karty kredytowe: 
Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.

POKÓJ: standardowy: 2-os., ok. 32 m2, komfortowy, in-
dywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wan-

na lub prysznic, wc; suszarka, szlafroki, kapcie), bez-
płatny internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna 
(LCD), telefon, sejf, zestaw do kawy/herbaty, mini-bar 
(płatny); balkon lub taras (stolik i krzesełka), widok na 
góry, ogród lub basen; widok na morze na zamówie-
nie (za dopłatą).

SPORT I ROZRYWKA: 3 baseny, w tym 1 typu infi ni-
ty, 2 sezonowo podgrzewane, słodka woda, jacuzzi, 
przy basenach bezpłatne parasole, leżaki, materace i 
ręczniki; tenis stołowy, siatkówka, aqua aerobic, pił-
ka wodna; sezonowo animacje dla dorosłych i dzieci, 
muzyka na żywo; centrum wellness: siłownia; zabiegi 
pielęgnacyjne i masaże - dodatkowo płatne, sporty 
wodne na plaży: nurkowanie, windsurfi ng – dodat-
kowo płatne.

Cena od osoby: 2990 zł

Uwaga: Wyjazd zostanie zorganizowany przy 20 osobach uczestniczących 
w tym minimum 15 osobach biorących udział w szkoleniu.
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Szkolenie dla lekarzy stomatologów w Izraelu 
„Pierwsza pomoc w endodoncji. 
Leczenie pacjentów ze schorzeniami ogólnymi 
- Kwalifi kacja pacjenta do przeszczepu” 

Dr Magdalena Wilczyńska-Borawska
1.  Przyczyny nieodwracalnych zapaleń miazgi i ostrych 

zapaleń tkanek około wierzchołkowych. Na co nie 
mamy wpływu a czemu możemy zapobiec?

2.  Czy zapalenie miazgi jest odwracalne czy już nie - 
właściwe rozpoznanie to właściwa metoda leczenia.

3.  Algorytmy postępowania w leczeniu pulpopatii nieod-
wracalnych i zapaleń tkanek około wierzchołkowych

  - kwalifi kacja przypadków, 
  - wizyty jedno- czy wielo- seansowe.
4.  Od czego zacząć leczenie endodontyczne?
5.  Postępowanie w nagłych przypadkach endodontycz-

nych.
6.  Endodoncja a schorzenia ogólnoustrojowe.
7.  Wykluczanie zębopochodnych ognisk zapalnych ze 

szczególnym uwzględnieniem chorych kwalifi kowa-
nych do przeszczepu.

1. DZIEŃ

  Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Taby. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i noc-
leg. WAWTCP: 08: 20-12:10 

2. DZIEŃ

  Śniadanie. Przejazd do JEROZOLIMY, świętego miejsca 
trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, 
chrześcijaństwa i islamu. Zwiedzanie: Góra Oliwna z 
kościołem Dominos Flevit i kościołem Pater Noster, 
skąd roztacza się wspaniały widok na błyszczącą w 
słońcu złotą Kopułę na Skale, Bramę św. Szczepana 
i Drogę Krzyżową. Przejazd na Górę Syjonu – do-
mniemane miejsce Ostatniej Wieczerzy: zwiedzanie 
grobowca króla Dawida i Wieczernika. Następnie 
przejazd do YAD VASHEM – Muzeum Holocaustu. Po 
południu powrót do BETLEJEM i zwiedzanie Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego – jednej z najstarszych świątyń 
chrześcijańskich oraz Groty Mlecznej, gdzie według 
tradycji schroniła się Święta Rodzina. Powrót do ho-
telu, kolacja i nocleg.

3. DZIEŃ

  Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Zwiedzanie Stare-
go Miasta, gdzie przebiega Droga Krzyżowa – szlak, 
który pokonał Chrystus niosąc krzyż na Golgotę. Przej-

ście jedną z najstarszych ulic Jerozolimy – Cardo Ma-
ximus, wytyczoną jeszcze za czasów rzymskich. Na-
stępnie w programie Ściana Płaczu – jedyny ocalały 
fragment Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Chwila za-
dumy przy Kopule na Skale – świątyni zbudowanej 
w miejscu, gdzie według tradycji islamu Mahomet 
wstąpił do nieba a Abraham miał złożyć swojego syna 
w ofi erze. Zwiedzanie EIN KAREM: miejsce spotkania 
Marii ze św. Elżbietą i miejsce narodzin Jana Chrzci-
ciela. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

4. DZIEŃ

  Przejazd wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego 
przez piękne nadmorskie miasta: Cezarea Nadmorska, 
Hajfa, Akka. Białe miasto CEZAREA to port i miasto za-
łożone przez króla Judei Heroda Wielkiego, zachowały 
się tu ruiny budowli rzymskich: amfi teatr, akwedukt z 
II w. Przejazd do HAJFY – jednego z najpiękniejszych 
miast śródziemnomorskich, na zboczach góry Kar-
mel, z fantastycznymi ogrodami bahaitów. Zwiedza-
nie: klasztor karmelitów Stella Maris, El-Muhraqa z 
klasztorem upamiętniającym walkę Eliasza w obronie 
kultu prawdziwego Boga. Przejazd do AKKI, spacer po 
starówce miasta z jednym z najstarszych portów mor-
skich na świecie. Przejazd do Tyberiady nad Jeziorem 
Galilejskim. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i noc-
leg.

5. DZIEŃ

  Śniadanie. Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ, gdzie 
Chrystus dokonał pierwszego cudu zamieniając wodę 
w wino. Kolejne punkty programu to: NAZARET z ko-
ściołem św. Józefa oraz Bazylika Zwiastowania – naj-
większa chrześcijańska bazylika na Bliskim Wscho-
dzie, gdzie wedle tradycji Archanioł Gabriel przekazał 
Maryi, że została wybrana przez Boga na matkę jego 
syna. Następnie postój na GÓRZE KAZANIA, miejscu 
wyboru apostołów przez Chrystusa, KAFARNAUM 
z ruinami starożytnej synagogi, TABGHA – miejsce 
rozmnożenia chleba i ryb, YARDENIT – miejsce chrztu 
nad Jordanem. Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kola-
cja, nocleg.

6. DZIEŃ

  Śniadanie. Wyjazd na WZGÓRZA GOLAN – rozległy 
płaskowyż rozciągający się wzdłuż granicy Izraela, 
Syrii i Libanu. Wizyta w Cezarei Górskiej, gdzie znajdu-
je się jedno ze źródeł rzeki Jordan. Jeśli czas pozwoli, 
będzie także okazja do odwiedzenia winiarni i degu-
stacji lokalnych win oraz wybrania się na rejs statkiem 

po Jeziorze Galilejskim. Na brzegach jeziora nauczał 
Jezus, dokonał tu ośmiu z jedenastu cudów, a czte-
rech z jego apostołów było miejscowymi rybakami. 
Po drodze zwiedzanie BET SZEAN, nazywane izrael-
skimi Pompejami, gdzie znajduje się najpiękniejszy i 
najlepiej zachowany w Izraelu teatr rzymski, mogący 
pomieścić ok. 6 tys. widzów. Powrót do hotelu, kolacja 
i nocleg.

7. DZIEŃ

  Śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża Morza Martwe-
go do MASADY – twierdzy Zelotów, która była ostat-
nim bastionem obrony przed Rzymianami. Przejazd 
do jaskiń QUMRAN, gdzie zostały odnalezione „zwoje 
znad Morza Martwego”. Czas wolny na kąpiel w lecz-
niczych wodach MORZA MARTWEGO w najniżej po-
łożonym punkcie na Ziemi. Przekroczenie granicy 
z Egiptem i przejazd do Taby. Zakwaterowanie w ho-
telu, kolacja i nocleg.

8. DZIEŃ

Śniadanie. Transfer na lotnisko i wylot do Polski.
TCPWAW 12:55 – 16:55 

Izrael
Serdecznie zapraszamy!!!

Wyjazd szkoleniowy: 3-10.10.2011 (8 dni)

SUPER

LAST MINUTE!!!

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

Cena od osoby w pok. 2 os.: 3750 zł

Ceny zawierają:

-  przelot na trasie Warszawa – Taba (TCP) 
w Egipcie – Warszawa,

-  obowiązkowe opłaty lotniskowe i dopłatę 
transportową,

-  transfery klimatyzowanym, komfortowym au-
tokarem zgodnie z programem wycieczki,

- opiekę polskiego pilota oraz opiekuna grupy
-  7 noclegów w hotelach *** zgodnie z progra-

mem wycieczki; 2 – osobowe pokoje z łazienką 
i klimatyzacją (możliwość jednej dostawki),

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgod-
nie z programem wycieczki,

-  ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple do kwoty 
15.000 EUR/osoba,

- specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stoma-
tologów:

„Pierwsza pomoc w endodoncji. Leczenie pa-
cjentów ze schorzeniami ogólnymi – Kwalifi ka-
cja pacjenta do przeszczepu”. dr Magdalena 
Wilczyńska- Borawska

Ceny nie zawierają:

- obowiązkowych opłat granicznych ok. 60 USD 
/ osoba,

- obligatoryjnych opłat na miejscu: bilety wstę-
pu i lokalni przewodnicy ok. 90 USD / osoba,

- napiwków dla lokalnych przewodników i kie-
rowców ok. 5 USD/osoba/dzień,

- ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobo-
wego,

- dodatkowych atrakcji na miejscu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zgłoszenia:

IDF Sp. z o.o.: tel.: 22 868 36 93, 
fax: 22 846 04 26, idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
PKO BP IX/O Warszawa Nr 13 1020 1097 0000 
7302 0108 3294 z dopiskiem „Izrael”.
Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmian w pro-
gramie wycieczki z przyczyn organizacyj-
nych. 

JEROZOLIMA–YAD VASHEM–BETLEJEM–EIN KAREM–CEZAREA–HAJFA–AKKA–KANA GALILEJSKA–GÓRA KAZANIA–KAFARNAUM–TABGHA–YARDENIT–
WZGÓRZA GOLAN–BET SZEAN–MASADA–QUMRAN–MORZE MARTWE - Miejsca, gdzie rozgrywały się dzieje Starego i Nowego Testamentu to otwarty 
podręcznik historii. Nazaret, Kana Galilejska, Jerozolima, Kafarnaum, Betlejem to nazwy symbole, zapisane głęboko w kulturze chrześcijańskiej. W pro-
gramie piękna podróż przez urokliwe i pełne słońca miasta na wybrzeżu Morza Śródziemnego: Cezarea, Hajfa i Akka, a także groty Qumran, gdzie zna-
leziono słynne manuskrypty. Jedną z atrakcji turystycznych wycieczki jest fantastyczna kąpiel w Morzu Martwym. Łączna trasa liczy ok. 1300 km.
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Ceny zawierają:

-  bezpośredni przelot samolotem PLL LOT na trasie Warszawa 
– Montego Bay – Warszawa w klasie ekonomicznej

-  transfer grupowy lotnisko – hotel - lotnisko
-   zakwaterowanie: 9 nocy w hotelu IBEROSTAR ROSEHALL BEACH 5*
-   wyżywienie: all inclusive
-   opieka polskojęzycznego pilota
-   ubezpieczenie Europaische Reiseversicherung AG Oddział w 

Polsce (wariant podstawowy: KL 30.000 EUR, NNW 16.000 PLN, 
bagaż 1.800 PLN)

-  specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów
-  cudowna zabawa Sylwestrowa

Dodatkowe koszty: wiza 20 USD/osoby

Podstawowe informacje o Jamajce

Port Antonio: Znajduje się na wschodnim brzegu wyspy. Zacho-
wał piękno sennej rybackiej wioski, dającej turystom komfort 
w wielu małych hotelikach i rozkosznych willach. W cieniu 
Błękitnych Gór rozpościerają się poruszające duszę pejzaże, 
bujna roślinność, wodospady i jaskinie, a także słynna Błękit-
na Laguna. Odmładzająca kąpiel w wodach Błękitnej Laguny 
ma ponoć ten sam efekt jak kąpiel w legendarnej „Fontannie 
młodości”. Port Antonio jest domem dla wielu sławnych lu-
dzi szukających w tym starym portowym mieście spokoju i 
anonimowości. Teraz ciche miasteczko było ongiś miejscem 
dzikich hollywoodzkich przyjęć organizowanych przez Errola 
Flynna, którego gośćmi byli miedzy innymi Bette Davis, Gin-
ger Rogers i wielu innych.

Góry Błękitne – charakteryzują je strome zbocza pokryte plan-
tacjami kawy, z wiszącymi mostami i zapierającymi dech w 
piersi widokami.

Kingston – jest miastem zarówno nowoczesnym jak i historycz-

nym i wydaje się tętnić własnym życiem.  Jest tu dużo do zoba-
czenia – teatry, muzea, ambasady i budynki rządowe. W stolicy 
Jamajki warto zobaczyć miejsca związane z Bobem Marleyem: 
Muzeum Boba Marleya (56 Hope Rd) znajdujące się w domu, 
w którym kiedyś mieszkał gwiazdor oraz jego pomnik (nieopo-
dal stadionu piłkarskiego). Inną wartą zobaczenia atrakcją jest 
Devon House. Jest to ciekawy kolonialny budynek otoczony 
pięknym palmowym ogrodem. Na miejscu można skorzystać 
z restauracji, kawiarni i lodziarni. 

Port Royal – pomimo spokojnego wyglądu miasto miało burzli-
wą przeszłość. Osławione jako główny piracki port Karaibów 
w końcu XVII wieku, było niegdyś znane jako “najniegodziwsze 
miasto na świecie”, a również jako regionalna baza Brytyjskiej 
Marynarki Wojennej w czasie, gdy potęga ta na morzu kontro-
lowała świat. Większa część miasta została zalana po wielkim 
trzęsieniu ziemi w 1692r.

Ochio Rios/ Runaway Bay: Położone w centrum północnego wy-
brzeża wyspy. Miasteczko z wielką różnorodnością hoteli, willi 
i przystani. Jest to idealne miejsce, z którego można rozpocząć 
wycieczki po wyspie samochodem albo autokarem. Znane ze 
swoich wodospadów Dunn’s River, ulubionego zakątka tury-
stów, tropikalnych parków i plantacji. Zatoka Runaway Bay 
leży w odległości 30 km od Ocho Rios. Trelawny znajduje się 
w połowie drogi między Ocho Rios a Montego Bay.

Montego Bay:  Drugie co do wielkości miasto Jamajki, w którym 
znajdują się: jedno z dwóch miedzynarodowych lotnisk, zabyt-
kowe budynki przypominające o kolonialnej przeszłości, duże 
centra handlowe oraz port dla statków pasażerskich. Montego 
Bay jest turystycznym kurortem od początku wieku, oferują-
cym turystom różnorodne formy  zakwaterowania.

Negril: Znajduje się w zachodniej części wyspy, sławne ze swo-

jej 10-cio kilometrowej plaży o śnieżnobiałym piasku i wielu 
hoteli. Aby zachować wiejski pejzaż i atmosferę żaden budy-
nek nie przekracza wysokości palmy. W północnej części pla-
że charakteryzuje biały piasek, płytkie, krystaliczne morze, 
w południowej - liczne skały, pojawia się wybrzeże klifowe. 
Inne atrakcje: jazda konna do wzgórz Negril, nurkowanie, pły-
wanie kajakami, całonocne imprezy na plaży, liczne koncerty. 
Wzdłuż całego wybrzeża znajdują się liczne sklepiki z rzeźba-
mi, płytami i pamiątkami.

Black River – W pobliżu Great Morass, przy odrobinie szczęścia 
można zobaczyć krokodyle i manaty. Nieco dalej niesamowi-
ty YS Falls, jeden z najciekawszych wodospadów, jaki można 
zobaczyć na wyspie. Składa się z ośmiu kaskad oddzielonych 
basenami z wodą, w których można pływać. 

Spanish Town –  znajduje się tu barokowa katedra Santiago utrzy-
mana w gregoriańskim stylu, malownicze uliczki z parterową 
zabudową oraz warty zobaczenia plac centralny. 

Kraj Maroonów – interesujący region Jamajki utworzony przez 
zbiegłych niewolników w 1793 roku.  Zamieszkują oni trudno 
dostępne obszary Cockpit County w dalszym ciągu praktyku-
jąc dawne tradycje związane z magią i wierzeniami obeah.

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: 1 000 USD na 
konto: IDF Sp. z o.o. PKO BP IX/O Warszawa 
Nr 13 1020 1097 0000 7302 0108 3294 z dopiskiem 
„JAMAJKA”  II-rata (uzupełnienie pełnej płatności ) do dn. 
15 listopada 2011 roku.

Wyjazd stanowi koszty uzyskania przychodu jako specjalistyczna 
konferencja i może zostać odpisany od podatku

Jamajka
Wspaniały Sylwester pod palmami na Jamajce

26.XII.2011- 05.I.2012LAST M
IN

UTE!!!

Bezpośredni przelot PLL LOT 
(Warszawa – Montego Bay – Warszawa /
Boeing 767-300) • Pakiet All Inclusive 
• Specjalistyczna konferencja dla leka-
rzy stomatologów

IBEROSTAR ROSE HALL BEACH HOTEL ****
MONTEGO BAY
  Komfortowy hotel położony jest przy pięknej, piaszczy-

stej plaży Rose Hall w rejonie Montego Bay, w północno-
zachodniej części wyspy. Należy do renomowanej hisz-
pańskiej sieci Iberostar Hotels & Resorts i wchodzi w skład 
kompleksu położonych obok siebie trzech hoteli Iberostar 
Rose Hall. Architektura budynku to nawiązanie do stylu 
kolonialnego, wielka dbałość o szczegóły i funkcjonal-
ność. Hotel dysponuje 366 pokojami w trzypiętrowym 
budynku z widokiem na basen, ogród lub morze. Goście 
mogą korzystać z bogatej infrastruktury, uczestniczyć 
w hotelowych animacjach, i relaksować się na plaży na-
leżącej do wszystkich trzech hoteli. W sąsiednim hotelu 
Iberostar Suites można dodatkowo korzystać ze SPA.

  Czas transferu z lotniska Montego Bay wynosi ok. 1h 15 
min.

POKOJE STANDARD: 2 osobowe położone na parterze lub 
na piętrach, z balkonem lub tarasem, z widokiem na ogród 
i basen. Wyposażenie: klimatyzacja, wiatrak, serwis do 
kawy i herbaty, TV-lcd, telefon, mini-bar (napoje bezalko-
holowe, piwo), sejf, żelazko i deska do prasowania, łazien-
ka (wanna z prysznicem, suszarka do włosów). 

DO DYSPOZYCJI: 4 restauracje (a la carte, wymagające 
wcześniejszej rezerwacji - Japońska, Cajun, Steak House, 
bufet – restauracja główna), 4 bary, SPA (w hotelu Ibero-
star Suites, wstęp i zabiegi płatne), 2 baseny, siłownia, 
mini klub dla dzieci (4-12 lat), sklepy z pamiątkami i bu-
tiki, sala teatralna/konferencyjna, salon gier (automaty 
od 18 roku życia). 

  Internet (płatny): kawiarenka internetowa.

SPORTY: siatkówka plażowa, aerobik, tenis stołowy, lekcje 
tańca, żaglówki, windsurfi ng, snorkeling, katamarany, 
kajaki, waterpolo, nurkowanie z akwalungiem (płatne), 
zmotoryzowane sporty wodne (płatne), w pobliżu hote-
lu pole golfowe (płatne).

ALL INCLUSIVE: serwis 24-h, posiłki, napoje (bezalkoholo-
we oraz alkohole), room service (11h00-23h00), mini bar w 
pokojach (uzupełniany raz na 48-h bez dopłaty), animacje, 
zajęcia sportowe, wieczorne przedstawienia, koncerty. 

WYCIECZKIFAKULTATYWNE ( dodatkowo płatne - cena za-
leży od liczby chętnych)

NEGRIL CATAMARAN & SUNSET AT RICKS CAFE
  Rejs katamaranem z Negril z jamajską muzyką na żywo 

na pokładzie. Możliwość delektowania się krystaliczny-
mi wodami Morza Karaibskiego podczas orzeźwiającej 
kąpieli i snorklowania. Lunch na pokładzie, a następnie 
odpoczynek na jednej z plaż. Kulminacją wycieczki będzie 
wizyta w słynnej Ricks Cafe położonej na stromym klifi e. 
To właśnie tutaj można posłuchać muzyki reggae oraz 
obserwować śmiałków skaczących prosto w toń morską 
z wysokich skał. Emocje gwarantowane!

 
W CENIE: transfer z/do hotelu, rejs katamaranem, lunch, 

napoje bezalkoholowe i alkoholowe, sprzęt do snor-
klowania, opiekę lokalnego przewodnika, opiekę pol-
skich pilotów. 

 
APPLETON RUM FACTORY BLACK RIVER SAFARI 
& YS WATERFALLS:
  Całodniowa wycieczka obejmująca Wytwórnię Rumu Ap-

pleton z degustacją, Safari po Czarnej Rzece i Wodospady 
YS. Droga wiedzie przez wzgórza na piękny, południowy 
brzeg wyspy z bujną tropikalną, roślinnością i małymi, 
spokojnymi wioskami. W samym sercu największych na 
Karaibach bagien, gdzie 70-cio kilometrowa Czarna Rze-
ka spotyka się z morzem, znajduję się miasto Black River. 
Stąd rozpocznie się rejsłodzią w górę rzeki (12 km), gdzie 
można ujrzeć niezliczone okazy egzotycznej fauny i fl ory 
w ich naturalnym środowisku – w tym krokodyle zamiesz-
kujące brzegi rzeki. Po typowym jamajskim obiedzie wi-
zyta przy Wodospadach YS znajdujących się u stóp Gór 
Nassau. Kryształowo czysta, przejrzysta woda spada ka-
skadami z30 metrów formując naturalne baseny i groty, 
w których możnapływać czując się jak w rajskim ogro-
dzie. 

 
W CENIE: transfer z/do hotelu, zwiedzanie Wytwórni Rumu, 

rejs po Czarnej Rzece, bilet wstępu do Wodospadów 
YS, lunch, opiekę lokalnego przewodnika, opiekę pol-
skich pilotów.

OCHO RIOS, DUNNS RIVER WATERFALLS 
& DOLPHIN COVE
  Całodniowa wycieczka do Parku Rozrywki Treasure Reef 

– największej morskiej atrakcji Karaibów. Przewidziane są 
następujące atrakcje: 

-  karmienie płaszczek (możliwość pogłaskania kreatur), 
-  kajaki z przeszklonym dnem, dzięki czemu można podzi-

wiać podwodny świat,
-  snorkeling – sprzęt w cenie
-  pokaz rekinów
-  spacer po dżungli, możliwość spotkania egzotycznych 

gatunków ptaków, węży, iguan i makaków

-  Wioska Piratów – replika prawdziwej jamajskiej wioski 
z czasów Jacka Sparrowa

-  Odpoczynek na plaży
-  Jamajski lunch (sałatka, ryż i groszek, mięso, warzywa)
-  Wspinaczka na szczyt wodospadów Dunns River
-  Zwiedzanie Ocho Rios z przystankiem w bezcłowym cen-

trum handlowym. 

W CENIE: transfer z/do hotelu, bilet wstępu, lunch, opiekę lo-
kalnego przewodnika, opiekę pilota w języku polskim.

MOŻLIWE SUPLEMENTY:
1.  Pływanie z Delfi nami: pływanie przez 30 minut, z nauką 

kilku podstawowych sztuczek przez indywidualnego tre-
nera (w tym niezapomniany pocałunek). 

2.  Bliskie Spotkanie z Delfi nami:30-minutowa zabawa pod-
czas której będzie można zatańczyć i popływać z przyjaź-
nie nastawionymi delfi nami

3.  Dotyk Delfi na – 20-minutowe obcowanie z delfi nami
4.  Program Rekin: możliwość dotknięcia, karmienia, a nawet 

pływania w obecności osławionych rekinów. 

Cena: 4 695 USD
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Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał 
kompozytowy do zębów bocznych mlecznych i 
stałych, nakładany w warstwie 4 mm. Tetric Evo-
Ceram Bulk Fill  jest dostępny w 3 uniwersalnych 
kolorach: IVA - odpowiednik A2/A3, IVB odpo-
wiednik B1/B2 i IVW – biały, do zębów mlecz-
nych oraz bardzo jasnych zębów stałych.

Tetric EvoCream Bulk Fill

Szczoteczka ortodontyczna CURAPROX specjalnie zaprojek-
towana do czyszczenia zębów dla osób noszących stałe apa-
raty ortodontyczne. Wyprofi lowane włókna skutecznie czysz-
czą wszystkie elementy stałego aparatu ortodontycznego.

INDENT 
ul. Kamieńskiego 201-219, Wrocław 

tel.: 71 3423419

Nanohybrydowy, uniwersalny 
kompozyt światłoutwardzal-
ny przeznaczony do wypeł-
nień bezpośrednich w zębach 
przednich i bocznych. Nie prze-
puszcza promieni rtg. Evetric 
jest dostępny w 10 kolorach: 
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, 
A3.5 Dentin i B2 Dentin.

Evetric

Ivoclar Vivadent 
Polska Sp. z o.o.

Tel.: (48) 226355496
www.ivoclarvivadent.com.pl

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
Tel.: (48) 226355496

www.ivoclarvivadent.com.pl

CURAPROX CS 5460 Ortho

www.curaprox.pl 

fach-med ® 
80-046 Gdañsk ul. Cienista 21

Miros³aw Or³owski 
 tel./fax. 58 302 9925 // 300 4930

Wysokiej jakos̀ci kamera wewn¹trzustna z dodatkow¹ wymienn¹ 
g³owic¹ s³u¿¹c¹ do wykrywania próchnicy. Pod³¹czenie 
do komputera przez port USB.

Nowy Vector
skuteczne
i bezurazowe 
zwalczanie 
paradontozy 
i skaling.

www.fach-med.pl

W cenie urz¹dzenia
szkolenie prowadzone 

w specjalistycznym 
gabinecie w Warszawie.

Vista Cam iX Cam + Proof
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Wietnam i Kambodża
TU BYLIŚMY

fotografi e MNN

Uliczni sprzedawcy

Świątynia 3 kultur

Zatoka Ha-Long 
- jeden z siedmiu
cudów Świata

Codzienność w Hanoi 

Pływające hotele z Ha-Long

Tancerze z My Son

Most Hoi An - najstarszy

Reminiscencje wojny - wejście do tuneli Cu Chi

Oczy szczęścia
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Tonle Sap - Kościół na wodzie

Tonle Sap - codzienne życie mieszkańcówAnkor Thom - jedna z odnalezionych świątyń

Mauzoleum Wujka Ho

Tańce Aspara, nawet król Kambodży 
(były baletmistrz) uprawia tę sztukę

Przygotowania do ślubu w Ankor WatAnkor Wat - odkryte dziedzictwo ludzkości
Ankor Thom 
- twarze zwrócone w 4 strony świata

Siem Rap, dzień jak co dzień na bazarze

Kompleks Ankor - gigantyczne drzewa 
porastające ruiny świątyń
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1.   Dokumenty/PASZPORT
2.  Pieniądze (czeki), bilety, waluta
3.  Alkohole, kawa w termosie (!)
4.  Papierosy, zapalniczki
5.  Kawa, herbata
6.  Cukier, mąka
7.   Masło, margaryna, olej
8.  Patelnia, garnki, talerze, talerzyki
9.  Szklanki, kubki, kieliszki, tacki
10. Latarki, świece, krawat + spinka
11. Kapcie, piżama, koszule
12. Dresy, buty sportowe, śpiwór
13. Paletki i piłki do ping–ponga
14. Hantle, ciężary, sprężyny, kółko
15. Książki i gazety
16. Oleje i kremy do opalania
17. Deo, aft.shave, woda toal. golarka
18. Szczotka do zębów, mydło, 
   irygator + ładowarka
19. Pędzel, krem do gol., pasta do zębów
20. Łyżki, noże, widelce
21. Namiot, ponton, sznury, materac
22. Wędki, kołowrotki, żyłki, haczyki
23. Przypony, spławiki, przynęty, błystki
24. Przynęty i zanęty (chleb)
25. Budziki i inne zegary
26. Długopisy, karty, szachy, EB
27. Majtki, podkoszulki, skarpety
28. Ręczniki, koce, swetry, kalesony
29. Jedzenie i picie na drogę
30. Konserwy, prowiant suchy, wędliny trwałe
31. Papier toaletowy
32. Lekarstwa, zioła, recepty, termometr
33. Wizytówki + adresy + telefony
34. Souveniry
35. Garnitury
36. Magnetofon + kasety
37. Video + TV + kasety
38. Oferty, telexy
39. Gitara, struny, kostki, texty
40. Aparat fotografi czny + fi lmy
41. Igły, nici, szpilki, nożyczki
42. Kąpielówki, sandały
43. Koszulki letnie
44. Walkman + baterie + słuchawki
45. Akupresura (jeże, kółka) 
46. Suszarka, lokówka, szczotki do włosów
47. Butla gazowa, grzałka, 
   kuchenka spirytusowa
48. Przenośny ogrzewacz
49. Żelazko, otwieracz do konserw
50. Rękawice, rękawiczki
51. Sprawdzić olej w samochodzie!
52. CZEKI
53. Laptop, płyty CD i pendrive
54. Kamera / I-Pad / MP4
55. Sprawdzić: GAZ, PRĄD, WODA!!!
56. Tel. komórkowy + ładowarka + baterie
57. Anty-komar
58. Kanapki na drogę!
59. Kuchenka elektr. + garnek
60. Dobry humor
61. Lornetka
62. Papier do listów i koperty
63. ....................................................
64. ....................................................
65. .....................................................
66. .....................................................
67. ......................................................

Spakować 
na WYJAZD!!!
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Impresja z Kolonii 
Komentarz zasłyszany od cudzoziem-
ca pracującego w Polsce w charakterze 
przedstawiciela handlowego jednej z fi rm. 
Przed rozpoczęciem targów IDS osoba ta 
prognozowała, że oprócz kilku wystaw-
ców z Polski (tych, co zawsze) w Kolonii 
nie będzie można spotkać Polaków. Han-
dlowiec twierdził, że przyjadą wyłącznie 
przedstawiciele dużych firm, zaintere-
sowani zawarciem nowych kontraktów, 
natomiast w ogóle nie będzie polskich 
lekarzy a tym bardziej kadry naukowej. 
Zapytałem, dlaczego? Następnie usły-
szałem bardzo długi monolog na temat 
kondycji polskiej stomatologii, z które-
go wynikało, że polscy lekarze i technicy 
wstydzą się oglądać wysoko zaawansowa-
ne technologie prezentowane w Kolonii, 
ponieważ ich nie rozumieją. Pytanie, któ-
re w takiej sytuacji najczęściej może paść 
z ust polskiego lekarza: co to jest? natra-

fi a na klasyczną odpowiedź: Sprechen Sie 
Deutsch? Do you speak English? Wówczas 
polski lekarz robi heee??? I odpowiada – nie 
bardzo. Oczywiście dalsze opowiadanie o 
technice CadCam, albo o bioimplantach 
mija się już całkowicie z celem. Dodatko-
wo nasz rozmówca handlowiec zasugero-
wał, że jeżeli polski lekarz nie może czegoś 
kupić na miejscu, a następnie nosić tego 
w siatach przez pół dnia, to w ogóle uwa-
ża imprezę za bezsensowną i stracony 
czas. Podczas rozmowy nie protestowa-
łem, nikogo nie chciałem ani bronić ani 
atakować, jedynie postanowiłem dokład-
nie zweryfi kować te słowa tzn. sprawdzić 
frekwencję i nawiązać właściwe relacje z 
lekarzami tłumacząc nowości itd. Pięć dni 
minęło w Kolonii szybko, podzieliłem się 
z kilkoma przyjaciółmi tą opowieścią, więc 
bardzo zawzięcie liczyliśmy przedstawi-
cieli polskiej stomatologii. Musze niestety 

stwierdzić, że wszystkie prognozy, które 
ów handlowiec przedstawił przed targa-
mi w 100% się potwierdziły. Ja stojąc na 
stoisku 9 godzin dziennie miałem okazję 
gościć tylko jednego polskiego lekarza w 
dodatku docenta, z którym odbyłem miłą 
rozmowę, a potem moja przydatność dla 
mojej fi rmy ograniczyła się wyłącznie do 
obsługi osób rosyjsko języcznych, Cze-
chów i przedstawicieli krajów bałtyckich. 
Rzucając ich do jednego wora można sza-
cunkowo stwierdzić, że mieliśmy do czy-
nienia z około 100 lekarzami w ciągu dnia 
plus około 15 przedstawicielami handlo-
wymi codziennie. W ciągu 5 dni tylko je-
den dealer z polski tak naprawdę odwie-
dził nasze stoisko i był to kolega Bogdan 
Płaza. Jaką ocenę rynek producentów wy-
stawi Polsce łatwo się domyśleć. 

Piotr Chmielowski
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HOROSKOP DENTOPLOTKA
Baran 21.III – 19.IV
Twoje ambicje wzrosną i być 
może wreszcie postanowisz 
naprawdę osiągnąć coś, na 
co od dawna masz wielką 
ochotę. Twój urok i dobry na-
strój sprawi, że każdy pacjent 
odwiedzający Twój gabinet będzie się czuł swo-
bodnie w Twoim towarzystwie. Wielu przyjaciół 
prosić Cię będzie o radę i pomoc w różnych de-
likatnych sprawach. Masz szansę posklejać miło-
sne związki przyjaciół, a nawet wyswatać udaną 
parę. Najwyższy czas zacząć dbać również o sie-
bie! Wenus ruszy z fotela nawet najbardziej opor-
ne i leniwe Barany. Zimę i wiosnę spędzisz aktyw-
nie, co doskonale odbije się nie tylko na Twojej 
kondycji, ale też fi gurze i psychice.

Byk 20.IV – 22.V
Upór i siła, jakimi dysponujesz, 
mogą zaprowadzić Cię na sam 
szczyt. Nie wolno Ci jednak 
ulegać negatywnym emo-
cjom oraz tracić przekonania 
w słuszność podejmowanych 
decyzji. W rodzinie dojdzie do odkrycia tajemnicy. 
Dowiesz się kto Cię okłamywał tak długo. W miło-
ści nie będzie się wszystko układać po Twojej myśli. 
Więcej zyskasz jeśli zdecydujesz się na ustępstwa. 
Przyszedł czas by wybrać się na „przegląd”, póki nic 
nie szwankuje. Lekarz to nie Twój wróg. Jest po to, 
żeby ci pomagać. Duża forsa w drodze.

Bliźnięta 23.V – 21.VI
Nadchodzące tygodnie ob-
fi tować będą w dynamiczne 
zmiany zarówno w życiu oso-
bistym, jak i zawodowym. Za 
sprawą przypadku odnowie-
niu ulec mogą znajomości, 
czy kontakty z dawnych lat, w 
wyniku, czego pewne sfery Twojego życia całko-
wicie się przewartościują. Gwiazdy przestrzegają 
przed uleganiem chwilowym, zmiennym emo-
cjom. W obliczu całego tego zamieszania, po-
staraj się zachować zimną krew i jak największy 
spokój. Powinieneś kierować się przede wszyst-
kim rozumem.

Rak 22.VI – 22.VII
Czas zdecydowanie zwolni 
swój bieg i przyniesie moż-
liwości do odpoczynku w 
zaciszu domowego ogniska. 
Wykorzystaj ten okres na re-
generację sił witalnych i upo-
rządkowanie swojej rzeczywi-
stości. To będzie idealny moment na zamknięcie 
zaległych spraw urzędowych, niedopełnionych 
formalności, czy chociażby na nie obciążające pra-
ce porządkowo-remontowe. Od stycznia będziesz 
fl irtować, ile dusza zapragnie. A jeśli masz już part-
nera, wasza miłość zapłonie na nowo. A wszystko 
to za sprawą Wenus, która weźmie Cię w opiekę 
z końcem grudnia. Warto również zastanowić się 
nad renowacją podstarzałego już unitu.

Lew 23.VII – 23.VIII
Nadchodzi bardzo sprzyjają-
cy okres w życiu zawodowym. 
Zyskasz sympatię i uznanie ze 
strony współpracowników. 
Nawiążesz cenne znajomości, 
które w przyszłości zaowoco-
wać mogą stałą współpracą oraz powiększeniem 
twojego kapitału. W sprawach fi nansowych wiele 
zależeć będzie od tego, jak wykorzystasz sprzyja-
jący pomnażaniu gotówki układ planet. W rodzi-
nie zaczniesz prowadzić różne gierki emocjonalne, 
które mogą Ci tylko zaszkodzić. Staraj się rozma-
wiać z bliskimi i rozumieć to co do Ciebie mówią. 
Lepiej się rozluźnij i nie rób problemów z niczego. 
Możliwe, że nie będziesz umiał zadbać o uczucie, 
które łączy Cię z bliską Ci osobą.

Panna 24.VIII – 22.IX
W okresie jesiennym gwiaz-
dy będą dla Ciebie przychyl-
ne. Obdarzą Cię mnóstwem 
pozytywnej energii oraz chę-
ci do działania, które dobrze 
byłoby wykorzystać na po-
szerzanie swojej wiedzy i doskonalenie umiejęt-
ności zawodowych. Warto pomyśleć o wzięciu 
udziału w specjalistycznym praktycznym kursie 
szkoleniowym. Panny w stałych związkach liczyć 
mogą na dużo namiętności oraz znaczący wzrost 
temperatury uczuć. W sprawach fi nansowych na-
leży konsekwentnie trzymać się sprawdzonych 
rozwiązań i słuchać rad wyłącznie doświadczo-
nych przyjaciół. 

Waga 23.IX – 22.X
Towarzyszących Ci napięć 
oraz frustracji nie staraj się 
zwalczać za pomocą znieczu-
leń miejscowych. Skup się na 
konkretnych sprawach, nie 
zaniedbuj obowiązków a na 
pewno osiągniesz zamierzone cele. Szef obdarzy 
Cię swoim zaufaniem i powierzy zadania, które 
zadecydują o losie Twojej kariery. Ryzykuj i in-
tensywnie pracuj a zrealizujesz swoje ambitne 
plany. W miłości: Zauważysz wady partnera i za-
pragniesz naprawić to, co się Wam nie układa. 
Pamiętaj jednak, że krytyką i brakiem rozmowy 
możesz tylko pogorszyć sytuację. Jowisz będzie 
pomagał Ci naprawić błędy i ponownie odnaleźć 
to, co Was łączy.

Skorpion 23.X – 21.XI
Wszystkie problemy, które po-
jawią się pod koniec września, 
już na początku październi-
ka zostaną rozwiązane. Z ła-
twością będziesz mógł po-
konać wszelkie trudności.
W miłości będziesz mieć dużo szczęścia, jeśli po-
zwolisz sobie na romantyzm. Należy zawalczyć 
o bliskość i porozumienie, gdyż dzięki temu uzy-
skasz wzajemność uczuciową. Wolny czas wyko-
rzystaj na pogłębianiu swojej wiedzy. Warto np. 
wybrać się w listopadzie do Jordanii na szkolenie 
językowe, które z kolei może spowodować ugrun-
towanie Twojej pozycji zawodowej.

Strzelec 22.XI – 21.XII 
Jasno dostrzegasz błędy, któ-
re zdarzało Ci się popełniać. 
Nie powinieneś jednak wra-
cać do zdarzeń z przeszłości, 
tylko z ufnością patrzeć na 
przyszłość. Najważniejszym 
Twoim zadaniem jest zaufanie sobie i swojej in-
tuicji. Nie zapominaj przy tym by stać mocno na 
Ziemi. Otwórz swój umysł na nowe pomysły w 
sprawach fi nansowych. Zaoszczędzoną gotów-
kę warto przeznaczyć na zakup licówek Edelwe-
iss fi rmy Poldent. Szczęśliwe miesiące: wrzesień, 
październik i grudzień.

Koziorożec 22.XII – 19.I
Zapowiada się dobry okres w 
Twoim życiu, zarówno w sfe-
rze osobistej jak i zawodowej. 
Pod koniec roku będzie się 
wiele działo, nie licz jednak na 
to, że wszystko samo się zrobi. 
Poprawią się znacznie Twoje relacje z ludźmi. Od-
nowisz stare znajomości z dawnych lat. W fi nan-
sach możesz liczyć na dobre operacje fi nansowe, 
ale dzięki osobie z Twojego otoczenia. Ważne dla 
Ciebie sprawy zachowaj w tajemnicy. W pracy bę-
dziesz cieszyć się dobrą opinią.Dobry rabat przy 
leczeniu kanałowym spowoduje, że liczba Twoich 
pacjentów wzrośnie.

Wodnik 20.I – 18.II
W zbliżającym się okresie spo-
dziewaj się dużo nowych spo-
tkań. Możesz trafi ć na osobę, 
która zamiesza w Twoim życiu 
. Nadciągający czas będzie dla 
Ciebie trudny, przed Tobą kil-
ka miesięcy ciężkiej pracy. Spożywaj dużo wię-
cej owoców i warzyw to zdecydowanie pomoże 
Ci przeżyć ten ciężki okres. Pod koniec listopa-
da gdy wszystkie sprawy zostaną poukładane 
znajdź trochę czasu dla siebie. Na początku roku 
pojawią się kuszące okazje np. wyjazd szkolenio-
wy do Tajlandii

Ryby 19.II – 20.III
Spójrz krytycznym wzrokiem 
na otaczający Cię świat i za-
bierz się energicznie za re-
alizację własnych planów 
oraz marzeń. Po wielu latach 
niepokoju, czeka Cię miłość, 
szczęście i spokój ducha. Łap 
wiatr w żagle i ruszaj na podbój świata. Poznawa-
nie smaków, kultur i ludzi może okazać się czymś 
bardzo przyjemnym. Masz szansę na rozpoczę-
cie drogi do wielkiego sukcesu. W portfelu na-
reszcie będzie więcej pieniędzy, a w pracy więcej 
zagadek, które będą wymagały rozwiązania. Nie 
wstydź się rozmawiać z szefem o podwyżce. Pod 
koniec roku powinnaś rybko odpocząć, gdyż ner-
wy, praca i dom na głowie spowodować może we-
wnętrzne wypalenie. Wolne ryby muszą uważać
na nowe znajomości i zastanowić się nad swoim
charakterem – być może są zbyt wymagające wo-
bec otoczenia.
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