
Konferencja Ortodoncji w Praktyce 

Dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe w wyjątkowej odsłonie 

19-20.11.2022 r., Kraków 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

 

DZIEŃ I 

 

Wykład 1 

Czas trwania: 1,5 godziny 

Barbara Warych, dr n. med. spec. ortodonta, spec. stomatologia dziecięca 

Różne aspekty ortodontycznego leczenia dorosłych – personalizacja planu leczenia 

Liczba pacjentów dorosłych zgłaszających się do leczenia ortodontycznego stale rośnie, 

podobnie jak wiek pacjentów, choć nadal ¾ z nich rozpoczyna leczenie przed 30 rokiem życia. 

Ich najczęstszą motywacją jest potrzeba poprawy estetyki twarzy. Dotyczy to zarówno osób z 

wadami zębowymi, zgryzowymi, jak i znacznie trudniejszymi zaburzeniami szkieletowymi. 

Znacznie mniejszy odsetek stanowią pacjenci motywowani problemami ze strony stawów 

skroniowo-żuchwowych, przyzębia czy wreszcie wymagający działań przedprotetycznych. 

Rozpoczynając leczenie ortodontyczne należy pamiętać, że u pacjentów dorosłych ruch 

zębów jest trudniejszy i powolniejszy niż u nastolatków. Jest też wiele ograniczeń, tj. zły stan 

przyzębia, utrata zębów w strefach zakotwienia, problemy stawowe i szkieletowe. Również 

konsekwencje niejednokrotnie wymagającego leczenia ortodontycznego mogą być 

poważniejsze niż u młodocianych. 

Dotyczy to wielu czynników ryzyka, jak pogorszenie stanu przyzębia, resorpcji korzeni, 

nasilenia napięcia mięśni w obrębie twarzy i problemów stawowych, oraz większą skłonnością 

do nawrotów. Wynika to niewątpliwie stąd, że znaczna część pacjentów dorosłych ma nie 

jednego, a wiele problemów z uzębieniem, co przekłada się na możliwości leczenia 

ortodontycznego. Dlatego wśród dorosłych kwalifikujących się do leczenia ortodontycznego 

tak naprawdę leczenie rozpoczyna tylko ok. 15%, a aż ok. 60% z nich wymaga leczenia 

interdyscyplinarnego. 

W skomplikowanych wadach gnatycznych leczenie jest jeszcze dodatkowo trudniejsze i 

często pacjenci wybierają rozwiązania połowiczne, jak leczenie kompensacyjne połączone w 

przyszłości z zabiegami regeneracyjnymi kości, implantologią, tradycyjną protetyką czy 



ekwilibracją uzębienia, a niejednokrotnie wspomaganiem drobnymi zabiegami z zakresu 

chirurgii kosmetycznej. 

W trakcie wykładu zostaną omówione powyższe problemy oraz zasady, jak należy 

spersonalizować plan leczenia pacjenta dorosłego, dopasowując możliwości do jego 

oczekiwań. 

 

Wykład 2 

czas trwania: 1 godz. 

Martyna Henschke, lek. dent.  

Cyfrowe technologie – teraźniejszość w zespołowym leczeniu pacjentów ortognatycznych – jak 

wykorzystać dostępne możliwości, by jeszcze lepiej i wygodniej odbyć wspólną podróż jako 

drużyna ortodonta – pacjent – chirurg 

 

Wykład 3 

czas trwania: 45 minut 

Michał Tarnawski, dr n. med. spec. ortodonta 

Przygotowanie przedchirurgiczne Invisalign. Aspekt diagnostyczny i techniczny 

 

Wykład 4 

czas trwania: 3 godziny 

Barbara Czerwińska-Niezabitowska, lek. stom. spec. ortodonta, spec. stomatologia 

dziecięca 

Ortodoncja funkcjonalno-estetyczna w aspekcie zaburzeń czaszkowo-żuchwowych i 

rehabilitacja 

Wystąpienie składa się z trzech godzin wykładu prowadzonego przez lek. stom. Barbarę 

Czerwińską Niezabitowską, spec. II stopnia stom. dziecięcej i ortodoncji oraz 1 godziny 

warsztatu praktycznego, który poprowadzi dr n. med. fizjoterapeuta Małgorzata Kulesa-

Mrowiecka. Wykład opracowany został na podstawie 20-letniego okresu leczenia dysfunkcji 

URNŻ. 

Na wykładzie przedstawione zostaną przypadki skojarzonego leczenia dysfunkcji URNŻ w 

połączeniu szynoterapii z leczeniem fizjoterapeutycznym, ortodontycznym, protetycznym i 

ogólnomedycznym. Będą to przypadki udanego i nieudanego leczenia trudnych pacjentów 

leczonych w Kielcach w gabinecie ortodontycznym, w aspekcie zaburzeń czaszkowo 

żuchwowych. 



Najbardziej dysfunkcjogenne są zgryzy krzyżowe oraz tyłozgryzy z restruzją i zgryzy 

głębokie. Gdy w zgryzie jest dużo przedwczesnych kontaktów zębowych, a płaszczyzna zgryzu 

jest nierówna z bardzo pogłębioną krzywą Spee, to jeśli wstępnie jej nie wyrównamy i 

zastosujemy tylko szynę, to przy zaciskaniu lub zgrzytaniu zębami układ więzadłowy i 

powięziowo-mięśniowy w SSŻ będzie narażony na ciągłe przeciążenia. Prowadzić to będzie 

do niszczenia warstwy korowej kłykci, ich wypłaszczania, sklerotyzacji podkorowej, 

wywołując osteoarthritis i osteoarthrosis. Tworzą się nadżerki i wyrośla kostne prowadząc do 

niestabilności anatomicznej i czynnościowej z ograniczeniem ruchomości żuchwy, 

spowodowanej przykurczeniem torebki stawowej i wiązadeł (capsulitis, retrodiscitis) lub ich 

rozciągnięciem z objawami nadwichnięcia SSŻ. 

Przypadek I przedstawia pacjentkę (38 l.) z bólową postacią dysfunkcji SSŻ i nasilona wadą 

zgryzu. Pokazuje postępowanie po dwóch nieudanych leczeniach ze sprawą sądową w tle. 

Przypadek II to pacjentka (21 l.) – postać bólowa z przemieszczeniem prawego krążka oraz 

zwężeniem szczęki z II kl. szkieletową i nabytym brakiem zęba 17. Kilkukrotna artroskopia z 

repozycją krążka i artrocentezą oraz szyny CAD/CAM nie przyniosła poprawy i objawy 

bólowepozostały. 

Przypadek III pokazuje leczenie pacjentki (22 l.) z bólem prawego stawu i zgryzem 

głębokim po ekstrakcji zębów 16, 36 i 46 w wieku 10 lat, ze znacznym nachyleniem zębów 37 

i 47 i znacznie pogłębioną krzywą Spee. 

Przypadek IV – pacjentka (34 l.) z dużym zwężeniem szczęki, zgryzem 

krzyżowymobustronnym powikłanym przodozgryzem. U pacjentki zastosowano aparat stały 

górny, dystraktor, potem aparat stały dolny. Po 2 latach leczenia pojawiły się objawy bólowe 

w SSŻ podczas otwierania jamy ustnej i spożywania pokarmów. 

Przypadek V – pacjent (16 l.) pokazuje odległe skutki sepsy w okresie noworodkowym w 

postaci znacznego uszkodzenia prawej główki stawowej oraz prowadzone leczenie od 16-20 

roku życia. 

Przypadek VI – pacjent (10 l.) z idiopatycznym młodzieńczym zapaleniem stawów. 

Przypadek VII – pacjent (28 l.) z boreliozowym zapaleniem stawów. 

Przypadek VIII przedstawia leczenie asymetrii żuchwy i twarzy pacjentki, która w wyniku 

wypadku samochodowego i upadku na lewą stronę twarzy w wieku 10 lat doznała licznych 

uszkodzeń. Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne zakończone zostało w wieku 17 

lat operacją obuszczękową, rehabilitacją i szyn terapia. 

 

 



Wykład 5 

Czas trwania: 45 minut 

Edyta Mazur, lek. stom. spec. ortodonta 

Leczenie ortodontyczne kompleksowych przypadków niewidocznymi nakładkami 

 

DZIEŃ II 

Wykład 6 

 

Czas trwania: 1 godzina + 2 godziny warsztatów praktycznych 

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr n. med. fizjoterapeuta 

Zaburzenia czaszkowo-żuchwowe – rehabilitacja  

Rozwinięcie tematu zaburzeń czaszkowo-żuchwowych od strony fizjoterapii i rehabilitacji.  

1 godzina wykładu wprowadzającego oraz dwugodzinny pokaz praktyczny. 

 

 

 

Regulamin  

Konferencji „Ortodoncji w Praktyce”  

19-20 listopada 2022 roku 

Kraków 30-527, ul. Nadwiślańska 6 
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konferencji „Ortodoncji w Praktyce” (dalej: Konferencja) jest Elamed 

Media Group (dalej: Organizator) z siedzibą w Katowice (40-203), przy al. 

Roździeńskiego 188c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411505, NIP 954 25 73 300. 

 

          Kontakt do Organizatora: 

          Ewelina Ładziak, tel.: 698 265 864 

          e-mail: e.ladziak@elamed.pl 

 

2. Konferencja skierowana jest do lekarzy dentystów w szczególności 

do specjalistów ortodontów. Program Konferencji dostępny jest pod adresem 

https://konferencja-owp.elamed.pl/#plan 

mailto:e.ladziak@elamed.pl
https://konferencja-owp.elamed.pl/%23plan


2. Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych 

pod adresem https://konferencja-owp.elamed.pl/ i w czasie Konferencji mogą pojawić 

się materiały promujące te organizacje. 

 

§2 

REJESTRACJA I ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza 

rejestracyjnego, akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) 

oraz dokonanie opłaty konferencyjnej (dalej: opłata konferencyjna). Formularz 

rejestracyjny dostępny jest pod adresem https://konferencja-owp.elamed.pl/#formularz 

2. Zgłoszenia do udziału w Konferencji Organizator przyjmuje do dnia 10.11.2022 r. lub 

do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. 

3. Osoby, które zarejestrują się na Konferencję i dokonają opłaty konferencyjnej 

otrzymają status Uczestnika Konferencji (dalej: Uczestnik). 

4. Konferencja odbędzie się w hotelu Qubus w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 6. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący 

do utrudniania lub zakłócania przebiegu Konferencji oraz niepodejmowania 

jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych 

Uczestników, osób trzecich oraz Organizatora. 

6. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia 

z przeprowadzonej Konferencji, w tym sposobu jej organizacji. Opinie Uczestników 

mogą być zbierane w formie ankiety elektronicznej. 

 

 §3 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI 

1. Udział w Konferencji jest płatny w kwocie 1600 zł netto (dla prenumeratorów 

czasopisma „Ortodoncja w Praktyce) i 1900 zł netto (dla klientów nie będących 

prenumeratorami ww. czasopisma) przelewem na konto Organizatora podane 

w formularzu rejestracyjnym Konferencji. 

2. Wniesienie opłaty konferencyjnej uprawnia Uczestnika do udziału w sesji wykładowej 

(19 listopada 2022 w godz. 9.00-18.00) oraz warsztacie (20 listopada 2022 w godz. 

9.00-12.00), przerwach kawowych (19-20 listopada 2022 w trakcie trwania 

konferencji) i przerwie na lunch (19 listopada). 

3. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji Uczestników na warunkach 

„VIP” dla wybranych osób, które otrzymają zaproszenia imienne. 

4. Opłata konferencyjna nie obejmuje innych kosztów poniesionych przez Uczestnika, 

oprócz kosztów określonych w pkt. 2 niniejszego paragrafu (noclegu, miejsca 

parkingowego, kosztów dojazdu). 

5. Uczestnikowi, który dokonał opłaty konferencyjnej, a nie uczestniczył w Konferencji 

i nie poinformował Organizatora o tym fakcie opłata konferencyjna nie będzie 

zwrócona. 

https://konferencja-owp.elamed.pl/ 
https://konferencja-owp.elamed.pl/%23formularz


6. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobami wskazanymi 

do kontaktu z ramienia Organizatora. 

 

§4 

CERTYFIKATY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE 

DLA LEKARZY ORTODONTÓW 

1. Każdy Uczestnik Konferencji otrzyma po jej zakończeniu imienny certyfikat 

uczestnictwa. 

2. Certyfikaty zostaną przekazane Uczestnikom po zakończeniu szkolenia czyli 20 

listopada 2022r. (przed wydaniem certyfikatu będzie weryfikowana lista obecności, a 

Uczestnik będzie musiał potwierdzić odbiór certyfikatu). 

3. Uczestnik, który jest lekarzem może otrzymać punkty edukacyjne za udział 

w Konferencji w liczbie 10. 

4. Uczestnik, który chce otrzymać punkty edukacyjne za udział w Konferencji jest 

zobowiązany do: 

a) Podpisania listy obecności 19 listopada 2022r. w godzinach 8.00-.9.00 

b) Podpisania potwierdzenia odbioru certyfikatu po zakończeniu konferencji, 

czyli 20 listopada 2022r. w godz. 12.00-13.00. 

Obie listy zostaną zarchiwizowane przez Organizatora konferencji i przekazane w 

razie kontroli do wglądu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. 

§5 

OCHRONA DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – szczegółowe informacje na 

temat polityki prywatności dostępne są pod linkiem: https://elamed.pl/wp-

content/uploads/sites/7/2021/01/polityka_prywatnosci_EMG.pdf 

 

§6 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Nazwa, tytuły i program Konferencji, w tym strona www, układ, logotypy, grafiki, 

zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji przysługują 

Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie 

chronione. 

2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu oznaczenia i materiały nie mogą być 

wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej 

właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu 

z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić 

potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić 

Organizatorowi. 

 

:%20https:/elamed.pl/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/polityka_prywatnosci_EMG.pdf
:%20https:/elamed.pl/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/polityka_prywatnosci_EMG.pdf


§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konferencji jest opublikowany pod adresem URL https://konferencja-

owp.elamed.pl/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każda 

kolejna wersja regulaminu obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze 

na Konferencję oraz Uczestników, którzy zaakceptowali nowy regulamin. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej 

odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. 

W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana 

zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem 

bankowym. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu sprzedaży produktów Elamed Media Group (https://elamed.eu/wp-

content/uploads/2022/10/regulamin_sude_EMG.pdf) oraz odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, 

któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają 

w mocy. 

6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, osobami trzecimi 

i Nabywcami będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i jest dostępna 

pod adresem URL https://elamed.eu/wp-

content/uploads/2022/10/polityka_prywatnosci_EMG.pdf  

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 
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