
             

 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
KOSZALIŃSKIEGO ODDZIAŁU 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

STOMATOLOGICZNEGO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DNIA  10 września 2021 R. O GODZ. 10.00 

SALA KINA KRYTERIUM CK 105 W KOSZALINIE 

UL. ZWYCIĘSTWA 105 

 
 
Dokumentacja medyczna - czyli rzecz o cyfrowych zmianach w stomatologii okiem prawnika. 
 
Mecenas Arkadiusz Jóźwik – radca prawny, specjalizujący się w prawie medycznym, w zakresie 
działalności leczniczej i obsługi prawnej przedsiębiorców medycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem stomatologii. 
 
1. Definicja dokumentacji medycznej 
2. Dokument medyczny - czym jest i jak się z nim obchodzić 

3. Indywidualna dokumentacja medyczna vs. EDM 

4. Rzecz o podpisie dokumentacji 
5. Tablet - czy trzeba się go bać ? 

6. Zarządzanie dokumentacją medyczną (elektroniczną): skan, digitalizacja, udostępnienie 
dokumentacji. 
7. Formy działalności leczniczej (praktyka zawodowa/podmiot leczniczy) a dokumentacja 
elektroniczna. 
 
Szkolenie będzie miało na celu zapoznanie uczestników z definicją dokumentacji medycznej.  
W II. części poruszone zostaną prawne aspekty zarządzania dokumentacją medyczną, w tym 
elektroniczną.  
                                                                                                          
Spotkanie jest nieodpłatne dla członków PTS, studentów i stażystów. 
Koszt uczestnictwa dla pozostałych lekarzy- 100 zł 
 
 
 
 



 
 
Dnia 22 października 2021 r. o godz. 10.00 

SALA  w KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
PLAC POLONII 1 

 
 
Metody zabezpieczenia oszlifowanych zębów filarowych. Zasady postępowania klinicznego. 
 
Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński - Kierownik Kliniki Protetyki i Technologii Dentystycznych 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
- Przyczyny uszkodzeń szlifowanych filarów zębowych 

- Skutki niewłaściwego szlifowania zębów pod protezy stałe 

- Rodzaje zabezpieczenia oszlifowanych filarów 

- Sposoby wykonawstwa uzupełnień tymczasowych 

- Rodzaje materiałów do wykonawstwa uzupełnień tymczasowych ich właściwości oraz negatywne 

   oddziaływanie na oszlifowane filary zębowe 

- Rodzaje oraz właściwy wybór cementu tymczasowego w zależności od wykonywanego rodzaju 

   uzupełnienia stałego 

 
 
Markus Kurzawa – Business Development Manager Poland Kettenbach 

 
Wybrane produkty firmy Kettenbach dla każdego stomatologa, które zmienią jakość twojej pracy. 
                                                                     
- Masa wyciskowa Identium 

- Materiał na tymczasowe korony i mosty Vialys Temp 

- Trwałe miękkie podścielenie Mucopren Sof 
- Materiał do cementowania i odbudowy Visalys CemCore 

 
 
 
 
 
 
Następne spotkania zaplanowane są na 19 listopada oraz 10 grudnia 2021 r., proszę uwzględnić to 
już w swoich terminarzach. 
Z niecierpliwością oczekuję na spotkanie z Państwem, mam nadzieję, że Państwo także. 
 
 
 
 
 

Do zobaczenia 
 

                                                                                    Izabela Matuszak, Prezes PTS o/Koszalin 

                                                                                                    wraz z Zarządem 

                                               


