HARMONOGRAM SPOTKAŃ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO
W II KWARTALE 2022 ROKU



Dnia 20 maja 2022 r. o godz.10.00

SALA W KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ, PLAC POLONII 1
Dr n. med. Michał Bednarski – specjalista z zakresu endodoncji, certyfikowany wykładowca
DS endodontics

Koncepcja ProTaper Ultimate oraz AH Plus BioCeramic Sealer, czyli jak zachować tkankę
i osiągnąć znakomite rezultaty leczenia endodontycznego.



Dnia 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

SALA KONFERENCYJNA W HOTELU GROMADA, UL. ZWYCIĘSTWA 20-24
CZĘŚĆ I : Lek. Włodzimierz Stawski, specjalista kardiologii

Współpraca stomatologa z kardiologiem (wykład potrwa około 1 godziny)
1.Leki kardiologiczne, a leczenie stomatologiczne
2.Leki przeciwzakrzepowe, a leczenie stomatologiczne
3.Pacjenci z urządzeniami wszczepialnymi , a leczenie stomatologiczne
4.Profilaktyka IZW (infekcyjne zapalenie wsierdzia) w praktyce stomatologa
5.Choroby stomatologiczne istotne dla kardiologa

PRZERWA KAWOWA

CZĘŚĆ II : lek. Marzena Holak, Onkologia Affidea Koszalin
Współpraca stomatologa z onkologiem ( wykład potrwa około 1 godziny)
Konieczność leczenia stomatologicznego u chorego onkologicznego
1. Przygotowanie do chemioterapii, radioterapii
2. Leczenie stomatologiczne w trakcie i po chemioterapii
3. Leczenie stomatologiczne w trakcie i po radioterapii
4. Leczenie stomatologiczne w trakcie terapii uzupełniającej (z uwzględnieniem powikłań
po bisfosfonianach).
Kolejne spotkania zaplanowane są po przerwie wakacyjnej na :
-16 września
-28 października
-18 listopada
-9 grudnia

Szanowni Państwo,
W dniu 27 listopada 2021 r., przy okazji uroczystości z okazji 70 lecia PTS w Polsce, odbyło się
w Łodzi Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTS, zarówno w trybie stacjonarnym,
jak i zdalnym.
Pochylono się nad wieloma uchwałami, najważniejszym było jednak przyjęcie nowego statutu,
wprowadzającego wiele zmian strukturalnych w oddziałach.
Istotną zmianą jest wysokość składek członkowskich, która od nowego roku wynosić będzie 400 zł
dla członków, a 200 zł dla emerytów. Cieszymy się z faktu, że o tego momentu cała wpłacana kwota
pozostanie w naszym oddziale (do tej pory dysponowaliśmy 50 %, drugie 50% odsyłane było
do Zarządu Głównego), pozwoli to na organizację wartościowych spotkań i konferencji.
Przypominam, że członkowie PTS mają obowiązek regularnego opłacania składek, proszę zatem
o uregulowanie ich w najbliższym czasie. Wysokość zaległości można sprawdzić u p. Magdaleny
Jagódki, tel. 690 320 285. Lekarze, którzy nie wyrównają zaległych opłat będą skreślani z listy
członków, proszę jednak pamiętać, że nie jest to jednoznaczne z umorzeniem powstałych
zaległości.

Izabela Matuszak
Prezes PTS o/ Koszalin wraz z Zarządem

