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Harmonogram Akademia Chirurgii Jamy Ustnej 2018/2019 

 

I SEMESTR 

 

Spotkanie 1 

12.10.2018 - prowadzący dr Radosław Jadach  

temat:  Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej: OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, 

endoskopia, scyntygrafia, inne. 

 

Obrazowanie struktur anatomicznych; zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne. Podstawowe 

reguły. 

13.10.2018 – prowadzący dr Sławomir Karwan   

 

temat: Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego  i 

środkowego twarzy, syntopii i skeletotopii.  

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków. 

Zajęcia prowadzone celem przyszłej nauki. 

 

 

Spotkanie 2 

26.10.2018 -  prowadzący dr Sławomir Karwan 

Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów. Jakie procesy 

uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do 

farmakokinetyki i farmakologii, Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran. 

  

27.10.2018 - prowadzący dr Sławomir Karwan  

Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu, farmakologia w hemostazie, 

chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe, elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży. 
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Spotkanie 3 

09.11.2018 – prowadzący dr Kamil Nelke  

temat: Badanie pacjenta przy fotelu. Odróżnij przypadek operacyjny od nieoperacyjnego pacjenta. 

Prowadzenie dokumentacji medycznej wg najnowszych przepisów. Zasady monitoringu w gabinecie. 

Formularze wywiadu, zgód na zabiegi, inne. Choroby ślinianek. Zębopochodne guzy niezłośliwe. Raki 

zębopochodne. 

 

10.11.2018 – prowadzący dr Jacek Smereka   

Temat: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne. 

Spotkanie 4 

23.11.2018 – prowadzący dr Jacek Smereka  

temat: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności 

resuscytacyjne. 

24.11.2018 – prowadzący dr Sławomir Karwan   

Szczegółowe omówienie instrumentarium, przygotowanie przed zabiegowe gabinetu, pola 

zabiegowego w zależności od rodzaju zabiegu. Zasady doboru instrumentarium do wybranych 

zabiegów. Zasady pracy każdym z narzędzi. Zasady konserwacji. Znieczulenia w chirurgii 

stomatologicznej. Choroby zatok obocznych nosa. Choroby nienowotworowe gruczołów ślinowych. ! 

URAZY. 

Spotkanie 5: 

07.12.2018 –  prowadzący dr Radosław Jadach   

Egzodoncja. Wykłady. 

CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBA. 

08.12.2018 - prowadzący dr Sławomir Karwan   

Egzodoncja c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, ZABIEGI. 

Spotkanie 6   

14.12.2018 - prowadzący dr Radosław Jadach   

Egzodoncja c.d. Wykłady. Zarządzanie powikłaniami 

15.12.2018 – prowadzący dr Radosław Jadach  

Egzodoncja c.d. zabiegi. Wykłady i ćwiczenia z Pacjentem. 
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Spotkanie 7  

11.01.2019 -  prowadzący dr Łuczak Klaudiusz   

Patofizjologia i patomorfologia, terminologia opisowa i diagnostyczna, zasady współpracy z 

histopatologiem, patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustojowych. 

Rogowacenie białe błony śluzowej jamy ustnej, uwarunkowane genetycznie, nienowtworowe 

i nowotworowe rozrosty nabłonka, nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty 

błony śluzowej. Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej. Choroby 

genetyczne i wrodzone zębów. Nieprawidłowości. 

12.01.2019 – prowadzący dr Klaudiusz Łuczak  

Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej. Nowotwory pochodzenia nerwowego. Nowotwory 

układu odpornościowego. Nowotwory pochodzenia mięśniowego. Nowotwory pochodzenia 

naczyniowego. Następstwo nadczynności przytarczyc. Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w 

kości żuchwy i szczęk. Nowotwory kości twarzy. 

Spotkanie 8  

25.01.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach 

Periodontologia. Wykłady. 

26.01.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach  

Periodontologia c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem. 

Spotkanie 9 

08.02.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan   

Torbiele. Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka. Resekcyjne leczenie furkacji . 

09.02.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan  

Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi.  

 

Spotkanie 10 

22.02.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan   

Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady. Piezochirurgia. Resekcje. Hemisekcje. Radektomie. 

23.02.2019 - prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan   

Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi. 
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II SEMESTR 

 

spotkanie 11 

08.03.2019 – prowadzący dr Błażej Szczerbaniewicz   

Ból w zakresie czaszki twarzowej i jamy ustnej. Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i 

twarzy. 

09.03.2019 - prowadzący dr Błażej Szczerbaniewicz  

Leczenie bólu jamy ustnej i twarzy 

Spotkanie 12 

22.03.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach  

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady. 

23.03.2019 - prowadzący dr Radosław Jadach  

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi. 

Spotkanie 13  

05.04.2019 – prowadzący dr Jacek Smereka   

Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska 

anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne 

i sedacja. 

06.04.2019 - prowadzący dr Jacek Smereka  

Opieka pooperacyjna. Farmakoterapia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. 

Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci. 

Spotkanie 14 

26.04.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan   

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady. 

27.04.2019 - prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Słąwomir Karwan   

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi. 
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Spotkanie 15 

10.05.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan  

 Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich 

11.05.2019 - prowadzący dr Radosław Jadach/ dr Sławomir Karwan   

Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich 

Spotkanie 16 

24.05.2019 – prowadzący dr Maciej Jagielak    

Augmentacja tkanek miękkich cd. 

25.05.2019  - prowadzący dr Sławomir Karwan/dr Radosław Jadach   

 

Augmentacja tkanek miękkich cd. 

Spotkanie 17 

31.05.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach   

Periochirurgia. Wykłady. 

01.06.2019 - prowadzący dr Radosław Jadach  

Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi. 

Spotkanie 18 

14.06.2019 –  prowadzący dr Radosław Jadach   

Periochirurgia. Wykłady. 

15.06.2019 – prowadzący dr Radosław Jadach   

Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi. 

Spotkanie 19 

21.06.2019 - prowadzący dr Maciej Stupka  

Wprowadzenie do implantologii. 

22.06.2019 - prowadzący dr Maciej Stupka   

Wprowadzenie do implantologii. c.d. 
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Spotkanie 20 

05.07.2019 – prowadzący dr Sławomir Karwan / dr Radosław Jadach  

Wprowadzenie do implantologii. c.d.  zabiegi. 

06.07.2019 - prowadzący dr Sławomir Karwan / dr Radosław Jadach  

Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi. 
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