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Szczególnie serdecznie witam nowych 
członków Izby Gospodarczej Techników 
Dentystycznych. 

Chcę przeprosić wszystkich, którzy 
kontaktowali się ze mną telefonicznie 
i po rozmowie przesyłali SMS-ami adre-
sy mailowe z prośbą o informacje. Może 
to nadmiar techniki – trudność dla star-
szego pana – stworzył problemy albo te-
lefon (który notabene już trzy razy był 
w serwisie) mnie nie lubi, ale, niestety, 
pewnego poranka podczas ferii stwierdzi-
łem pustkę w swym telefonie. Jeśli mogę 
prosić Państwa o ponowny kontakt ma-
ilowy bądź telefoniczny – obiecuję, że od-
powiem na każde pytanie.

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI 
WRACAJĄ DO NFZ-ETU 
Tym razem nie chcę Państwa zanudzać 
tematyką NFZ-etu, VAT-u itp., itd. Nie po-
dejmuję tych kwestii również dlatego, że 
w chwili, gdy piszę tekst, niewiele mam 
dla Państwa nowych, sprawdzonych wia-
domości.

11 lutego br. w Ministerstwie Finan-
sów odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli PTTD i IGTD z przedstawicielami 
NFZ-etu, NIL-u oraz środowiska leka-
rzy dentystów. Ponieważ nie dotarł do 
nas protokół z tego spotkania, pozwolę 
sobie zacytować tylko jedno ważne dla 
techników oświadczenie, jakie padło ze 
strony NFZ-etu: „Świadczeniodawca nie 
może w żaden sposób przeznaczyć środ-
ków na świadczenia protetyczne i orto-
dontyczne na inne procedury, a jeśli nie 
wykorzysta ich na zakup prac protetycz-
nych wykonanych przez techników, bę-
dzie musiał (podkreślenie – A.D.) zwró-
cić je do Funduszu. Wykorzystanie tych 
środków będzie kontrolowane przez 
NFZ, a próby ich >>zagospodarowania-
<< na wykonanie pewnych etapów prac 
protetycznych w gabinecie bądź prowa-
dzenie dokumentacji medycznej i staty-
styki jest niewłaściwe”.

tech. dent. Andrzej Dulian*

Informacje z IGTD
Dziękuję wszystkim za niezwykle cenne informacje i pytania, jakie od Państwa otrzymuję. 
Jest ich bardzo dużo, więc proszę o cierpliwość. Na pewno każdy dostanie odpowiedź.

Mam nadzieję, że tak jak wnioskowali-
śmy, rozmowy będą kontynuowane, a po 
ukazaniu się protokołu ze spotkania bę-
dziemy mogli przedstawić Państwu wię-
cej szczegółów.

Od kwietnia na stronach www.izba.org.pl 
oraz www.protetycy.com.pl zostanie uru-
chomiony portal internetowy, gdzie będzie 
można znaleźć wszystkie informacje nt. 
IGTD, jej prac i wiele innych. 

TARGI EPO 2008 
Znakomita część koleżanek i kole-
gów techników dentystycznych słysza-
ła już o Targach EPO, organizowanych 
w czerwcu br. w Łodzi. Cieszy mnie bar-
dzo duże zainteresowanie techników – 
i nie tylko techników, bo również lekarzy 
protetyków. Z dr. Piankowskim postano-
wiliśmy zorganizować spotkanie w kon-
wencji warsztatów dla lekarzy i techni-
ków. 

„Europejskie Warsztaty Protetyczno-
-Ortodontyczne dla zespołów” – EWPO- 
-TEAM odbędą się w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym – w  Instytucie Sto-
matologii w Łodzi, ul. Pomorska 251, 
w dniach 12-14 czerwca 2008 r. 

Tematykę warsztatów i sesji nauko-
wej opracowaliśmy z Krajowym Stowa-
rzyszeniem Techników Dentystycznych 
na podstawie ponad 720 ankiet wypeł-
nionych przez techników.

Wykłady poprowadzą m.in.: dr Zbi-
gniew Piankowski, tech. dent. Fabiano 
Bolzani, MZT Karl-Heinz Körholz oraz 
ZTM Jörn Trocha.

TEMATYKA WARSZTATÓW 
Estetyczne uzupełnienia pełnocera-
miczne – inlay, onlay, overlay, korona, 
licówka. Kurs 2-dniowy z pacjentem
Kurs równoległy dla lekarzy dentystów 
i techników. Część kliniczną poprowa-
dzi dr Zbigniew Piankowski, który wy-
kona preparację pod pracę protetycz-
ną w postaci korony pełnoceramicznej, 

ceramicznego wkładu koronowego i li-
cówki dla pacjenta, zaś część laborato-
ryjną – tech. dent. Fabiano Bolzani (pry-
watnie sympatyczny i uczynny kolega, 
który zgodził się na rozwinięcie współ-
pracy pomiędzy IGTD i podobną orga-
nizacją skupiającą włoskie pracownie 
protetyczne).

Na zakończenie kursu uczestnicy będą 
mogli zobaczyć cementowanie gotowych 
prac w ustach pacjenta za pomocą naj-
nowszych technik i materiałów. Kursan-
ci będą pracować na fantomach i przygo-
towanych modelach gipsowych.

Kurs ma na celu zaprezentowanie moż-
liwości wykorzystania uzupełnień peł-
noceramicznych z podziałem na rodzaje 
użytej podbudowy. Uczestnicy uzyska-
ją podstawową wiedzę teoretyczną do-
tyczącą zastosowania poszczególnych 
materiałów (tlenek cyrkonu, ceramika 
prasowana, alumina) w konkretnych 
przypadkach klinicznych. Dowiedzą się, 
jak zaplanować pracę, wykonać wax-up, 
moc-up oraz otrzymają podstawowe in-
formacje o przywróceniu funkcji. Kurs 
obejmie laboratoryjne wykonanie koro-
ny pełnoceramicznej i licówki na podbu-
dowie z ceramiki tłoczonej lub na modelu 
z masy ogniotrwałej. Kursanci dowiedzą 
się, jak zrobić licówkę przy minimalnej 
preparacji lub bez niej. Inne zagadnie-
nia to: cementowanie za pomocą nowo-
czesnych metod i materiałów, wykona-
nie prawidłowego wycisku i jego analiza 
– dlaczego hydrokoloidy i polietery; co 
przekazać do laboratorium, żeby efekt 
zadowalał w 100%; co laboratorium po-
winno zrobić.

Protetyka biofunkcyjna. 
Kurs 2-dniowy z pacjentem
To równoległy kurs dla lekarzy i techni-
ków, podczas którego poruszane będą na-
stępujące zagadnienia: biofunkcyjna me-
toda rehabilitacji protetycznej bezzębia 
przy wykorzystaniu łuku twarzowego, 
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artykulatora oraz zębów wysokoguzko-
wych zaprojektowanych anatomicznie; 
„czytanie” modelu; techniki wyciskowe 
– wycisk anatomiczny i czynnościowy; 
zaprojektowanie prawidłowej łyżki in-
dywidualnej; znaczenie ukształtowania 
pobrzeży łyżki; siły utrzymujące prote-
zę bezzębną; wewnątrzustna rejestracja 
zwarcia; centryka w jamie ustnej, czyli 
jak ustawienie zębów warunkuje dobrą 
statykę protez; najnowsze sposoby poli-
meryzacji protez oraz sposoby i znacze-
nie „reartykulacji”.

Kurs będzie prowadzony przez dr n. 
med. Mariolę Karłowską, cenioną spe-
cjalistkę protetyki stomatologicznej 
i wieloletniego pracownika naukowe-
go Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, oraz przez najbardziej 
znany europejski autorytet w dziedzinie 
protetyki całkowitej, wydawcę publikacji 
na temat własnej metody pracy – MZT 
Karl-Heinz Körholz (Niemcy) – autor 
pierwszego w Polsce poradnika protety-
ki biofunkcjonalnej. Zespół ten wykona 
pracę praktyczną dla pacjenta.

Podstawy frezowania w cyrkonie 
– mosty, korony. Kurs 2-dniowy
Kurs obejmuje najważniejsze wiadomo-
ści o cyrkonie, jego zastosowaniu i para-
metrach wytrzymałości. Szczegóły:
– urządzenie manualne – Ceramil-Am-

mannGirrbach – analiza modelu i pra-
widłowości preparacji. Podstawy budo-
wy urządzeń manualnych, podstawy 
projektowania, wycięcia, barwienia 
oraz syntetyzacji i obróbki podbudo-
wy cyrkonowej. Inne zagadnienia: co 
możemy wyciąć przy pomocy urządze-
nia manualnego; korony teleskopowe, 
łączniki implantologiczne itp.,

– urządzenia CAD/CAM firmy Wieland 
– możliwości, jakie daje cyfrowa ana-
liza przygotowanej pracy, analiza mo-
delu i prawidłowości preparacji. Pod-
stawy budowy urządzeń CAD/CAM. 
Podstawy skanowania, projektowania, 
wycięcia, barwienia, syntetyzacji i ob-
róbki podbudowy. Inne zagadnienia: 
co możemy wyciąć przy pomocy urzą-
dzenia CAD/CAM; korony teleskopo-
we, łączniki implantologiczne itp.
Uczestnicy kursu frezowania będą mo-

gli wziąć udział w kursie wypalania cera-
miki na cyrkonie. 

Najnowsze trendy wykonywania 
protez akrylowych – akryle wlewowe. 
Kurs 1-dniowy 
Na kursie uczestnicy otrzymają podsta-
wową wiedzę o metodach oraz zaletach 
i wadach zastosowania akryli wlewa-
nych. Wykonają pracę zarówno z prote-
zą bezzębną, jak i częściową. Porównają 
wykonanie pracy z konwencjonalną (ter-
miczną) metodą polimeryzacji protez, za-
lety dotyczące możliwości „reartykula-
cji” i możliwości uzyskania doskonałych 
efektów kosmetycznych, które daje bar-
wienie akrylu w trakcie wlewania.

Materiałem, który zostanie wykorzy-
stany w czasie kursu, będzie najnowszej 
generacji tworzywo akrylowe posiada-
jące (wg badań) skurcz polimeryzacyj-
ny oraz zawartość monomeru resztko-
wego o najmniejszej wartości, jaką do 
tej pory udało się uzyskać.

Ceramika na cyrkonie. Kurs 1-dniowy
Kurs poprowadzi demonstrator firmy 
Shofu ZTM Jörn Trocha i tech. dent. To-
masz Dąbrowski.

Celem kursu jest przedstawienie moż-
liwości kreacyjnych i najnowszych osią-
gnięć w ceramice dentystycznej oraz 
wykazanie wysokich właściwości es-
tetycznych prac na podbudowie innej 
niż metal, a ponadto: zapoznanie kur-
santów z elementami zaawansowanej 
technologii wykonywania prac cera-
micznych na podbudowie polikrysta-
licznej (w oparciu o doświadczenia 
własne). Inne zagadnienia to: budowa 
warstw ceramicznych oraz zasady sto-
sowania poszczególnych elementów sys-
temu ceramicznego w zależności od ro-
dzaju uzupełnienia i odcinka, w którym 
będzie „pracować”.

Uczestnicy przy użyciu cermiki będą 
licować podbudowę korony lub mostu – 
kurs ceramiki na cyrkonie może być kon-
tynuacją kursu wykonywania podbudo-
wy z tlenku cyrkonu.

Implantoprotetyka – podstawowy kurs 
laboratoryjnego wykonywania prac 
protetycznych na implantach
Uczestnicy uzyskają podstawową wie-
dzę w zakresie wykonywania prac na im-
plantach oraz nowych koncepcji prote-
tycznych dla odbudowy na implantach. 
Poznają również procedury chirurgicz-

no-protetyczne dla różnych braków zę-
bowych, a także przy odbudowie pełne-
go łuku zębowego.

Zapraszam całe zespoły protetyczne 
na targi, wykłady oraz warsztaty. Jestem 
przekonany, że każdy z Państwa znaj-
dzie dla siebie coś godnego uwagi i bę-
dzie mógł zainteresować nimi współpra-
cujących lekarzy dentystów.

Przewidujemy bardzo atrakcyjne ceny 
za uczestnictwo w warsztatach i zniż-
ki dla par lekarz – technik, osób biorą-
cych udział w więcej niż jednym kursie 
i członków IGTD i KSTD.

Myślę, że po zakończeniu organizo-
wanych przez nas kursów praca z wyko-
rzystaniem poszczególnych zagadnień 
protetyki będzie dla Państwa znacznie 
łatwiejsza, co przekuje się na sukces za-
wodowy.

Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na stronie IGTD, na Kongresie 
w Szczyrku, na łamach „Nowoczesne-
go Technika Dentystycznego” oraz w in-
nych publikacjach branżowych.

 

*prezes IGTD

Skład Rady IGTD w Łodzi
prezes: Andrzej Dulian, Kraków, 

tel. kom. 0 608 207 684
wiceprezes: Halina Tupiak, Łódź, 

tel. kom. 0 606 420 908
sekretarz: Anna Jaglarz, Kraków, 

tel. kom. 0 504 845 029
z-ca sekretarza: Jacek Jodłowski, Częstochowa, 

tel. kom. 0 502 022 932
skarbnik: Beata Marczak, Będzin, 

tel. kom. 0 696 362 113
członek: Urszula Młynarska, Warszawa, 

tel. kom. 0 501 026 266
członek: Małgorzata Grzywa, Radom, 

tel. 048 362 10 41
członek: Anna Panek, Ropczyce, 

tel. kom. 0 604 417 677
członek: Bartosz Kaczmarek, Wieleń, 

tel. kom. 0 606 999 334

Komisja rewizyjna
przewodnicząca: Elżbieta Brudnicka, 

Oborniki Wielkopolskie, tel. 061 296 17 97
sekretarz: Grzegorz Cichoń, Piekary Śląskie, 

tel. 032 768 01 23
członek: Jolanta Majewska, Łódź,

 tel. kom. 0 609 997 442

Sąd koleżeński
przewodniczący: Włodzimierz Szcześniak, 

Bełchatów, tel. kom. 0 606 665 000
sekretarz: Krystyna Fraszek, Koluszki, 

tel. kom. 0 606 818 539
członek: Stanisław Pawłowski, Łódź, 

tel. kom. 0 605 769 293
Izba Gospodarcza 

Techników Dentystycznych
Biuro prezesa IGTD
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