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Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

Wieloletni nauczyciel 
akademicki z powołania.  
Związana była z Zakładem 
Ortodoncji Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Przez 
lata opiekun nie tylko osób 
specjalizujących się w dziedzinie 
ortodoncji ale i prac licencjackich 
studentów III roku technik 
dentystycznych. Przewodnicząca 
Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. 
Była Prezydentem jubileuszowego 20-go Zjazdu PTO 
w 2017 roku w Łodzi.

Stale podnosi swoje kwalifikacje i udziela się 
na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników 
dentystycznych. 
W ostatnim czasie ukończyła min. 2-letni program FACE. Autor 
i współautor wielu publikacji zarówno 
w czasopismach polskich jak i zagranicznych. Od 2008 roku 
samodzielnie a także wspólnie z dr Mariuszem Wilkiem, 
prowadzi kursy, dzięki którym przeszkoliła 
już setki ortodontów i lekarzy dentystów. 
Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie aparatów 
zdejmowanych.

9.00-9.30 Rejestracja
9.30-11.00 Wykład
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Wykład

13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Wykład
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 Wykład

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
14 października 2022

TEMATYKA:

• Konstrukcja podstawowych elementów aparatów                   
        zdejmowanych
• Gdzie i jak zastosować poszczególne elementy utrzymujące  
    i czynne w aparatach zdejmowanych
• Jak projektować aparaty zdejmowane, aby były skuteczne
• Jak wybierać aparat w konkretnej sytuacji klinicznej pacjenta
• Jak leczyć zdejmowanymi aparatami czynnościowymi

TEMATYKA:

Dostępna na rynku duża różnorodność ortodontycznych 
aparatów zdejmowanych utrudnia podjęcie decyzji, czym leczyć 
pacjenta. Niepowodzenia w leczeniu aparatami zdejmowanymi 
często nie wynikają z błędnego wykonawstwa technicznego ani 
braku współpracy pacjenta tylko z niewłaściwe zaplanowanego 
leczenia ortodontycznego.

Kompendium wiedzy o aparatach zdejmowanych (kurs 
teoretyczny), podczas którego zostaną przedstawione 
podstawowe wiadomości z zakresu konstrukcji, budowy 
oraz zastosowania podstawowych elementów aparatów 
zdejmowanych w konkretnej sytuacji klinicznej pacjenta.

KOMPENDIUM WIEDZY O APARATACH ZDEJMOWANYCH


