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lek. dent. Marta Kimak

uczestnic zyłlaw szkoleniu teoreĘczno-prakĘcznym na temat:

,,Trafne diagnozowanie oraz proste procedury zachowawcze
gwarancją skutecznego leczenia stomatologicznego''

24 marca 20LZ w Szczecinie

Kierownictwo naukowe: dr hab. n. med. Rainer Seemann

Prowadzący : lek. stom. Marcin Bogurski
Czas trwania kursu: 4 h

( U czestn i ko m szkolen ia przysłu g ują ł nr<^t 9! 
u k1yj:." n? P-o9:Ę*i" Rozporządzen ia

Ministra Zdrowia' on''o pazłzieinlx'a2OO4 r (Dz.U.z dnia22 pazdziernika 2004)

mgr Darota

Prowadzący



DenGo'
dental conference

Cert!"fik
uczestnictwa w kursie

t

Preparacia zębów
pod korony i mosty

prowadzonego przez:

dr n. med. Krystiana "Krisa" Owczarczaka

dla dr gVlartaKtrnat

dr n. med. Kfustian "Kris" Owczarczak

18.02.2007, Warsz&wa

DenCo - Dental Conference, 43-19o Mikołów, ul. Jasna 1-5
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POLSKI E TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZN E

oDDzIAŁ szczEclNsKI

CERTYFIKAT
potwierdza, że Pan/Pani

Marta Kimak
tJ cz es tn i czył/a w k o n fe re n cj i n a u ko wo - sz k o l e n i o wej

"sToMAToLoGIA 
WsPoŁczEsNA W PRAKTYCE"

DENTEXPO SZCZECIN 2OO7

w sesii nr 5 nt,:
o Replantacja itransplantacjazębów
o Róznice w leczeniu endodontycznym zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

Uczestnik sesji otrzymuje 5 punktow edukacyjnych na podsl3yvle

1' Rozporządźenia 
-luinńtra 

Zdrowia z dnia d paŹdziernika 2004 r. w sprawie sposobow dopełnienia

onowiązt<u doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow

z ól,ńńłł,,Ń łił'tiooiŃtnokręgowej-Rady Lekarsklejń Szcz'ecinie z dnia 24 paŻdziernika 2007 roku

Prezes Polskiego TowarzYstwa
Dr hab. n. m

logicznego oddział w Szczecinie
Ita Wojtowicz
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Firma BISICO POLSKA potwierdzu, że
w dniu 27.04.2007

lek. stom. MartaKimak

uczestniczył(a) w kursie medycznym pt.

,rSzkolenie ProteĘczne - lic wki, wł kna szklaneoo

Kadrr dydrktycan:
lek ston. Jerzy Ęttko

Kurs medycmyjednodniowy Radisson sAs Pl. Rodła 10 _ szczecin. Na Podstawje rożporządzenia Ministra zdrcwia z 6 paździemika 2004 I' w sp wi sposobu
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i|ekarzy dentyst w' ud
przysługuje 4 punkty edukacyjne.

ntowanej Iiczby godzin uczestnictwa w kursie medycznym, lekarzowi dentyście

.{__J\
Dr med. den Rai Kuspiel

p,ll,;ką

nau kursu



okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
I(OMISJA DS. LtrI(ARN DtrNTYSTOW

CERTYFIKAT
ma ZaSzczyt potwierdzić, ze

Pan/Pani MąFITA k;MAr<
Uczestnicryl/a w konferencji kształcenia ustawicalego lekarzy i lekarzy dentyst w'

Szczecil zt października zoo6 roku. Ilość punkt w edukaryjnych 5'

Temat konferencji;
,,Leczenie endoilontaczne _ pelźodologiczle z zrstosou)ąniem u'ząilzeil W&II i EMs'' -Iek. stom. Mągdalena Pauelczak-

MadąIiiiską
,,Be4'ośrednią odbudoua na uklądach z ul kien szklangch" dr n' nled. Kt'zysztĘGoticzoll'lski

,Kotfetdo'tn w tłĘjulgmiarze' _ Iwona ouoe

kzu'zy L)entyst w



ffi ffi,w.ry,ffiffi.

tr#ffi##ys&
L, R-stom, Avlartd KirneĘ

uczestniczyła w kursie medycznym

"Preparacja zębow pod korony i mosty
metalowo-ceramiczne"

w Warszawie w dn 01 .10.2006

Liczba godzin zegarowych konferencji udokumentowana szczegółowym programem
stanowiącym załącznik do niniejszego zaświadczenia wynosi 8.
Na padstawie:
1 .Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu

dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow,
2.Wpisu do rejestru olL w Warszawie pnedsiębiorców prowadzących kształcenie

podyplomowe lekany i lekarzy dentystow,
3. U daku m entawanej I icz by godz i n ucze stn ictwa w konfere ncj i,
Lekarzowi przysługuje 8 punktów edukacyjnych

nt

DenCo - Dental Conference, 43-19o Mikołów, ul. Jasna 1-5
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CERTYFIKAT

Marta Klimak

W dniu 12"10.2006 w Szczecinie byłla
uczestnikiem szkolenia na temat

,, Długotrwały sukces w codziennej
pra ktyce stomatolog icznej

- fakty i mity"

Uczestnikom szkolenia przysługuje
6 punktÓw edukacyjnych na podstawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6
paŹdziernika 2004r. W sprawie sposobu
dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow.

KIEROWNIK KURSU
Prof.dr hab'n'med' Jadwiga Buczkowska-Radlińska

WYKŁADoWcA
Prof. Hien Ngo

ORGANIZATOR

|*;tąlKiE'ffiF,ffi

PRODENMED



oKRĘGoWA IZR.A LEKARSKA W SZCZECINIE
KOMISJA STOMATOLOGICZNA

CERTYFIKAT
ma zaszczyt potwierdzić, że

Pan/i.............M.*A*g .J{'.ołn &wr............. o.. o.....

UczestniczyVa w dopehieniu obowiązku doskonalenia zawodowego lekerzy dentyśt w w konferencji kształcenia uśtawiczn go pt.
,,stany przedlakowe' nowotwory zlośliwe jamy ustnej' zetok' gardlĄi stany nagle w stomatologii; czynniki ryzyka w okstrąkcjach

trzecich trzonowc w; błędy w sztuc lekarskiej i ich konsekwencje prawne".

szczecin 10 grudzie 2004 r. Ilość puDkt w edukacyjnych 8
Wykładowcy:
Dr hab. n. med. Mieczysław Sulikowski
Dr hab. n. med. Leszęk Myśliwiec
Dr n. med. Maciej Zukowski
Lek. dent. Wojciech Rawicki

V-ce prze
OILwS

dr n. med. Zbi

odniczący

KoD Dz'U. w 23l Poz. Ż326 z dnia 6.l0.2004



POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZI\E
ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

CEBTYF'Iffi
potwierdza, że Pan/Pani

Murta Kimak
u c z e s tn i c zy ł ( a) w ko nfe ren cj i n aukow o - s z ko l eni ow ej

"TECHNIKI I TECHNOLOGIE NOWOCZESNEJ STOMATOLOGII"
DENTBXPO Szezeein 2OO5

Szczecin, 7-8 grudnia 2005r

Komisj a Stomatologiczna OIL Szczecin
przyznała 1 0 punktów szkoleniovych

L.dz.OIL-591 /200 5
dr hab. n. med.



oKRĘ GowA IZB A I'EKARSKA w SZCZE CI|{IE
KOMISJA STOV{ATOLOGICZI\A

CERTYFIKAT
ma Zaszczyt potwierdzić, że

panli...v.\.i.r..&K....t'.1.\.sI.\.......o..r......................oo....

Uczestnicry_ł/a w konferencji w ramach szkolenia ustawicznego lekarzy dentyst w pt:
,rPrzyczynv utraty zęb w mlecznych u dzieci - vrazy, prrichnica oraz ortodoncja w praktyce lekarza og lnego''

Wykładowcy:
Szczecin 14 sĘcze 2005 r. IloŚć punkt w eclukacyjnych 8

Prof' dr hab. n. med, Maria Syry ska Dr n. med. Joanla Janiszewska-Olszowska dniczący
Dr hab. Krystyna Lisiecka
Dr n. med. Joanna Manowiec
Dr n. med. Danuta G rniak
Dr n, med. Zygrnunt Ziembe
Dr n. med. Barbara Wędryclrorł,ska-Szulc

Dr. n. med. Flanna Bielawska
Lek dent. Eliza Gorniak
Lek. dent. Barbara Ruciriska-Gr5'giel

m

Hamerlak

Dziennik Ustaw Nr 231 Poz.'2326 z dnia 06. 10.2004



oKRĘGoWA IZB 
^LEKARSKA 

w \ZCT,,ECINIE
KOMISJA STOMATOLOGICZNA

CERTYFIKAT
potwierdza, że

Panli

uczastniczył(a)w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w rąmąch szkolenia ustawicznego.
Szczecin, 17.01 .2004

dr hab n. farm. Krzysztof Niewiadomski V-ce przewodniczqcy
OIL w Szczecinie

dr n. med. Zbigniew Hamerlak

KOD: Us. Nr 38-03-lV NRL z dn.24.01.2003
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OKRĘG0WA lZB 
^LEKARSKA 

w IZ,CZ'ECINIB
KOMISJA STOMATOLOGICZNA

CERTYFIKAT
ma zaszczyt potwierdzić, że

ĄR'IA'' ''Ł{'YĄK

uczastniczył(a) w IX Konferencji w ramach szlcolenia ustawicznego:
"Endodoncja dziś i jutro"

"Farmakologiczne i kliniczne aspekĘ znieczule firmy Septodont''

Ilość punkt w edukacyjnych 10

V-ce prTewodniczqcy
OILw Szczecinie

dr n. med. Zbigniew Hamerlak

KOD: Us. Nr 38-03-lV NRL z dn. 24.01.2003

Pan/i.

Szczecin, 20.04.2004 r.

łłlkładowca: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krupiłiski
l-et'" stom. Michał Wojtkiewicz

yt



oKRĘGowA IZB A LEI(ĄRSKA w SZCZECINIE
KOMISJA STOMATOLOGICZNA

POI,SKIE TOWARZYS TWO STOMATOLO GIC ZI{ E O I S7,C ZE CIl\

CERTYFIKAT

Uczestniczył/a w konferencji ,rLekarza Praktyk:r'' kształcenia ustawicznego lekarzy dentyst w.
Szczecin 11 marzec 2005 r. IloŚć punkt w edukacyjnych 8

Lek. dent. Teresa Ferenbach
Mgr. Ewa Popławska
Lek. dent. Stanisław Lassoci/rski
Lek. dent. Agnieszka Kowalczyk

Prezes PTS O/Szczecin
Dr hab. Danuta W jtowicz

V-ce przewodniczący
OIL Szczecin

dr n. męd. Zbigniew Hamerlak

KoD Dz.U. nr Ż31 Poz. 2326 z dnia 6. 10.2004



OKRĘGoWA IZB 
^LEKARSKA 

w $7-,CZBCINIE
KOMISJA STOMATOLOGICZNA

CERTYFIKAT
Pan/i

uczestniczył(a) w XII Konferencji w rąmąch szkolenia ustawiczneqo przy wsp łpracy zfirmq 3M ESPE pt:
"Techniki pracy materiałami stomątologicznymi nowej generacji, nowoczesne środki do znieczulełi miejscowych

oraz doświadczenią w trudnych przypadkach klinicznych"

Szczecin 28 maja 2004 r.

|łlkładowca:
Dr Rainer Rahn
I'ek stom. Stanisław Lasoci ski
I-ek stom. Rafał Mędzin

Ilość punkt w ędukacyjnych 10

V-ce prTewodniczqcy
OILw Szczecinie

dr n. med. Zbigniew Hamerlak

KOD: Us. Nr 38-03-lV NRL z dn. 24.01.2003


