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Prof. dr hab. Jan Krzysztof Pietruski

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej 

w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. Specjalista protetyki 

stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, w 2013 roku uzyskał stopień doktora 

habilitowanego, w 2019 roku został nominowany do tytułu profesora. 

Jest autorem i współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji naukowych i doniesień 

zjazdowych, oraz pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, 

„Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła 

wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”, „Regeneracja tkanek przyzębia”, z których monografia 

„Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język 

rosyjski i doczekała się trzech wydań w Polsce i za granicą. W 2021 roku wydał monografię „Okluzja 

w praktyce”. 

Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 

i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. 

Prof. dr hab. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu 

implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło 

ponad 2000 lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Jest wykładowcą na konferencjach 

naukowych w Polsce i poza jej granicami. 

Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, 

redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry, wchodzi w skład 

rad naukowych różnych czasopism stomatologicznych.  

Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Białymstoku Praktykę Stomatologiczną specjalizującą się 

w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. 
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OKLUZJA W DIAGNOSTYCE, PLANOWANIU I LECZENIU ZABURZEŃ 

FUNKCJONALNYCH I ESTETYCZNYCH NARZĄDU ŻUCIA

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak 

i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających 

przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, 

a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej. Uczestnicy kursu poznają zasady 

postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji 

z uwzględnieniem zależności łączących funkcję i estetykę. Uczestnicy poznają  metody 

diagnostyczne pozwalające zakwalifikować pacjentów do grup o różnym stopniu ryzyka 

terapeutycznego oraz  powtarzalne metody pozwalające prowadzić leczenie o przewidywalnych 

rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. 

W części praktycznej kursu uczestnicy rejestrują pozycję relacji centralnej, pracują z analizatorem 

twarzowym oraz analizują własne zaartykulowane modele pod kątem zaburzeń funkcjonalnych 

i możliwości terapeutycznych. Przedstawiona jest też metodyka wykonania korekty zwarcia 

w stabilnej pozycji ortopedycznej.  

 

 

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 4650 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl
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OKLUZJA 2. DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH 

ZAAWANSOWANYCH ZABURZEŃ FUNKCJONALNYCH NARZĄDU ŻUCIA. 

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy już pracują w poszanowaniu funkcji narządu żucia, używają 

łuków twarzowych i artykulatorów, ustalają pozycję relacji centralnej jako punktu wyjścia do 

diagnostyki i planowania leczenia. Jeśli jesteśmy już na tym etapie rozwoju zawodowego, kiedy łuk 

twarzowy staje się codziennym narzędziem,  coraz częściej pojawiają się pytania – co robić, kiedy 

nie da się ustalić relacji centralnej, kiedy pacjent zgłasza się z powodu bólu związanego ze stawami 

skroniowo-żuchwowymi i mięśniami żucia, obręczą barkową, czy można już rozpocząć diagnostykę 

i planowanie leczenia, czy też wdrożyć leczenie wstępne mające na celu stabilizację sytuacji 

wyjściowej.

W czasie kursu omówione są zagadnienia zależności stabilnej pozycji ortopedycznej stawów 

skroniowo-żuchwowych od okluzji oraz zaburzeń postawy ciała i narządu ruchu, wynikająca z tego 

konieczność współpracy stomatologa z fizjoterapeutą, możliwości wstępnej diagnostyki 

fizjoterapeutycznej i prowadzenia pacjenta z wykorzystaniem podstawowych rękoczynów z zakresu 

terapii manualnej oraz ćwiczeń dla pacjenta. Przestawiona będzie autorska ankieta oraz formularz 

badania pacjenta, ich wykorzystanie i możliwości interpretacji. W części praktycznej uczestnicy 

kursu poznają zasady badania mięśni żucia, szyi i obręczy barkowej, stawów 

skroniowo-żuchwowych, kompleksu szczytowo-obrotowego oraz podstawowych rękoczynów 

z zakresu terapii manualnej ułatwiających korekty szyny terapeutycznej. 

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 4650 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl  
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ODBUDOWY PROTETYCZNE NA IMPLANTACH. STOPIEŃ 1

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami.

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy dopiero zaczynają lub zamierzają zacząć swoją przygodę 

z implantoprotetyką. W czasie kursu jego uczestnicy zapoznają się z podstawami implantologii – 

zarysem historii tej dyscypliny, jej znaczeniem we współczesnej stomatologii, elementami 

materiałoznawstwa, wskazaniami i przeciwskazaniami do leczenia z użyciem implantów, rodzajami 

dostępnych konstrukcji protetycznych oraz  ich zaletami i wadami. 

Poruszane są zagadnienia osteointegracji, ewolucji implantów, przewidywalności leczenia 

implantoporotetycznego, anatomii tkanek wokół implantów, biokompatybilności materiałów 

protetycznych, różnic pomiędzy zębem a implantem, pozycjonowania implantów zgodnie z zasadą 

Prosthetic Driven Implant Placement, zasad wykonywania szablonów radiologicznych i 

chirurgicznych, kryteriów decyzji co do rodzaju planowanych rekonstrukcji protetycznych, 

stabilności efektów leczenia z użyciem implantów w długoczasowych obserwacjach, 

przewidywalnych metod wyciskowych. W trakcie zajęć praktycznych oprócz demonstracji zabiegu 

z udziałem pacjenta, uczestnicy poznają szczegółowo instrumentarium systemu 

implantologicznego, na fantomach porównują metody wyciskowe. W miarę możliwości część 

praktyczna jest modyfikowana/rozszerzana.  

 

 

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 4650 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl 
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ODBUDOWY PROTETYCZNE NA IMPLANTACH. STOPIEŃ 2

Kurs dla lekarzy mających już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami implantologicznymi. 

Oprócz przypomnienia podstawowych zasad leczenia implantoprotetycznego tematyka kursu 

ogniskuje się na niebezpieczeństwach związanych z leczeniem protetycznym pacjentów 

implantologicznych, zarówno biologicznych jak i biomechanicznych oraz sposobach ich uniknięcia. 

Wiąże się to koniecznością dogłębnego zrozumienia biologii tkanek wokół implantów oraz 

możliwości i ograniczeń dostępnej współczesnej stomatologii technologii zarówno w pracy 

klinicznej jak i laboratoryjnej. Na kursie przestawione zostaną również sposoby wykorzystania 

dostępnej technologii prowadzące do skrócenia czasu spędzanego przez lekarza przy fotelu 

dentystycznym i większej przewidywalności efektów leczenia protetycznego. Głęboko analizowany 

jest aspekt decyzji dotyczącej wykonania stałej bądź wyjmowanej rekonstrukcji protetycznej oparty 

na problemach związanych z możliwością zaprojektowania tzw. różowej estetki, podparcia tkanek 

twarzy, możliwości utrzymania higieny, formowania tkanek miękkich oraz fonetyki. Ostatnia część 

kursu poświęcona jest praktycznym aspektom wykorzystania metod cyfrowych. Oprócz 

demonstracji zabiegu z udziałem pacjenta, uczestnicy poznają zasady pracy z użyciem skanerów 

wewnątrzustnych, protetyki bezwyciskowej, cyfrowej platformy komunikacji z laboratorium 

protetycznym i dostępności pracy ze skanerem w aspekcie rynkowym.   

 

 

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 4650 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl 
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Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii 

Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii 

Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. 

W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii z wyróżnieniem, w 1996 roku obroniła 

pracę doktorską pt. „Zachowanie się niektórych testów odpornościowych w przebiegu zapalenia 

przyzębia”, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena wybranych technik regeneracyjnych 

stosowanych w leczeniu zapaleń przyzębia”. 

W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia 

i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.

Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była 

dwunastokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Polskie 

Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii 

„Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, 

za które autorzy otrzymali nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Ponadto jest współautorką 

rozdziałów w książkach „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego” i „Leczenie zespołowe 

w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”.�Trzykrotnie była nagradzana 

prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. 

Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym 

wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi/ła w skład zespołów redakcyjnych 

następujących czasopism: „BMC Oral Health”, „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico”, 

„Stomatologia Estetyczna”, „Journal of Stomatology”. 
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CHIRURGICZNE LECZENIE ZAPALEŃ PRZYZĘBIA. REPARACJA I REGENERACJA 

PRZYZĘBIA.

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach 

zwierzęcych

Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia we współczesnym rozumieniu obejmuje procedury 

reparacyjne i regeneracyjne wykonywane zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej 

skoncentrowanej nie tylko na leczeniu choroby per se ale i optymalizacji estetyki tkanek miękkich. 

Mimo, że wprowadzenie różnorodnych procedur chirurgicznych otworzyło nowe perspektywy 

w leczeniu zapaleń przyzębia, to jego skuteczność i przewidywalność zależy od analizy 

indywidualnego statusu klinicznego pacjenta, prawidłowej kwalifikacji do poszczególnych 

zabiegów i przygotowania z zakresu mikrochirurgii.

Celem kursu będzie przedstawienie aktualnej wiedzy na temat: biologii gojenia tkanek przyzębia, 

metodyki zabiegów chirurgicznych (reparacyjnych, regeneracyjnych, z resekcją części zęba), 

biomateriałów.

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl 
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CHIRURGICZNE WYDŁUŻANIE KORON ZĘBÓW

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach 

zwierzęcych

Jedną z procedur, która nabiera coraz większej wartości w szeroko rozumianej rehabilitacji 

stomatologicznej, jest wydłużenie koron zębów. Planowanie tego rodzaju procedury wymaga 

wnikliwej analizy wielu parametrów, które pozwolą na podjęcie decyzji, czy wydłużenie koron 

odbędzie się poprzez ich rozbudowę w kierunku brzegów siecznych, czy w wyniku 

dowierzchołkowego przesunięcia tkanek przyzębia, czy też będzie wymagało jednoczesnego 

zastosowania obu powyższych technik. Podkreślenia wymaga fakt, że nie można przystąpić do 

chirurgicznego wydłużenia koron, dopóki nie zostanie określona ostateczna pozycja brzegów 

siecznych. W przypadkach, gdy korony zębów są starte i wymagana jest ich odbudowa, przed 

zabiegiem chirurgicznym konieczne jest wykonanie tymczasowych uzupełnień (lub mock-upu) 

odwzorowujących pozycje brzegów siecznych ostatecznych uzupełnień.  

W programie kursu planowane jest omówienie zagadnień dotyczących: analizy estetyki uzębienia, 

wskazań do wykonania zabiegu wydłużenia koron, technik chirurgicznego wydłużania koron.

Część praktyczna obejmuje demonstracje z udziałem pacjentów i ćwiczenia z wykorzystaniem głów 

zwierzęcych. Zaprezentowane zostaną zabiegi w obrębie tkanek miękkich i tkanki kostnej - 

dowierzchołkowe przesunięcie płata z osteoplastyką  i gingiwoosteoplastyka.

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl
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LECZENIE RECESJI DZIĄSŁA

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach 

zwierzęcych

Recesje dziąsła są coraz częściej spotykanym problemem cywilizacyjnym, którego leczenie 

warunkowane jest zarówno aspektem estetycznym jak i zdrowotnym.

Wybór metody leczenia recesji dziąsła jest uzależniony od analizy różnorodnych czynników, w tym 

między innymi od: wysokości i szerokości recesji, szerokości i grubości dziąsła skeratynizowanego 

w miejscu z recesją, szerokości i grubości dziąsła skeratynizowanego przy zębach sąsiadujących 

z recesją, wysokości i grubości brodawek dziąsłowych czy liczby recesji. Leczenie recesji nie 

ogranicza się często do samego zabiegu chirurgicznego, ale może wymagać interdyscyplinarnych 

działań diagnostyczno - terapeutycznych. Znajomość niezbędnych procedur oraz biegłość 

w technikach chirurgicznych daje możliwość osiągnięcia przewidywalnych i satysfakcjonujących 

efektów leczenia.

Program kursu obejmuje zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat: etiologii recesji dziąsła, 

kwalifikacji pacjenta do leczenia i oceny ryzyka, technik zabiegowych oraz czynników 

warunkujących ich wybór.

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl  
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ZARZĄDZANIE TKANKAMI MIĘKKIMI W LECZENIU IMPLANTOLOGICZNYM

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach 

zwierzęcych

Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technikami z zakresu 

chirurgii plastycznej tkanek miękkich niezbędnymi w leczeniu implantologicznym. Warsztaty 

praktyczne poświęcone będą technikom: odsłaniania implantów, augmentacji tkanek miękkich 

(przeszczepy nabłonkowe, łącznotkankowe) oraz metodom dającym możliwość korekt w obrębie 

przedsionka jamy ustnej.

Program kursu:

1. Techniki pobierania przeszczepów. Augmentacja tkanek miękkich bezpośrednio po pogrążeniu 

implantu.

2. Odsłonięcie implantu: z odtworzeniem strefy dziąsła skeratynizowanego (doprzedsionkowe 

przesunięcie płata, wolny przeszczep dziąsła), z augmentacją tkanek (przeszczep tkanki łącznej, 

płat zrolowany).

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl  
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ZASTOSOWANIE ZABIEGÓW KORTYKOTOMII W LECZENIU ORTODONTYCZNYM – 

KURS PRAKTYCZNY Z ZABIEGIEM WYKONYWANYM Z UDZIAŁEM PACJENTA.

W celu eliminacji negatywnego wpływu ortodontycznego przesuwania zębów na przyzębie 

konieczne jest rozważenie przygotowawczych zabiegów chirurgicznych, w tym kortykotomii. 

Intencją kortykotomii jest wywołanie zjawiska miejscowego przyspieszania, które daje przemijający 

impuls do przebudowy tkanek i może kilkakrotnie przyspieszyć proces gojenia kości i tkanek 

miękkich. Z dostępnych danych wynika, że zabiegi kortykotomii przynoszą wiele korzyści: szybsze 

przesuwanie zębów, krótszy czas leczenia, poszerzenie wyrostka zębodołowego, czy stabilność 

efektów leczenia. Dlatego też są szczególnie polecane u osób z cienkim fenotypem przed 

ortodontyczną ekspansją łuków zębowych.

W programie kursu planowane jest omówienie zagadnień dotyczących: wskazań i przeciwskazań do 

zabiegu kortykotomii, technik chirurgicznych, ortodontycznego aspektu leczenia wspomaganego 

zabiegiem kortykotomii.

Część praktyczna obejmuje demonstracje z udziałem pacjentów. Zaprezentowane zostaną: zabieg 

kortykotomii oraz ortodontyczne zaopatrzenie pacjenta po zabiegu chirurgicznym. 

Czas trwania: 1 dzień

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Cena kursu: 2650 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl  

Kurs prowadzony przez: prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Pietruską i  dr n. med. Emilię Waszkiewicz
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INTERDYSCYPLINARNE PLANOWANIE LECZENIA W STOMATOLOGII – 

TRZYDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Osiągnięcie optymalnego poziomu pracy podążającego za burzliwym rozwojem nauki i technologii 

wymusza konieczność kooperacji i pracy zespołowej. Konieczne jest więc tworzenie zespołów, 

współpracujących na ściśle określonych zasadach, opartych na udokumentowanej wiedzy z zakresu 

wszystkich dyscyplin stomatologii. Aby wielospecjalistyczna współpraca mogła sprawnie 

funkcjonować, każdy członek zespołu musi być świadomy możliwości i ograniczeń 

poszczególnych specjalności.    

Celem kursu jest przedstawienie: procesu diagnostycznego w oparciu o dokumentację 

fotograficzną, modele diagnostyczne, badania radiologiczne, deprogramację i DSD; planowania 

leczenia (plany pierwszorzędowy i alternatywny/e).   

W części praktycznej uczestnicy planują leczenie przypadków w oparciu o przygotowaną na 

potrzeby kursu dokumentację. Plan leczenia jest następnie konfrontowany z rzeczywistym 

leczeniem, które zostało wykonane przez zespół prowadzący kurs. 

Kurs przeznaczony jest zarówno dla ogólnie praktykujących lekarzy dentystów jak i specjalistów.  

Warunkiem zarejestrowania się na kurs jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie „Okluzja 

w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia” 

prowadzonym przez prof. Jana Pietruskiego.  

Czas trwania: 3 dni

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Cena kursu: 5960 zł bruo - wczesna rejestracja

Terminy i rejestracja: www.pietruscy.pl

Kurs prowadzony przez: prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Pietruską, prof. dr hab. n. med. Jana 

Pietruskiego, dr n. med. Annę Bernaczyk i dr n. med. Emilię Waszkiewicz
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Kursy organizowane we współpracy z

Rejestracja i kontakt :

szkolenia@pracowniapz.pl

+48 793 199 770

Szczegółowe terminy: 

www.pracowniapz.pl, www.pietruscy.pl

Istnieje możliwość dofinansowania w wysokości 

od 50% do 80%.

Informacje:

Dorota Łapińska tel. 531 460 475 

lub sekretariat@simitu.eu
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