
NOWY dwuletni program kursów stopnia II składający się z 5 odrębnych, dwudniowych sesji. 
 
Sesja 4:  19 - 20 listopada (sobota - niedziela) 2022 r.   
Sesja 5:  17 - 18 marca (piątek - sobota) 2023 r.   
Sesja 1:  Data (sobota-niedziela w listopadzie/grudniu 2023 r.) zostanie ogłoszona. 
Sesja 2:  Data (piątek-sobota w marcu/kwietniu 2024 r.) zostanie ogłoszona. 
Sesja 3:  Data (sobota-niedziela w listopadzie/grudniu 2024 r.) zostanie ogłoszona. 
 
Lokalizacja: wszystkie kursy będą organizowane w Warszawie. 
 
Ten cykl kursów będzie organizowany w cyklu dwuipółletnim. W poszczególnych sesjach można 
uczestniczyć w dowolnej kolejności. 
Program poszczególnych sesji może być modyfikowany, dla wprowadzenia innych tematów.  
 
Plan godzinowy wykładów: Dzień I: Wykład od 09:30 do 16:30 (w tym lunch oraz przerwa 
kawowa).  Pytania: od 16:30 do 17:30 (uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku). 
Dzień 2: Zajęcia od 9:00 od 16:00; od 16:00 do 17:00 (w tym czasie uczestnicy mogą 
skonsultować po jednym przypadku). 
 
Konsultacje osobiste z doktorem Larrym Brownem lub doktor Izabelą Pietruczuk - informacje w 
zakładce „Konsultacje”. 
 

Sesja 4:  19 - 20 listopada (sobota - niedziela) 2022 r.  Warszawa 
Wykłady: 
Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 2. 
Dzień 1      
Wykład:  
Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych. 

• Zęby zatrzymane: leczenie zatrzymanych kłów i przedtrzonowców. 

• Ortodoncja pacjentów dorosłych: Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie 
mechaniki leczenia różnych typów dorosłych pacjentów ortodontycznych, prowadzące do 
uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów.. 

• Przypadki nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne 

• Ortodontyczne przygotowanie pacjentów do leczenia protetycznego oraz odbudowy 
estetycznej  

• Stosowanie miniśrub w skomplikowanych sytuacjach 

• Szybka ortodoncja: przegląd metod tak zwanego „szybkiego leczenia ortodontycznego” 

• Zastosowanie kortykotomii – przegląd różnych jej typów, w tym zastosowanie Przeszczepu 
z zastosowaniem czynnika bogatopłytkowego 

• Tak zwane „sześciomiesięczne leczenie ortodontyczne” 
Dzień 2 

• Cefalometria i diagnoza.  

• Chirurgia szczękowo-twarzowa połączona z leczeniem ortodontycznym.  

• Bezdech senny 
Wykład:  
Cefalometria i diagnoza 

• Zostanie przeprowadzona krótka demonstracja programu do analizy cefalometrycznej dr. 
Larry’ego Browna, prezentująca wykonywanie szkicu cefalometrycznego i omawiająca 
analizę używaną przez dr. Browna. 

• Zastosowanie analizy cefalometrycznej w diagnostyce i procesie planowania mechaniki 
leczenia: 

• Usuwać albo nie usuwać? Oto jest pytanie. 

• Określanie, czy przypadek wymaga leczenia chirurgicznego, czy niechirurgicznego: 
kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne czy zabiegi chirurgii szczękowo - twarzowej 
połączone z leczeniem ortodontycznym.  

a. Omówienie przykładów łączenia chirurgii szczękowo-twarzowej z leczeniem 
ortodontycznym 

b. Prezentacja przypadków leczenia pacjentów dorosłych, ekstrakcyjnego i 
nieekstrakcyjnego. 

Omówienie problemu bezdechu sennego i chrapania. 

• Omówienie etiologii i różnych rozwiązań 
 
 
 
 
 



Informacje i zapisy:   
Opłata za dwudniową sesję: cena za dwudniowy kurs w roku 2022 wynosi 1850 zł,  
od roku 2023 cena ta wyniesie 2450 zł (cena obejmuje lancze i przerwy kawowe).  
 
Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim: Rajmund 
Chmielewski: info@LBOrthodontics.com  
Kontakt z dr Larry'm Brownem:dr.larry.brown@belgacom.net                                                 
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