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Od 2013r. zajmuje się kompleksowym leczeniem ortodontycznym dzieci i
dorosłych z zaburzeniami wad zgryzu.
Od 2014r. pracuje w 5 Szpitalu Wojskowym z Polikliniką w Krakowie na
oddziale zajmującym się leczeniem w zakresie Ortopedii Szczękowej dzieci.
Od 2015r. członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Od 10.10.2016r. szkolenie specjalizacyjne.
Od 2017r. certyfikowany lekarz systemu Invisalign.
W zakresie wykonywanego leczenia, prowadzi pacjentów stosując aparaty
stałe i wyjmowane, metalowe i estetyczne oraz najnowocześniejszą metoda
leczenia systemem Invisalign
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i
szkoleniach prowadzonych przez wybitnych wykładowców polskich i
zagranicznych, m.in.:

- „Leczenie
-

klasy
III.
Mechanika
asymetryczna.
Leczenie
interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych“ Wrocław
2018r.
„ Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego“ Wrocław 2018r.
„Invisalign Study Club“ Warszawa 2018r.
„ Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortopedycznej“ Wrocław
2018r.
„Kiedy i jak leczyć wadę klasy II” Warszawa 2018r.
„Zgryz otwarty od diagnozy do retencji” Rabka Zdrój, 2018.
Congress of the European Orthodontic Society, Montreux, Szwajcaria
2017.
„Kontrola nad metodą szybkiej ekspansji szczęki (RPE) u osób
rosnących i dojrzałych. Leczenie zgryzu głębokiego oraz zgryzu
otwartego” Kraków, 2017.
“Planowanie leczenia chirurgicznego“ Poznań 2017.
„Skuteczny finishing w ortodoncji: kliniczne podpowiedzi i sztuczki“
Warszawa 2017.
„Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO – RETENCJE“
Opole 2017.
„Kongres Ortognatyczny BSSO Orthognatic Meeting“ Warszawa 2017.
„Kamuflarz ortodontyczny vs chirurgia ortognatyczna“ Warszawa 2017r.
„Puzzle Ortodontyczne“ Kraków 2016.
„Leczenie przypadków klasy II, kurs kliniczny“ Rabka Zdrój 2016.

-

„Zgryzy otwarte, diagnostyka i leczenie“ Warszawa 2016.
„Cannon Ultra System – kurs podstawowy“ Kraków 2016.
„Leczenie ortodontyczne zębów zatrzymanych“ Warszawa 2016.
„Zastosowanie łuków segmentowych w leczeniu ortodontycznym“
Warszawa 2015.
„Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego“ Szczecin 2015.
„Leczenie wady klasy II“ Nowy Targ 2015.
„Sprowadzanie zębów zatrzymanych – najprostsza droga do sukcesu“
Warszawa 2015.
„Kontrola torku i finishing – jak uzyskac doskonałe rezultaty leczenia
ortodontycznego“ Lublin 2015.
„Biomechanika w praktyce klinicznej“ Nowy Targ 2015.
„ Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO – Ekstrakcje w
ortodoncji“ Opole 2015.
„Konferencja naukowo-szkoleniowa lekarzy stomatologów“ Rytro
2015.
„Leczenie wad zgryzu klasy III“ Warszawa 2015.
„Puzzle ortodontyczne, część 2, wady klasy II – jedna nazwa, wiele
aspektów.“ Wrocław 2015.
„System Kracovia – krok I: Tworzenie optymalnego aparatu
ortodontycznego, niwelacja i kształtowanie łuku zębowego“ Kraków
2015.
Warsaw Orthodontic Congress, Warszawa 2015.
„System Kracovia – krok II: Praktyczne aspekty leczenia wad klasy II,
leczenie bezekstrakcyjne“ Kraków 2015.
„Strategia leczenia nieprawidłowości zgryzu w okresie uzębienia
mlecznego, mieszanego i stałego. Leczenie ortodontyczno-protetyczne
pacjentów dorosłych i młodocianych“ Warszawa 2014.
„Stałe aparaty ortodontyczne – seminarium dopełniające“ Łódź 2014.
„Doskonałość kliniczna i skuteczność stosowania aktywnych zamków
samoligaturujących“ Poznań 2014.
„Cefalometria z planowaniem leczenia“ Łódź 2014.
„Kurs ortodontyczny I stopnia“ Nowa Kaletka 2013.
„Treatment with fixed orthodontic appliances 1st part“ Olsztyn 2013.
„Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu
łuku prostego“ Warszawa 2013.
„Nowoczesne techniki leczenia ortodontycznego KLASA II na
podstawie analiz przypadków“ Kraków 2013.
„Stomatologia adhezyjna, praktyczne aspektywy wykorzystania wiedzy
o zjawizku adhezji“ Kraków 2012r.

