
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Zdrowie jest priorytetem. Partnerstwo uniwersytetów medycznych Polski i Ukrainy na rzecz polepszenia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
w ramach seminarium szkoleniowego 

w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa pacjenta stomatologicznego 
 
 

Centrum Stomatologiczno – Medyczne 
Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego we Lwowie 

ul. Pekarska 69 a, sala 415 
 
 

ZJAZD 1: 
27 – 30 KWIETNIA 2015 R. 

 
 

Poniedziałek, 27.04.2015 r. 

Godziny Nazwa przedmiotu Prowadzący 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

12.15 – 13.00 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (2 godziny) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa 

15.30 – 16.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

Wtorek, 28.04.2015 r. 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

12.15 – 13.00 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (2 godziny) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa 

15.30 – 16.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

Środa, 29.04.2015 r. 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

12.15 – 13.00 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 15.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (2 godziny) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa  

15.30 – 16.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

Czwartek, 30.04.2015 r. 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Zdrowie jest priorytetem. Partnerstwo uniwersytetów medycznych Polski i Ukrainy na rzecz polepszenia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży matki do 
wieku szkolnego dziecka” (1 godzina) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

11.30 – 12.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

12.15 – 13.00 Obiad 

13.00 – 13.45 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.45 - 14.00 Przerwa kawowa 

14.00 – 14.45 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do wieku 
podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Zdrowie jest priorytetem. Partnerstwo uniwersytetów medycznych Polski i Ukrainy na rzecz polepszenia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego 

ZJAZD 2: 
18 – 21 MAJA 2015 R. 

 

Poniedziałek, 18.05.2015 r. 

Godziny Nazwa przedmiotu Prowadzący 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

12.15 – 13.00 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (2 godziny) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa 

15.30 – 16.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

Wtorek, 19.05.2015 r. 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

12.15 – 13.00 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (2 godziny) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa 

15.30 – 16.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

Środa, 20.05.2015 r. 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

12.15 – 13.00 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

13.00 – 13.45 Obiad  

13.45 – 15.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (2 godziny) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa  

15.30 – 16.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

Czwartek, 21.05.2015 r. 

9.00 – 10:30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (2 godziny) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 11.30 
„Profilaktyka stomatologiczna i opieka farmaceutyczna od okresu ciąży 
matki do wieku szkolnego dziecka” (1 godzina) 

Prof. dr hab. Teresa 
Bachanek 

11.30 – 12.15 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

12.15 – 13.00 Obiad 

13.00 – 13.45 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Zdrowie jest priorytetem. Partnerstwo uniwersytetów medycznych Polski i Ukrainy na rzecz polepszenia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego 

13.45 - 14.00 Przerwa kawowa 

14.00 – 14.45 
„Systemy profilaktyczne w stomatologii od okresu dojrzewania do 
wieku podeszłego” (1 godzina) 

Dr Ewa Wolańska-
Klimkiewicz 

 


