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1. weekend, Kielce, Profident,

zajęcia: czwartek, piątek, sobota - 24 godziny
wykłady, warsztaty, zabiegi

lek. dent. Jerzy Zbożeń
PODSTAWY IMPLANTOLOGII. PLANOWANIE W IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ. PLANOWANIA LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO 3D, STOMATOLOGIA CYFROWA.
Podstawy implantologii. Definicje i podstawowe zasady w implantologii.
Prezentacja obszarów ważnych implantologicznie i zagrożenie sąsiednich struktur anatomicznych.
Małoinwazyjne zabiegi augmentacyjne: rodzaje biomateriałów, sinuslift otwarty i zamknięty
z użyciem PRF-u.
Augmentacja pionowa i pozioma z użyciem membran tytanowych.
Szablony chirurgiczne. Planowanie i wykonanie, możliwe scenariusze.
Powikłania – rozwiązywanie problemów.

dr n. med. Krzysztof Andruch
PODSTAWY IMPLANTOPROTETYKI. BIOMECHANICZNE PODSTAWY OBCIĄŻENIA IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ORAZ WYNIKAJĄCE Z TEGO IMPLIKACJE KLINICZNE.
Wprowadzenie do implantoprotetyki.
Koncepcje odbudowy braków zębowych w implantoprotetyce w różnych stanach pola protetycznego. Implanty różnych systemów.
Uwarunkowania zwarciowe w implantoprotetyce. Różne opcje tymczasowego zaopatrzenia pacjentów leczonych z wykorzystaniem wszczepów.
Komputerowe planowanie leczenia implantoprotetycznego.
Techniki wyciskowe stosowane w implantoprotetyce. Materiały wyciskowe. Metody pobierania
wycisków pod prace implantoprotetyczne - łyżka otwarta, zamknięta, rozległe konstrukcje.
Techniki wykonawstwa implantoprotez. Odlewanie struktur metalowych. Frezowanie struktur
metalowych lub cyrkonowych. Licowanie suprastruktur porcelaną, kompozytem, akrylem.
Szablon chirurgiczny – protetyczne podejście do leczenia implantoprotetycznego.
Prace przykręcane, rodzaje łączników, przegląd procedur protetycznych. Prace cementowane.
Rodzaje łączników, wybór łącznika, przegląd procedur protetycznych. Łączniki indywidualne.
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Ocena dokładności przylegania suprastruktur protetycznych do implantów. Definicja biernego
dopasowania (passive fit) oraz konsekwencje jego braku.

dr n. med. Maciej Marcinowski
ROLA OKLUZJI W INTERDYSCYPLINARNYM PLANOWANIU LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO.
Wywiad stomatologiczny, wywiad medyczny, wywiad okluzyjny - jak czytać dany wywiad i jakie
wyciągać wnioski wpływające na proces planowania.
Badanie pacjenta - przegląd pod kątem okluzyjnym, badanie okluzyjne, badanie usg Doppler,
komplet zdjęć fotograficznych, rejestracja wideo.
Rejestracja łukiem twarzowym, rejestracja centralnej relacji – wosk Denar oraz Lucia Jig, rękoczyn Dawsona. Planowanie w oparciu o zebrane dane.
Artykulacja modelu szczęki do łuku twarzowego, artykulacja z woskiem Denar.
Ekwilibracja modeli. Zasady przygotowywania wax up’u oraz mock up’u. Wax up i mock up motywacyjny i roboczy.

WARSZTATY

Augmentacja pionowa i pozioma na modelach fantomowych, podniesienie dna zatoki. Nauka
zakładania podstawowych szwów, przygotowanie różnych frakcji PRF.
Elementy stomatologii cyfrowej, szablony chirurgiczne. Planowanie i wykonanie, ćwiczenia
na komputerach DDS Pro. Skanowanie. DICOM, import.stl, projektowanie implantu i szablonu.
Przykładowe oprogramowania Exocad, Meshmixer, DDS Pro, Implant Studio.

ZABIEGI

Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia. Możliwość czynnej asysty przy zabiegu kilku uczestników szkolenia.
Opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi i bieżącego omawiania zabiegu. 2 - 3 zabiegi.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie zabiegu pod okiem instruktora. Do ustalenia z kierownikiem ośrodka.
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2. weekend, Tomaszów Mazowiecki,
NZOZ ART DENTIS

zajęcia: piątek, sobota- 18 godzin
wykłady, warsztaty, zabiegi

lek. dent. Elżbieta Krężlik, lek. dent. Arkadiusz Krężlik
BIOMECHANIKA W IMPLANTOLOGII.
ZAAWANSOWANE TECHNIKI ODBUDOWY TKANEK TWARDYCH.
Prezentacja materiałów i instrumentarium wykorzystywanego przy zabiegach regeneracyjnych.
Materiały do augmentacji (granulat, Flex gąbczasty i kortykalny,); sposoby mocowania Flexów
i membran.
Stabilizacja membran (membrany biokolagenawe i osierdziowe) - stosowanie Bone Pin System,
płytek i śrub do osteosyntezy.
A-PRF, I-PRF – zasady przygotowania oraz zastosowanie.
Klasyczna implantologia vs implantologia nawigowana. Full Navi guide, nawigowany Sinus Lift,
nawigacja all-on-4. Szablony do nawigacji.

WARSZTATY

Warsztat zakładania implantów, technika klasyczna (praca na fantomach). Nawigacja implantologiczna - wprowadzenie implantu z użyciem szablonu.
Warsztat z technik augmentacyjnych, splitting, augmentacja boczna, membrany, właściwe instrumentarium, biomateriały w odbudowie ubytków kostnych.

ZABIEGI

Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia. Możliwość czynnej asysty przy zabiegu kilku uczestników szkolenia. Opcjonalna wideotransmisja
zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi
i bieżącego omawiania zabiegu. 2 - 3 zabiegi.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie zabiegu pod okiem instruktora. Do ustalenia z Kierownikiem ośrodka.
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3. weekend, Wrocław, Duo-Med

zajęcia: czwartek, piątek, sobota- 24 godziny
wykłady, warsztaty, zabiegi

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
CHIRURGIA ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWA W IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ
Anatomia i fizjologia kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego, budowa i rola tkanki łącznej dziąsła.
Biotyp dziąsła - podział, diagnostyka i znaczenie.
Problemy śluzówkowo-dziąsłowe wokół zębów i implantów - przyczyny, diagnostyka i leczenie.
Nadmiar dziąsła zrogowaciałego. Niedobór dziąsła zrogowaciałego - płytki przedsionek, recesje
dziąsła, braki brodawek dziąsłowych.
Patologia wędzidełek przedsionka jamy ustnej i języka.
Metody oceny grubości dziąsła z zastosowaniem ultrasonografu.
Leczenie patologii śluzówko-dziąsłowej - metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia, metody augmentacji dziąsła wokół zębów i implantów, pokrywanie recesji dziąsłowych wokół zębów i implantów, plastyka przedsionka i wędzidełek warg, policzków i przedsionka
Dla grupy zaawansowanej:
Diagnostyka i leczenie zespołowe ortodontyczno- chirurgiczne recesji dziąsła - algorytm leczenia zespołowego, zastosowanie rekonstrukcji 3D w leczeniu zaawansowanych dehiscencji
kostnych w obszarze zębów przednich żuchwy.
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dr n. med. Dariusz Pituch
ZASTOSOWANIE BLOKÓW KOSTNYCH W PRZEDIMPLANTACYJNEJ AUGMENTACJI PODŁOŻA KOSTNEGO.
Planowanie leczenia z zastosowaniem przeszczepów bloków kostnych.
Zabieg przeszczepu bloku kostnego.
Przeszczep z bródki.
Przeszczep z kresy skośnej trzonu / gałęzi żuchwy.
Przeszczep z kości piszczelowej.
Urządzenia i instrumentarium stosowane w zabiegach augmentacyjnych.

lek. dent. Jerzy Szymczak
IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA W ODCINKU ESTETYCZNYM – ANALIZA
PROTOKOŁU PRZEPROWADZANEJ PROCEDURY.

Pojęcie strefy estetycznej.
Definicja implantacji natychmiastowej.
Klasyfikacje i podziały zębodołu poekstrakcyjnego.
Analiza algorytmu postępowania i przypadków.
Przypadki kliniczne.
Wnioski.

ZABIEGI

Zabieg pokazowy na tkankach miękkich z zakresu chirurgii śluzówkowo - dziąsłowej.
Zajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia. Możliwość czynnej asysty przy zabiegu kilku uczestników szkolenia.
Opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi i bieżącego omawiania zabiegu.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów do ustalenia
z Kierownikiem ośrodka.

WARSZTATY

Warsztaty z zakresu implantacji natychmiastowej, obciążenia natychmiastowego i bloków kostnych.
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4. weekend, POZNAŃ, ASKOSDENT 2

zajęcia: czwartek, piątek, sobota - 24 godziny
wykłady, warsztaty, zabiegi

prof. zw.dr hab. med. Ryszard Koczorowski
PLANOWANIE UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM WSZCZEPÓW ŚRÓDKOSTNYCH W RÓŻNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH
Planowanie uzupełnień protetycznych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych w różnych
sytuacjach klinicznych (prezentacje własnych przypadków klinicznych)
Różnice morfologiczne i czynnościowe pomiędzy śródkostnymi wszczepami a zębami naturalnymi (percepcja wrażeń mechanicznych, osteopercepcja)
Protezy ruchome i stałe w bezzębnej żuchwie z zastosowaniem retencji na wszczepach samodzielnych oraz zblokowanych
Protezy ruchome i stałe w bezzębnej szczęce oparte na różnej liczbie implantowanych filarów
Łączyć czy nie łączyć implantowane filary z zębami naturalnymi w protezach stałych
Rekonstrukcje implantoprotetyczne przy zębowych brakach C2 wg Eichnera (w zespole Kelly’ego)
Uzupełnienia protetyczne w szczęce i żuchwie z zachowanym uzębieniem resztkowym
Rekonstrukcje protetyczne u pacjentów z zaburzeniami zwarciowo-zgryzowymi

dr n.med. A. Szwarczyński
PRZYGOTOWANIE, PLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW IMPLANTOLOGICZNYCH
Postępowanie krok po kroku pacjenta przed zabiegiem
Analiza radiologiczna RTG OPG, CBCT, ew. szablony implantologiczne
Przeprowadzenie zabiegu i dokumentacja fotograficzna
Prowadzenie cięcia, odwarstwienie okostnej, zasady preparacji kości
Ryzyka związane z preparacją kości i łoża implantu
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Prowadzenie cięcia i postępowanie z tkankami miękkimi
Odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego i identyfikacja nerwu bródkowego
Planowanie pozycjonowania implantu w 3 osiach przestrzennych w korzystnych i niekorzystnych warunkach anatomicznych
Precyzyjne wszczepienie implantu
Implantacja z użyciem Mucotomu
Zaopatrzenie ran, techniki zakładania szwów dostosowane do wskazań
Powikłania w zakresie tkanek miękkich i twardych oraz sposoby ich rozwiązywania
Komplikacje fazy wczesnej i późnej
Zasady zapobiegania powikłaniom, ich rozpoznawanie i leczenie
Periimplantitis: przyczyny, zapobieganie i leczenie
Farmaceutyki stosowane w implantologicznych metodach leczenia i zasady ich stosowania
Część implantoprotetyczna
Osadzenie uzupełnienia implantoprotetycznego (nadbudowy implantoprotetycznej) u pacjenta.
Kontrola radiologiczna pasywności uzupełnienia
Okresowa kontrola i higienizacja, koncepcje długofalowej, wieloletniej opieki pozabiegowej
Omówienie możliwych powikłań na każdym z etapów postępowania.
Prezentacja przypadków klinicznych
PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU AUGMENTACJI KOŚCI PRZED IMPLANTACJĄ JAK I ZABIEGÓW Z AUGMENTACYJNYCH Z JEDNOCZESNĄ IMPLANTACJĄ.
•
•
•
•
•
•
•
•

wywiad, ustalenie wskazań, ocena oczekiwań pacjenta i podpisanie zgody na zabieg.
analiza zdjęć rtg OPG oraz CBCT
badanie kliniczne pacjenta
ustalenie planu leczenia
higienizacja przedzabiegowa
przygotowanie gabinetu do zabiegu augmentacji kości
podział materiałów kościozastępczych
ustalenie wskazań do zastosowanie komórek macierzystych CD 34+ CGF (skoncentrowane
czynniki wzrostu)
• zabiegi podniesienia dna zatoki
a. metodą zamkniętą (kondensatory, piezo Intra lift)
b. metodą okna bocznego (narzędzia rotacyjne, piezo)
• przeszczepy kości
a. z okolicy bródki
b. z okolicy trójkąta zatrzonowcowego (Ring graft, bloki kostne)
• zabiegi rozszczepienia kości (bone splitting) urządzeniami rotacyjnymi i piezo
•
zastosowanie membran o różnym czasie resorpcji
• zastosowanie membrany autogennej z CGF
• zastosowanie El Poncho
Metody zamknięcia rany i rodzaje nici i szwów do tego wykorzystywanych.
• zabezpieczenie rany pozabiegowej Reso-pack, Blood stop i inne.
Badania kontrolne i higienizacja
Guided surgery
Prezentacja przypadków klinicznych
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dr hab.med. Krzysztof Osmola
WARUNKI PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW IMPLANTOLOGICZNYCH.
Analiza przepisów dotyczących pomieszczeń i wyposażenia gabinetu.
Sterylizacji i utylizacji odpadów medycznych
Przygotowanie do zabiegu implantacyjnego.
BLOKI KOSTNE W CHIRURGII ODTWÓRCZEJ JAMY USTNEJ
• technika pobierania
• możliwości powikłań
• resorpcja przeszczepów kostnych i materiałów kościozastępczych

CZYNNIKI RYZYKA W CHIRURGII IMPLANTOLOGICZNEJ.
Rehabilitacja implantologiczna u chorych z zaburzeniami metabolicznymi kości: immunosupresja, osteoporoza, radioterapia.
• polekowa martwica kości
• popromienna martwica kości

WARSZTATY

Planowanie i skanowanie przedzabiegowe, implantacja, augmentacja, bloki kostne, planowanie
uzupełnień opartych na implantach
Lekarze będą mogli przeprowadzić planowanie poszczególnych pacjentów do zabiegu na podstawie zdjęć rtg OPG, CBCT oraz będą mieli możliwość przeanalizowania swoich pacjentów
i zaplanowanie zabiegów i uzupełnień implantoprotetycznych pod okiem eksperta.
Na modelach szczęk i na modelach zwierzęcych będą mogli przeprowadzić zabiegi implantacji,
augmentacji i przeszczepienia kości.
Lekarze ćwiczą w grupach 2-3 osobowych. Każdy wykonuje wszystkie procedury przedstawione przez prowadzącego.

ZABIEGI

Zabiegi pojedynczej i mnogiej implantacji z zastosowaniem szablonów implantologicznych i bez
(z wolnej ręki). Możliwość przeprowadzenia zabiegu u pacjenta przywiezionego przez lekarza
kursanta (po uprzednim ustaleniu). Do każdego zabiegu asystuje 1-2 lekarzy na sali zabiegowej
może znajdować się 2-4 lekarzy. Pozostali lekarze oglądają przekaz na żywo. Możliwość obserwacji na każdym z 7 monitorów Kliniki. Po zabiegu kursanci otrzymują w wersji do odtworzenia
płytę z prezentowanymi zabiegami.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie zabiegu pod okiem instruktora. Do ustalenia z Kierownikiem ośrodka.
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5. weekend, KATOWICE,
Duda Clinic

zajęcia: czwartek, piątek, sobota - 30 godzin
wykłady, warsztaty, zabiegi

dr n. med. Mariusz Duda
DIGITAL WORKFLOW I PEŁNE REKONSTRUKCJE W IMPLANTOLOGII.
POWIKŁANIA W IMPLANTOLOGII.

Implantologia cyfrowa w porównaniu z klasycznymi protokołami.
Digital workflow - skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny - łączenie
obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej.
Rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy. Nawigacja. Obciążenie natychmiastowe i odroczone, indywidualne profile wyłaniania.
Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty.
Błędy w implantologii. Powikłania śródzabiegowe, wczesne, późne.
Prezentacja szeregu przypadków powikłań.
Sposoby rozwiązywania problemów w implantologii, zapobieganie powikłaniom.
Aspekty prawne, odpowiedzialność lekarza implantologa, praca biegłego sądowego.
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dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund
PERIODONTOLOGIA W IMPLANTOLOGII.

Wpływ ogólnych i miejscowych czynników ryzyka na wystąpienie mucositis i periimplantitis.
Znaczenie dziąsła zrogowaciałego w obrębie implantów.
Techniki augmentacji tkanki miękkiej w celu poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego.
Leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne zapaleń okołowszczepowych.
Algorytmy fazy podtrzymującej.
Ocena stopnia zaawansowania stanu zapalnego wokół implantów.

WARSZTATY

Leczenie resekcyjne zapalenia okołowszczepowego z wykorzystaniem implantoplastyki - ćwiczenia na materiale zwierzęcym.
Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowo-łącznotkankowego - ćwiczenia na materiale zwierzęcym.
Wykonanie osteotomii, wykonanie okienka do sinus liftu - ćwiczenia na materiale zwierzęcym.

ZABIEGI

Zabieg sinus liftingu metodą piezohydrodynamiczną, wszczepienie implantu z użyciem piezochirurgii.
Zabiegi kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia. Możliwość czynnej asysty przy zabiegu kilku uczestników szkolenia. Opcjonalna wideotransmisja
zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi
i bieżącego omawiania zabiegu. 2 - 3 zabiegi implantacji.
Możliwość przyprowadzenia przez uczestników szkolenia własnych pacjentów i wykonanie zabiegu pod okiem instruktora. Do ustalenia z Kierownikiem ośrodka.

lek. dent. Grzegorz Ziętek/ KRAKÓW
PROCEDURY AUGMENTACYJNE I PIEZOCHIRURGIA.

Fizjologia gojenia tkanek twardych.
Biomateriały, podział, zastosowanie.
Małotraumatyczna chirurgia – podstawy piezochirurgii.
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CEL

FORMA SZOLENIA

Kształcenie podyplomowe ma na celu nabycie
wiedzy i umiejętności na poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne według standardów ICOI,
obowiązujących we współczesnej implantologii
stomatologicznej w zakresie teoretycznym, klinicznym i laboratoryjnym.

Szkolenie obejmuje 136 h wykładów i ćwiczeń,
które mają następującą formę:

ZASADY UCZESTNICTWA
Harmonogram oraz regulamin szkolenia szczegółowo określają ośrodki szkoleniowe, terminy
i program Curriculum Implantologii.
Lekarze uczestniczący w zajęciach otrzymują
materiały szkoleniowe, skrypt oraz punkty edukacyjne NIL
Zajęcia odbywają się w dwóch, max 15 osobowych grupach. Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie pisemnej na wydrukowanym formularzu. Liczba uczestników jest ograniczona,
dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM POLSKI
5 trzydniowych zjazdów szkoleniowych, hospitacja i egzamin końcowy

PROGRAM MIĘDZYNARODOWY
2 całodniowe dni wykładowe prowadzone przez
wykładowców z ramienia ICOI i ICOI Europe. Zapewniamy tłumaczenie na język polski.

•
•
•
•
•

prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,
zabiegi kliniczne
warsztaty hands on
dyskusja,
zaliczenie pisemne z oceną.

EGZAMINY
Egzamin końcowy - w formie pisemnej
Egzamin praktyczny - implantacja przeprowadzona samodzielnie przez kursanta pod nadzorem jednego z wykładowców
Hospitacja u lekarza podczas egzaminu praktycznego - sprawdzenie, czy praktyka spełnia
warunki organizacyjne do przeprowadzenia implantacji

PŁATNOŚCI
Program polski + program międzynarodowy:
26 000 pln brutto.
Opłata zawiera również udział w kongresie PSI
w trakcie trwania szkolenia, materiały dydaktyczne, catering oraz egzaminy teoretyczny
i praktyczny.
Opłata nie obejmuje dojazdów i zakwaterowania. Wszystkie spotkania odbywają się na terenie
Polski.
Szkolenie adresowane jest tylko dla członków
PSI.

CERTYFIKATY:
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA CURRICULUM PSI
CERTYFIKAT ICOI EUROPE 5+2
CERTYFIKAT NEW YORK UNIVERSITY/ICOI
LICENCJA PSI - PRAKTYKA IMPLANTOLOGICZNA

www.psi-icoi.pl
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kierownik ośrodka
lek. dent. JERZY ZBOŻEŃ, DICOI, prezes PTE

kierownik ośrodka
lek. dent. ARKADIUSZ KRĘŻLIK,
DICOI

KIELCE, PROFIDENT

TOMASZÓW MAZ., ARTDENTIS

lek. dent. Jerzy Zbożeń

lek. dent. Elżbieta Krężlik, DICOI, lek. dent.
Arkadiusz Krężlik, DICOI

Planowanie w implantologii stomatologicznej - systemy planowania leczenia implantologicznego 3D. Stomatologia cyfrowa.
dr n.med. Krzysztof Andruch

Biomechaniczne podstawy obciążenia implantów śródkostnych oraz wynikające
z tego implikacje kliniczne.

Biomechanika w implantologii.
Klasyczna implantologia vs nawigowana
(Full Navi guide, nawigowany Sinus Lift,
nawigacja all-on-4).
Zaawansowane techniki odbudowy tkanek
twardych.

dr n.med. Maciej Marcinowski, DICOI

Rola okluzji w interdyscyplinarnym planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

dr n.med.
Maciej Marcinowski

dr n. med.
Krzysztof Andruch

lek. dent.
Elżbieta Krężlik
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kierownik ośrodka
prof. dr hab. n.med.
MARZENA DOMINIAK, prezes PTS

kierownik ośrodka
dr n.med. ANDRZEJ SZWARCZYŃSKI,
DICOI, Msc, prezes IMP

WROCŁAW, DUO-MED

POZNAŃ, ASKODENT

prof. dr hab.n.med. Marzena Dominiak

prof. zw. dr hab. med. Ryszard Koczorowski

Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.
dr n.med. Dariusz Pituch, DICOI

Zastosowanie bloków kostnych
w przedimplantacyjnej augmentacji
podłoża kostnego.
lek. dent. Jerzy Szymczak, DICOI
Implantacja natychmiastowa.

Planowanie uzupełnień protetycznych
z zastosowaniem wszczepów śródkostnych
w różnych sytuacjach klinicznych.
dr n.med. A. Szwarczyński, DICOI, Msc

Przygotowanie, planowanie i przeprowadzenie zabiegów implantologicznych
Przygotowanie do zabiegu augmentacji
kości przed implantacją jak i zabiegów z augmentacyjnych z jednoczesną implantacją.
dr hab. med. lek. med. lek. dent. Krzysztof
Osmola

Warunki przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Bloki kostne w chirurgii
odtwórczej jamy ustnej. Czynniki ryzyka w
chirurgii implantologicznej.

dr n. med.
Dariusz Pituch

lek. dent.
Jerzy Szymczak

prof. zw. dr hab. Ryszard
Koczorowski

lek. med., lek. dent. dr hab.
Krzysztof Osmola
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kierownik ośrodka
dr. n. med. MARIUSZ DUDA, DICOI,
prof. wizyt. SSU, prezydent PSI

dr prof. (NYU)
Ady Palti

KATOWICE, DUDA CLINIC

1. weekend międzynarodowy
Tkanki miękkie versus tkanki twarde.

dr n. med. Mariusz Duda, DICOI

dr prof. (NYU) Ady Palti, DICOI
były prezydent ICOI, prezydent ICOI Europe

Digital workflow i pełne rekonstrukcje
w implantologii. Powikłania w implantologii.

lek. dent. Grzegorz Ziętek, DICOI,/ Kraków,
Ziętek Clinic
Procedury augmentacyjne i piezochirurgia.
dr n.med. Marta Cieślik-Wegemund
Periodontologia w implantologii.

dr
Konstantinos Valavanis

lek. dent.
Grzegorz Ziętek

dr n.med.

Marta Cieślik-Wegemund

2. weekend międzynarodowy
Estetyka czerwona i biała.
dr Konstantinos Valavanis, DICOI
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DR N. MED. MARIUSZ DUDA
KIEROWNIK NAUKOWY SZKOLENIA

ORGANIZATOR SZKOLENIA
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, Dyrekcyjna 10/1a
tel. +48 32 203-27-85, e-mail: psi@icoi.pl, www.psi-icoi.pl

AFILIACJA I WSPÓŁORGANIZACJA
International Congress of Oral Implantologists ICOI
248 Lorraine Ave. #3, Upper Montclair New York 07043, USA
www.icoi.org

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

ZŁOTY PARTNER
CURRICULUM
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