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W PROGRAMIE
Znani i renomowani wykładowcy z Polski i zagranicy 
Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii
Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship
Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Diplomate
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Warsztaty przedkongresowe

TEMATYKA KONGRESU
Implantacje w trudnych warunkach anatomicznych
Metody minimalnie inwazyjne w implantologii
Strategie implantologiczne w strefie estetycznej
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Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Międzynarodowym Kongresie PSI/ICOI/DGOI, który odbędzie 
się w dniach 12 - 13 czerwca 2015 roku w Poznaniu.

Od poprzedniego kongresu w roku 2013 konsekwentnie kontynuujemy działalność Stowarzysze-
nia: Curriculum Implantologii cieszy się dużym powodzeniem i ma ugruntowaną pozycję wśród 
polskich programów edukacji w implantologii, regularnie ukazuje się czasopismo - Implantologia 
Stomatologiczna, rośnie liczba absolwentów Curriculum i egzaminów umiejętności implantologicz-
nych. Rozszerzyliśmy także ofertę programową PSI o Curriculum Higienistki i Asystentki Implantolo-
gicznej, umożliwiające podniesienie kwalifikacji całego zespołu implantologicznego.
Wsparcie ze strony ICOI, które jest największą na świecie, profesjonalną organizacją skupiającą leka-
rzy implantologów, pozwala nam konsekwentnie realizować wspólne przedsięwzięcia edukacyjne 
i współpracę naukową z najlepszymi ośrodkami, a także przynosi nam wiele korzyści i możliwości.
Od ostatniego kongresu przybyło również ponad 100 aktywnych członków Stowarzyszenia, PSI sku-
pia bowiem dzisiaj ponad 500 lekarzy. Kongres będzie zatem kolejnym podsumowaniem działalno-
ści PSI i okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć.
Podczas Kongresu w Poznaniu polscy i zagraniczni wykładowcy zaprezentują aktualne kierunki roz-
woju w implantologii: implantacje w trudnych warunkach anatomicznych, metody minimalnie in-
wazyjne w implantologii oraz strategie implantologiczne w strefie estetycznej. 
Program Kongresu uzupełnią warsztaty praktyczne, egzaminy umiejętności implantologicznych, se-
sja plakatowa oraz międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii.

Zapraszamy serdecznie 

dr n. med. Mariusz Duda
Prezydent PSI, vice Prezydent ICOI (Polska)

Komitet Naukowy

dr prof. (NYU) Ady Palti
prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski
dr hab.n.med.  Krzysztof Osmola
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk 
prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz 
dr Zeev Ormianer
dr Konstantinos Valavanis
dr Darko Bożić
dr n. med. Mariusz Duda
dr n.med. Andrzej Szwarczyński M. sc
dr n.med. Dariusz Pituch
dr n.med. Maciej Marcinowski
lek. dent. Grzegorz Ziętek
lek. dent. Jerzy Zbożeń

Komitet organizacyjny

Monika Zmuda, monika.zmuda@icoi.pl
Agnieszka Moc, agnieszka.moc@icoi.pl
Natalia Godyla, natalia.godyla@icoi.pl 
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11 czerwca, czwartek, godz. 9.00-17.00 

12 - 13 czerwca, piątek – sobota

12 czerwca, piątek

WYKŁADY

WARSZTATY PRZEDKONGRESOWE 

dr Darko Božić, DMD, MSc, PhD (Chorwacja)
Co zrobić, aby osiągnąć dobry efekt estetyczny - od chirurgii do 
rozwiązań protetycznych

prof.(NYU) dr Ady Palti (Niemcy)
Innowacyjne techniki w implantologii stomatologicznej. 
Materiały, narzędzia i procedury.

dr Konstantinos Valavanis (Grecja) 
Strategie implantologiczne w strefie estetycznej

dr Zeev Ormianer DMD (Izrael)
Zresorbowany wyrostek zębodołowy - rozwiązania 
z zastosowaniem stałych i ruchomych uzupełnień 
implantoprotetycznych

prof. dr. med. dent Armin Nedjat (Niemcy)
MIMI-Flapless I & II – nowy standard w klinice implantologicznej 
(implantacja bezpłatowa, minimalnie inwazyjna)
Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem - 
kiedy i dlaczego

prof. Ralf Smeets, MD, DMD, PhD (Niemcy)
Periimplantitis- etiologia – diagnostyka – terapia - co dalej?

dr Louis Naval-Gias (Hiszpania)
Zabiegi rekonstrukcji kości w praktyce: przeszczepy kości, 
osteogeneza dystrakcyjna, system siatek tytanowych GBR. 
Komplikacje i alternatywne rozwiązania

dr Enzo Rossi MD, DDS (Włochy)
Zalety piezochirurgii w przygotowaniu łoża implantu

dr Paul Petrungaro, DDS (USA)
Optymalizacja rezultatów estetycznych dzięki zastosowaniu 
odbudowy natychmiastowej i metod minimalnie inwazyjnych.

1.BEGO/W&H, dr Grzegorz Ziętek
Czy implantologia może być małoinwazyjna i przewidywalna?

2. C.WITT - THOMMEN MEDICAL, dr n.med. Andrzej Szwarczyński, Msc
Zastosowanie implantów w nieprawidłowościach podłoża kostnego 

3. CHAMPIONS, prof. dr. med. dent Armin Nedjat, ZTM Norbert Bomba
MIMI-Flapless I & II (implantacja bezpłatowa, minimalnie inwazyjna)

Walne Zgromadzenie Członków PSI

Party Poznań 

1.BEGO/W&H, dr Grzegorz Ziętek
Czy implantologia może być małoinwazyjna i przewidywalna?

2. NEOBIOTECH, dr Jerzy Zbożeń
System Neobiotech – wybrane zagadnienia z zakresu augmentacji

3. CHAMPIONS, prof. dr. med. dent Armin Nedjat, ZTM Norbert Bomba
Implantacja natychmiastowa i opóźniona- porady i wskazówki

prof. (NYU) dr Ady Palti

2. międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii 
edycji 2013/2014 oraz 2014/2015 
Tkanki miękkie versus tkanki twarde

egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship
egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Diplomate

prof. dr hab. Ryszard Koczorowski (Polska)
Retencja i stabilizacja ruchomych implantoprotez zębowych

dr hab. n.med. Krzysztof Osmola
Bloki kostne w odbudowie obszaru implantacji

dr n.med. Mariusz Duda (Polska)
Overdenture lub mosty wsparte na implantach w leczeniu 
implantoprotetycznym

dr n.med. Dariusz Pituch (Polska)
Gdy uważasz, że nie możesz zaimplantować ...

dr Grzegorz Ziętek (Polska)
Rekonstrukcja podłoża kostnego w trudnych przypadkach

dr n.med. Andrzej Szwarczyński, Msc (Polska)
Rożne metody augmentacji kości w materiale własnym

dr n.med. Maciej Marcinowski (Polska)
Innowacje w planowaniu leczenia chirurgicznego, 
implantologicznego i implantoprotetycznego

dr n.med. Kinga Grzech-Leśniak (Polska)
Aspekty periodontologiczne w planowaniu leczenia 
implantologicznego

dr Jarosław Matuszak (Polska)
Implanty cyrkonowe- hit czy kit?

dr n.med. Ziemowit Franaszek (Polska)
Wpływ pozycjonowania implantu na późniejszy efekt estetyczny 
pracy protetycznej
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