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8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE

9 warsztatów, Podium Główne, Podium Aktywnych Implanto-
logów, 138 uczestników oraz 22 wykładowców oraz zaproszeni 
goście, 31 wystawców, 21 uzyskanych umiejętności implantolo-
gicznych, 2. międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii, 

8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI już za nami.
Pomimo skromniejszej formy kongresu w stosunku do ubiegłych 
edycji, zarówno zaproszeni goście jak i lekarze implantolodzy sta-
wili się licznie, a wśród uczestników jak i firm nie zabrakło obco-
krajowców.  
Gośćmi honorowymi Kongresu byli dr Kenneth Judy, założyciel 
ICOI przed 40-laty, Craig Johnson, dyrektor generalny ICOI, Karl-
-Heinz Glasser, dyrektor generalny DGOI oraz prof. (NYU) dr Ady 
Palti.  Podczas uroczystej gali wręczono nie tylko certyfikaty dla 
absolwentów Curriculum Implantologii oraz nowych posiada-
czy tytułów Fellowship i Diplomate, ale również zaproszonym 
gościom. Z okazji 10-lecia PSI, specjalną statuetkę wręczono 
prof. Adyemu Palti, od lat wspierającego PSI zarówno w DGOI jak  
i w bieżącej działalności. Zaskoczeniem i bardzo miłą niespodzian-
ką było jednak to, że DGOI postanowiło nadać tytuł honorowego 
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członka DGOI prezydentowi PSI, dr. Mariuszowi Dudzie. Jako, że 
tylko 3 osoby na świecie mogą poszczycić się tym tytułem, jest to 
wyjątkowo cenne wyróżnienie. 
Pierwszego dnia lekarze mieli możliwość wyboru 3 z 9 zapropo-
nowanych przez organizatorów warsztatów, podczas których nie 
tyle poznali tajniki implantologii, co aktywnie i praktycznie mogli 
pracować na fantomach i preparatach zwierzęcych, ćwicząc swo-
ją precyzję i poznając możliwości kolejnych systemów oraz tech-
nik augmentacji. Równolegle do warsztatów przedkongresowych 
odbywały się organizowane co dwa lata egzaminy umiejętności 
implantologicznych Fellowsip i Diplomate. 
Po prawie roku czasu, kiedy do Biura PSI spływała wymagana 
dokumentacja, implantolodzy zmierzyli się nie tyle z Komisją Eg-
zaminacyjną, co mogli przekonać się na własne czy, jakie zabiegi 
przeprowadzają ich koledzy i musieli udowodnić, że naprawdę 
świadomie i zgodnie ze sztuką podejmują decyzje dotyczące sto-
sowanych metod leczenia implantologicznego. 

Tym razem wspólna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowa-
rzyszenia Implantologicznego PSI oraz DGOI i ICOI obradowała 
składzie: prof. (NYU) dr Ady Palti, prof. dr hab. Ryszard Koczorow-
ski  dr n. med. Mariusz Duda  dr n.med. Dariusz Pituch, dr hab. 
Krzysztof Osmola i przeprowadziła Egzamin Międzynarodowej 
Umiejętności Implantologicznej Fellowship/Diplomate zgodnie  
z zaawansowanymi programami uznawania kwalifikacji w zakresie 
implantologii stomatologicznej według kryteriów ICOI. Członko-
wie PSI/DGOI/ICOI, którzy przystąpili do egzaminów, wcześniej 
dostarczyli do wglądu dokumenty poświadczające pomyślne 
ukończenie szkolenia z implantologii, przegląd przypadków wła-
snych pacjentów, gdzie zastosowano leczenie implantologiczne, 
jak również uczestniczyli w warsztatach przedegzaminacyjnych  
i zdali pomyślnie egzamin ustny. Do egzaminu przystąpiło 15 le-
karzy zdających na poziomie Fellowship oraz 6, którzy aplikowali 
do stopnia Diplomate, a dwa lata wcześniej uzyskali Umiejętność 
Fellowship
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reprezentanci DGOI, jak i członkowie i przyjaciele PSI oraz zapro-
szeni przez sponsorów  prelegenci z kraju i zagranicy. 
dr Adam David (Węgry/ Sissom 
dr Olaf Daum (Niemcy, DGOI)
dr Dariusz Pituch (Polska, PSI)
dr Peter Keller (Niemcy, Dentaurum)
dr Mariusz Duda (Polska, PSI)
prof. Andy Palti (Niemcy, DGOI)
prof. Moshe Goldstein (Izrael/ Mis)
dr Konstantinos Valavanis (Grecja, DGOI)
dr Michał Jóźwiak (Polska, NeoBiotech)
prof. Darko Božić ( Chorwacja, PSI)
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, 
dr n. med. Monika Hemerling-Powidzka (Polska, PSI)
dr Jerzy Szymczak  (Polska, PSI)
dr Grzegorz Ziętek (Polska, PSI)
dr Andrzej Szwarczyński (Polska, PSI)
dr Jarosław Matuszak (Polska, PSI)

Chociaż wcześniej prezentacje zostały zaakceptowane przez Ko-
misję Egzaminacyjną, to lekarze bez oporów przyznawali się do 
lekkiego stresu, który im towarzyszył. Jak się potem okazało, zde-
nerwowanie było słuszne, bo egzamin do łatwych nie należał,  
a poziom, jaki prezentują nasi lekarze z każdym rokiem jest co-
raz wyższy. Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających 
otrzymanie Międzynarodowych Umiejętności Implantologicz-
nych Fellowship i Diplomate miało miejsce w sobotę, 15 czerwca  
w trakcie obrad Podium Głównego. 
Podczas uroczystej ceremonii najpierw swoje certyfikaty potwier-
dzające ukończenie szkolenia Curriculum Implantologii PSI/ICOI/
DGOI 8+2 otrzymali absolwenci szkolenia w edycji 2011-2013.
Tym razem po raz pierwszy oprócz certyfikatów zostały przyznanie 
nie tylko polskie punkty edukacyjne NIL, ale również 141 punktów 
Continuing Education Units (CEU)  nadane przez DGOI.            
Wiodącymi tematami Kongresu były zagadnienia związane z aug-
mentacjami, sinus liftingiem , powikłaniami  oraz aktualnymi tren-
dami w implantologii.  Wśród wykładowców znaleźli się zarówno 
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dr Maciej Ciesielski (Polska, PSI)
dr Maciej Marcinowski (Polska, PSI)
dr Jerzy Zbożeń  (Polska, PSI)
dr Radosław Jadach (Polska, Biomet 3i)
W czasie Kongresu odbyło się też Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Członków Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, 
podczas którego prezydent PSI, dr n.med. Mariusz Duda, przed-
stawił aktualną sytuację stowarzyszenia oraz plany działalności na 
najbliższe miesiące.  
Chociaż oficjalnie kongres rozpoczął się 14 czerwca, już w czwar-
tek odbył się całodniowy kurs w ramach  2. Międzynarodowego 
Weekendu Curriculum Implantologii. Kurs Tkanki miękkie versus 

tkanki twarde zgromadził 70 uczestników, którzy  mogli poznać 
techniki i materiały w augmentacji bocznej i pionowej, procedury 
GPIS  w nawigacji implantologicznej oraz nowe  techniki w postę-
powaniu z obciążeniem  natychmiastowym. 
Uroczyste wręczenie certyfikatów, dla absolwentów Curriculum 
Implantologii w edycji 2011/2013 miał miejsce w sobotę podczas 
ceremonii w trakcie obrad Podium Głównego.
W imieniu Zarządu PSI serdecznie dziękujemy wykładowcom za 
podzielenie się swoją wiedzą z uczestnikami Kongresu, firmom, 
które licznie zaprezentowały swoją najnowszą ofertę adresowaną 
dla lekarzy implantologów i zorganizowały warsztaty praktyczne, 
sponsorom, dzięki którym mogliśmy zapewnić najlepsze warunki,  
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a przede wszystkim uczestnikom, którzy licznie zebrali się w hotelu 
Best Western Premier, dzięki którym mamy motywację do przygo-
towań kolejnego, 9. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI/DGOI.


