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EDUKACJA

Polskie St warzyszenie Implan-
tologiczne w ramach Expert 
Program, w ostatnich dniach 
września 2010 r., zorganizowało 
dla swoich członków wyjazd na 
szkolenie do Barcelony w Hisz-
panii. Tematem dwudniowego 
zjazdu, w którym uczestniczyło 
kilka osób z Polski, były zaawan-
sowane techniki chirurgiczne w 
podnoszeniu zatok szczękowych. 

Do Barcelony niektórzy udali się 
kilka dni wcześniej, tak aby móc poznać uroki tego wyjątkowego 
miasta. Jak się później okazało,  decyzja  była jak najbardziej tra-
fiona, ponieważ akurat w dzień szkolenia w Hiszpanii rozpoczął 
się strajk generalny przeciw planom oszczędnościowym rządu. 
Strajk okazał się naprawdę sporym zaskoczeniem i utrudnieniem 
dla przybyłych z Polski gości. Komunikacja miejska była całkowicie 
sparaliżowana: nie jeździło metro, autobusy itd. Nie można było 
także zamówić taksówki, by dostać się na miejsce, w którym miały 
odbywać się wykłady. Zmuszeni zostaliśmy przebyć drogę pieszo. 

Budynek Hospital Quiron,w którym odbywały się zajęcia to now-
oczesny, doskonale wyposażony obiekt, bardziej przypominał 
galerię sztuki niż szpital. 
Szkolenie zaczęło się od serii wykładów hiszpańskich specjal-
istów dra Javiera González-Lagunasa, dra Juana Antonio Hueto, 
dr Ferrána Boneu, którzy nas zapoznali z tajnikami zaawanso-
wanych technik w wykonywaniu sinus liftów. Poruszane były 
poszczególne zagadnienia związane z tematyką kursu. Mowa 
była m.in. o anatomii, patologii zatok, stosowanych technikach 

PSI W BARCELONIE chirurgicznych,powikłaniach i metodach ich unikania itp. Wykłady 
były przygotowane profesjonalnie. Prowadzący prezentowali 
swoje przypadki ilustrujące zagadnienia teoretyczne. 
Uzupełnieniem były ćwiczenia warsztatowe. Mieliśmy możliwość 
ćwiczenia techniki na jajach kurzych i preparatach jagnięcych. 
Urządzaliśmy sobie zawody pracując na czas :)
Część praktyczna to zabieg na żywo z transmisją TV, którym 
była ekstrakcja mnoga z implantacją natychmiastową bez 
obciążenia z zaopatrzeniem tymczasowym w protezę całkowitą 

górną. Zaproponowany plan 
leczenia wywołał burzliwe dys-
kusje w naszej grupie, na temat 
obciążenia natychmiastowego 
i ekstrakcji odroczonych. Gdzie 
lekarzy dwóch tam opinii cztery :)

Nasi gospodarze przygotowali 
oczywiście catering w przer-
wach. Należy podkreślić szc-
zególnie gościnne przyjęcie ze 
strony Hiszpanów, wykraczające 
poza standardowe w takich 

sytuacjach podejście, zarówno ze strony pracowników kliniki jak 
również współorganizatora firmy MozoGrau. 

Pokaz przeprowadzanej operacji nie kończył jednak dwudnio-
wego kursu. Drugiego dnia wieczorem zostaliśmy zaproszeni na 
bankiet, na którym zostały wręczone certyfikaty potwierdzające 
udział w szkoleniu. Następnego dnia w Barcelonie odbywał się 
kongres zorganizowany przez współorganizatorów szkolenia, na 
który zatrzymało się jeszcze kilku kolegów. 

Trzeba szczerze przyznać, że Hiszpanie byli bardzo dobrze  
przygotowani na nasz przyjazd, a podczas całego pobytu okazali 
się bardzo gościnni. Można powiedzieć, że bardziej czuliśmy się 
gośćmi niż kursantami. Cały czas panowała bardzo serdeczna 
atmosfera. Wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania 
kursu należą się serdeczne podziękowania.
Kolejnym etapem w expert programie PSI będzie Winterthur z 
i kurs w Zimmer Instytucie, dokąd zapraszamy w dniach 31 sier-
pnia- 2 września tego roku.
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