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europejskie standardy 
leczenia implantologicznego 

oraz „professional dental 
Assistance program” dostępne 

w katowicach

Czy implanty zastępujące utracone 
zęby powinny służyć całe życie? 
Teoretycznie tak, ale…

Aby to osiągnąć potrzebna jest wiedza, 
umiejętności, a także dobór odpowiednie-
go systemu implantów. Uniwersytet im. 
J.W. Goethego we Frankfurcie otworzył 
prestiżowe studia podyplomowe z zakresu 
implantologii stomatologicznej, które stwa-
rzają dla ich absolwentów zupełnie nowe 
możliwości leczenia implantami. Od roku 
2010 tylko kilkunastu lekarzy z całej Polski 
ukończyło te wymagające studia. To wła-
śnie oni założyli Stowarzyszenie Mistrzów 

Polskiej Implantologii „Implant Masters 
Poland”, które zrzesza w swoich szeregach 
najlepszych specjalistów-implantologów.

Polscy specjaliści, którzy mogą po-
szczycić się tytułem Master of Science in 
Oral Implatology, postanowili nie tylko 
podzielić się swoją wiedzą z  innymi, ale 
także rozpocząć w kraju czas profesjonal-
nej opieki implantologicznej. – Celem Sto-
warzyszenia jest propagowanie jak najwyż-
szych standardów leczenia implantoprote-
tycznego, opartych na wiedzy i  doświad-
czeniu implantologów praktyków – mówi 
doktor Tomasz Cegielski ze Szczecina.

Misją Stowarzyszenia jest wyjątkowa 
jakość leczenia implatologicznego, moż-
liwa do osiągnięcia dzięki najwyższym 
kwalifikacjom mistrzów implantologii. 
– W  skrócie można wyróżnić dwa pod-
stawowe cele „Implant Masters Poland” 
(IMP) - jednym z  nich jest poszerzanie 
własnych doświadczeń i  możliwości, kon-
sultacje przypadków z innymi implantolo-
gami i opracowywanie najlepszej drogi do 
rozwiązywania często problematycznych 
zabiegów, drugim – wdrażanie leczenia 
implantologicznego w  poradniach stoma-
tologicznych na terenie całego kraju. Dzię-

Doktorzy Andrzej Szwarczyński z Poznania, 
Tomasz Cegielski ze Szczecina oraz Tomasz 
Śmigiel z Katowic pracują nad Statutem 
“Implant Masters Poland”.
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ki profesjonalnym konsultacjom pacjenci 
mają pewność, że ich zabiegi zostaną wy-
konane z najwyższą starannością i na naj-
wyższym, europejskim poziomie – mówi 
doktor Tomasz Śmigiel, jeden z założycieli 
i Członek Zarządu Stowarzyszenia, który 
wartości IMP wprowadza w swojej prak-
tyce. 

To właśnie jego klinika, jako pierw-
sza w  Katowicach, wdrożyła europejskie 
standardy leczenia implantologicznego. 
– Leczenie implantami jest dostępne dla 
każdego. Pacjent podejmujący decyzję o ta-
kim zastąpieniu brakujących zębów, zosta-
je otoczony najlepszą możliwą opieką. Dla 
każdego przypadku preferujemy przygoto-
wanie precyzyjnego planu leczenia. Poma-
ga nam w tym najbezpieczniejszy, dostępny 
na Śląsku, tomograf komputerowy CBCT 
o  zmiennym polu obrazowania. Dzięki 
temu jeszcze przed zabiegiem wiemy, jak 
przeprowadzić go bezpiecznie i  przede 
wszystkim skutecznie – wyjaśnia MSc To-

masz Śmigiel. 
Należy zaznaczyć, iż żadna inna me-

toda nie pozwala na zastąpienie brakują-
cych zębów w sposób tak naturalny, kom-
fortowy i  estetyczny. Jednak, aby było to 
możliwe, należy stosować tylko najlepsze 
komponenty. Klinika Barbary i  Tomasza 
Śmigiel stosuje niemieckie implanty An-
kylos firmy Dentsply-Friadent, gdyż jako 
jedne z niewielu na świecie spełniają pięć 
zasad „soft tissue care” i  dają możliwość 
indywidualnego dopasowania do każde-
go przypadku. – Stosowanie najlepszych 
dostępnych na rynku implantów daje nam 
gwarancję na to, iż wykonana przez nas 
praca będzie służyć przez długie lata. Je-
steśmy pewni zarówno naszego profesjona-
lizmu, jak i  używanych narzędzi, dlatego 
możemy zaoferować pacjentom aż 10 lat 
gwarancji na leczenie – uzupełnia stoma-
tolog. 

Również klinika doktora Tomasza 
Śmigla, jako pierwsza na Śląsku, wdrożyła 

unikalny plan opieki dla pacjentów im-
plantologicznych - „Professional Dental 
Assistance Program” stworzony właśnie 
dzięki inicjatywie IMP. Każdy leczony 
przez doktora-członka IMP ma prawo do 
bezpłatnych konsultacji, w  razie nagłej 
konieczności wizyty w  fotelu dentystycz-
nym, poza miejscem zamieszkania. Oczy-
wiście chodzi o placówki wdrażające plan 
opieki dla pacjentów implantologicznych. 
– Leczenie implantami jest niezwykle pre-
cyzyjnym procesem. Zdajemy sobie sprawę 
z  tego, iż pacjenci są mobilni, przemiesz-
czają się, nie zawsze mogą skonsultować 
dolegliwości bądź wątpliwości z  lekarzem 
prowadzącym. Dzięki Stowarzyszeniu „Im-
plant Masters Poland” jego członkowie są 
w stanie pomóc pacjentowi na terenie całej 
Polski, nawet jeżeli spotykają się z nim po 
raz pierwszy – dodaje Tomasz Śmigiel. 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na 
www.implantmasterspoland.pl

doktor tomasz Śmigiel jest Redaktorem 
Naczelnym „International Magazin of Digital 
Dentistry”. Studia Master Of Science In Oral 
Implantology ukończył w  2012 roku, pisząc 
pracę naukową „The retentive force evaluation 
of a novel retainer for removable dentures”. Jest 
współwłaścicielem kliniki implantologicznej 
„ŚMIGIEL Implant Master Clinic”.

Tekst: Julia Łysoń

Dr Witold Kuroczko z Zamościa 
udziela wywiadu na temat celów 

Stowarzyszenia.


