
Wybitni specjaliści
W  dniach 30 września-1 października br. w  warszaw-

skim hotelu InterContinental zgromadzą się najlepsi 
specjaliści implantolodzy, by w ciągu dwóch dni wymie-
nić się swoimi doświadczeniami zawodowymi, a przede 
wszystkim, aby poznać najnowsze trendy w  leczeniu 
implantologicznym. Wysoki poziom merytoryczny tego 
zdarzenia zapewnia organizator konferencji stowarzy-
szenie Implant Masters Poland, który zaprosił najwybit-
niejszych na świecie przedstawicieli implantologii. W tym 
roku, podczas dwóch dni spotkań swoją wiedzą podzielą 
się: dr Paul Weigl DMD PhD z Niemiec, uznany autory-
tet w zakresie protetyki stomatologicznej, dr Ashok Sethi 
DMD z  Wielkiej Brytanii, specjalista chirurgii i  protetyki 
stomatologicznej oraz dr Devorah Schwartz-Arad DMD 
PhD z Izraela, której wybitne osiągnięcia w zakresie chi-
rurgii jamy ustnej i szczękowo – twarzowej znane są na 
całym świecie. Z wykładami wystąpią także wybitni polscy 
implantolodzy: dr Tomasz Śmigiel M.Sc z Katowic będący 
innowatorem stomatologii cyfrowej i  dr n.med. Marek 
Adwent M.Sc. z Będzina, specjalista chirurgii szczękowo 
– twarzowej. Można zatem powiedzieć, że na konferencji 
będącej międzynarodową platformą prezentacji innowa-
cyjnych rozwiązań implantologicznych mamy niezwykle 
silną reprezentację z regionu śląskiego.

Meet the Master
Konferencja nie bez powodu nosi na-

zwę „Meet the Master”. Jej ideą jest bo-
wiem kreowanie formuły „jeden mistrz 
przez cały dzień”. W kameralnej atmos-
ferze i w skondensowany sposób wykła-
dowcy mogą przedstawić swoje poglądy 
medyczne lub zaprezentować własne, 
innowacyjne rozwiązania związane z le-
czeniem implantologicznym. 

W czasie konferencji, zgodnie z przy-
jętą regułą zagranicznemu Mistrzowi, 
zawsze towarzyszy jeden z  Masterów, 
członków stowarzyszenia Implant Ma-
sters Poland. W tym roku w pierwszym 
dniu spotkania wraz z  dr Paulem We-
iglem DMD PhD i  dr Ashokiem Sethi 
DMD rezultaty swoich prac nad wyko-
rzystaniem teleskopów nowej ery w sto-
matologii cyfrowej przedstawi dr  To-
masz Śmigiel M.Sc. Z  kolei w  drugim 
dniu konferencji dr Deworah Schwartz-
-Arad DMD PhD, która wygłosi wykład 

To wyjątkowe spotkanie, podczas 
którego – w odróżnieniu od 
innych konferencji – uczestnicy 
mają wiele czasu, by skorzystać 
z obecności wybitnego klinicysty czy 
niekwestionowanego autorytetu 
z zakresu implantologii – mówi 
dr Tomasz Cegielski M.Sc., prezes 
stowarzyszenia Implant Masters 
Poland. Mogą oni wysłuchać 
i przedyskutować wraz z nim kwestie, 
które często są zupełnymi nowościami 
i innowacyjnymi rozwiązaniami 
w implantologii. Kolejny, siódmy 
już Zjazd IMP, któremu towarzyszy 
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na temat przeszczepów kostnych, bę-
dzie towarzyszył dr Marek Adwent M.Sc 
z wykładem pt. „Regeneracja kości w ob-
rębie szczęki. Którą metodę odbudowy 
kości wybrać?”.

Taka formuła konferencji nie tylko po-
zwala zaprezentować różnorodne sta-
nowiska w zakresie zagadnień implanto-
logicznych, ale także pozwala osiągnąć 
spójność merytoryczną i  dydaktyczną 
spotkania. W zeszłym roku w spotkaniu 
Masterów implantologii uczestniczyło 
ponad dwieście osób. Miały one nie-
powtarzalną okazję wysłuchać dra Fer-
nando Rojas Vizcaya, który zaprezento-
wał kompletną, spójną i przewidywalną 
w  efektach leczenia koncepcję plano-
wania w  implantoprotetyce. Wówczas 
towarzyszyła mu dr Magdalena Żywicka 
M.Sc, która przedstawiła swoje przemy-
ślenia w  zakresie Kelly’s Combination 
Syndrome.

Konferencja otwarta dla wszystkich stomatologów i studentów

na światowym 
poziomie

IMPLANTOLOGIA

Światowy poziom
Międzynarodowa Konferencja Implantologiczna „Meet the 

Master” organizowana jest przez stowarzyszenie Implant 
Masters Poland po raz drugi. Jej wysoki poziom zapewniają 
światowej klasy wykładowcy. Jest to wydarzenie w środowisku 
implantologicznym, które bardzo często owocuje zastosowa-
niem w codziennej praktyce nowych rozwiązań medycznych. 
Wymiana myśli, dzielenie się doświadczeniami przez implanto-
logów krajowych i zagranicznych powoduje, że śmiało można 
powiedzieć, iż implantologia w Polsce znajduje się na najwyż-
szym światowym poziomie. Jest to dość istotne w sytuacji, gdy 
zabiegi implantologiczne stały się bardzo popularne.

– Kiedyś, wcale nie tak dawno – mówi dr Tomasz Śmigiel 
(M.Sc. Redaktor Naczelny „International Magazine of Digital 
Dentistry”) – ludzie nie wyobrażali sobie możliwości trwałego 
zastąpienia utraconego zęba. Dzisiaj wprowadzanie implan-
tów jest procedurą bezpieczną i powszechnie stosowaną. Nie 
tak dawno na planowanie leczenia za pomocą komputera pa-
trzono z przymrużeniem oka. Dzisiaj wirtualne projektowanie 
leczenia staje się standardem, używamy skanerów wewnątrz-
ustnych do pobierania trójwymiarowych cyfrowych wycisków, 
a modele zębów mogą być drukowane na drukarkach 3D. To 
nie fantasmagoria, to się dzieje na naszych oczach.
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„MEET THE MASTER - 2 EDYCJA”
Warszawa Hotel InterContinental 30.09.2016 r. – 1.10.2016 r.

Organizacja dwudniowej między-
narodowej konferencji implantolo-
gicznej, która swoim poziomem nie 
będzie ustępować konferencjom 
organizowanym na całym świecie 
stanowiła wielkie wyzwanie, ale 
i  dała ogromną satysfakcję. Cie-
szę się, że Stowarzyszenie Implant 
Masters Poland umożliwi w  ten 
sposób po raz kolejny kilkuset leka-
rzom z  Polski edukacyjny kontakt 
z  implantologią na najwyższym 
poziomie – mówi Dr Jerzy Peren-
dyk M.Sc., Vice-prezes Zarządu 
Implant Masters Poland.
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