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Już w maju Katowice staną się świadkiem bezprecedensowego wydarzenia! 
najlepsi specjaliści w kraju spotkają się „na szczycie” – w najwyższym biurowcu 
altus, w Mieście Ogrodów, by wziąć udział w serii wykładów i prezentacji 
poświęconych przyszłości polskiej implantologii stomatologicznej. Przyszedł 

czas na kolejny zjazd implant Masters Poland!

Śląsk stolicą polskiej 
implantologii

Kim są Masterzy? To wyjątkowe 
grono implantologów, którzy 
ukończyli studia podyplomowe 

z  zakresu implantologii stomatologicznej 
na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frank-
furcie nad Menem i tym samym otrzymali 
tytuł Master of Science in Oral Implanto-
logy (jest takich lekarzy tylko 20 w całej 
Polsce). – Głównym celem stowarzyszenia 
Implant Masters Poland (IMP) jest propa-
gowanie najwyższych standardów leczenia 
implantoprotetycznego opartych na wiedzy 
i doświadczeniu implantologów praktyków 
– mówi doktor Tomasz Cegielski ze Szcze-
cina, prezes stowarzyszenia.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie Ma-
sterzy z sukcesami wykorzystują w pracy 

nad ciągłym polepszaniem standardów 
leczenia implantologicznego w Polsce. To 
właśnie oni już 19 maja zawitają do Kato-
wic, by wziąć udział w VIII zamkniętym 
zjeździe mistrzów implantologii.

- To wielki prestiż dla Katowic i  ca-
łego Śląska, a  dla mnie, jako jednego 
z  organizatorów, prawdziwy zaszczyt – 
mówi dr Tomasz Śmigiel, wiceprezes 
zarządu stowarzyszenia IMP. – Po raz 
pierwszy powitamy u  nas tak znamie-
nite grono. Oprócz specjalistów z  całej 
Polski, gościnnie głos zabiorą również 
wykładowcy z poza kraju, m.in. z Danii 
Christian Johnson, dyrektor 3Shape na 
Europę Wschodnią i Benelux. Rangi wy-
darzeniu dodaje fakt, iż głównym part-

nerem tegorocznego zjazdu jest firma 
RS-TEAM, przedstawiciel duńskiego li-
dera technologii skanowania 3D i opro-
gramowania CAD/CAM – 3Shape, któ-
rego skaner z powodzeniem od kilku lat 
wykorzystywany jest w  naszej klinice 
w Katowicach.

Dwa dni zamkniętych wykładów, 
wymiany doświadczeń i  konsultacji 
przeplatane prezentacjami najnowocze-
śniejszych technologii i  technik implan-
tologicznych, to nie wszystkie cele kon-
ferencji. – Spotkania służą przede wszyst-
kim wymianie doświadczeń i poszerzaniu 
wiedzy na temat ultranowoczesnych tech-
nologii – mówi Jakub Szymaniak, współ-
właściciel firmy RS-TEAM. 
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- W swojej codziennej pracy spotykamy 
przypadki, które stopniem trudności i  po-
trzeby innowacyjnego podejścia zasługują 
na przedstawienie i omówienie w szerszym 
gronie. Konsultacje z  innymi specjalistami 
procentują najlepszą możliwą opieką me-
dyczną dla pacjenta oraz sposobem podej-
ścia do podobnych przypadków w przyszło-
ści. Dlatego właśnie zjazdy IMP są tak wy-
jątkowe - choć w zamkniętym gronie final-
nie służą przede wszystkim pacjentom, a to 
właśnie jest jeden z głównych celów stowa-
rzyszenia – propagowanie jak najwyższych 
standardów leczenia implantoprotetyczne-
go opartych na wiedzy i doświadczeniu im-
plantologów praktyków – dodaje dr Jerzy 
Perendyk, wiceprezes IMP.

Rozmowy kuluarowe zawsze są pełne emocji.
Dr Jerzy Perendyk i Dr Ashok Sethi.

Zarząd stowarzyszenia non - profit Implant Masters Poland 
z gościem honorowym pierwszego zjazdu IMP. Stoją od 
lewej: dr Jerzy Perendyk z Warszawy, dr Fernando Rojas 
Vizcaja z Hiszpanii, dr Tomasz Cegielski ze Szczecina,  
dr Tomasz Śmigiel z Katowic.

Christian Johnson, dyrektor 3Shape na Europę Wschodnią 
i Benelux będzie gościem honorowym VIII zjazdu IMP.

Dr Paul Weigl, szef Departamentu Studiów Podyplomowych 
„Master of Oral Implantology” na Uniwersytecie J.W. Goethego 
we Frankfurcie, otrzymuje honorowe członkostwo stowarzy-
szenia Implant Masters Poland z rąk Zarządu. Stoją od lewej: dr 
Tomasz Cegielski, dr Paul Weigl, dr Jerzy Perendyk.

Implant Masters Poland jest stowarzysze-
niem o charakterze non-profit.

Misja IMP to wyjątkowa jakość leczenia 
implantologicznego możliwa dzięki naj-
wyższym kwalifikacjom mistrzów implan-
tologii, która opiera się na następujących 
fundamentach:

• unikalne kwalifikacje lekarzy,
• najwyższa jakość usług,
• bezpieczeństwo i przewidywalność. 

Działając zgodnie misją, osiągnięty zo-
staje cel, którym jest lepsza jakość życia 
pacjentów!

Więcej o stowarzyszeniu na stronie:
www.implantmasterspoland.pl


