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Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne w tym roku jest orga-
nizatorem się 11. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI oraz 3. 
Międzynarodowego Kongresu ICOI Europe. Leczenie implan-
tologiczne stało się bardziej dostępne zarówno dla pacjentów, 
jak i dla lekarzy dentystów, którzy stosują tę metodę w swoich 
gabinetach, chociaż implantologia nadal nie jest rozwiązaniem 
standardowym. O zbliżającym się wydarzeniu rozmawiamy  
z prezydentem PSI drem n.med. Mariuszem Dudą.
 
Monika Zmuda: Już za trzy miesiące odbędzie się 11. Kongres 
PSI, dlaczego warto w czerwcu pojechać do Poznania?  

Mariusz Duda: Podczas Kongresu w Krakowie gwiazdy światowej 
implantologii zaprezentują̨ najnowsze doniesienia w zakresie 
implantologii stomatologicznej. Program Kongresu uzupełnią 
warsztaty praktyczne, egzaminy umiejętności implantologicz-
nych, oraz międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii. 

MZ: Po raz kolejny w Polsce odbędzie się też Kongres ICOI Euro-
pe. Z tego co wiem, jest to nowa organizacja, jaka zatem jest jej 
rola w świecie implantologów?

MD: Zacząłbym od tego, że ICOI skupia w sobie ponad 100 kra-
jów członkowskich na wszystkich kontynentach. Za tym idzie 
ogromna różnorodność implantologiczna dotycząca nie tylko 
kształcenia, ale i pewnych cech specyficznych dla poszczegól-
nych regionów, które wykształciły się poprzez lata. I mamy na 
przykład Asia Pacific Section, mamy American Section i zaistnia-
ła taka potrzeba, żeby spojrzeć na Europę jako całość, nie tylko 
jako fragment ogólnoświatowej organizacji i żeby znaleźć idee, 
które łączą kraje europejskie, jeżeli chodzi o implantologię. I jedną 
z głównych idei jest edukacja, jest sposób edukacji, a także spo-
sób certyfikacji. Przyjęliśmy również jako Polska, poprzez PSI, jako 
członek światowego ICOI sposób certyfikowania umiejętności 
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implantologicznych Fellowship/Diplomate i w podobny sposób 
odbywa się to w krajach europejskich. Istnieją pewne różnice, 
pewna specyfika, chcemy to ujednolicić. I jeżeli chodzi o edukację 
i certyfikację, takim celem jest szersze spojrzenie, żebyśmy mogli 
pokazać standardy, które są wspólne dla Europy i jednocześnie, 
promując kraje członkowskie (i również ma to miejsce w ramach 
wspólnoty europejskiej), będziemy tutaj promowali działania ICOI, 
certyfikację umiejętności ICOI, modele edukacyjne. Myślę, że jest 
to z korzyścią dla nas wszystkich, taka unifikacja europejska.

MZ: Idea egzaminów z pewnością jest coraz bardziej popularna, 
ale czy poziom tych egzaminów też ma tendencję zwyżkową?

MD: Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że poziom prezento-
wanych w czasie egzaminu klinicznych osiągnięć stale wzrasta, 
ale też coraz powszechniejsze staje się szczegółowe fotograficz-
ne dokumentowanie własnych przypadków implantologicznych. 
Codzienna praca w gabinecie ma zatem przełożenie na poziom 
egzaminów, bo dzięki temu otrzymujemy coraz lepsze prezenta-
cje zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Na 
pewno też ma na to wpływ główny program szkoleniowy nasze-
go stowarzyszenia, czyli Curriculum Implantologii.

MZ: Aktualnie trwa 1. edycja Curriculum Implantologii 2.0, leka-
rze zapisują się z rocznym wyprzedzeniem, ale jakie są plany na 
przyszłość? Co PSI proponuje jeszcze w tym roku i następnych?

MD: W tym roku szkolenia jest większym wyzwanie niż dotych-
czas, ponieważ zmieniliśmy formułę i na naszych oczach dzieje się 
coś nowego. Na razie otrzymujemy bardzo pozytywny feedback, 
co mnie osobiście bardzo cieszy, bo dużo pracy włożyliśmy  
w unowocześnienie sprawdzonej formuły. Prowadzenie stowa-
rzyszenia jest nieustannym wyzwaniem; organizowanie szkoleń, 
kongresów, certyfikacji umiejętności, wydawanie czasopisma 
wymaga współpracy i pasji wielu osób. Oprócz zaangażowania  
w bieżącą działalność kolejnych Prezydentów PSI, Zarządu, Ko-
misji Edukacyjnej czy Rewizyjnej to przede wszystkim codzienna 
praca Biura PSI. Na ten rok mamy jedno wspólne wyzwanie, czyli 
czerwcowy kongres. 

MZ: Czym te kongres będzie się różnił od poprzednich?

MD: Tak, jak mówiłem, tak naprawdę organizujemy podwójny 
kongres PSI i ICOI, czyli nie rezygnując program składa się Podium 
PSI oraz Podium ICOI. Dzięki wsparciu ICOI Europe będziemy mieli 
doskonałych wykładowców, wsparcie organizacyjne, ale również 
marketingowe wśród krajów członkowskich, nie tylko ICOI Euro-
pe, ale również światowego. Wśród zaproszonych wykładowców 
mamy naprawdę topowych key speakerów z pierwszej ligi świa-
towej implantologii. 4-godzinne wykłady wygłoszą dr Frank Za-
strow i prof. Simonpieri. Do tego z nowym wykładem przyjedzie 
dobrze wszystkim znany dr Kostas Valavanis, prof. Ady Palti. 
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MZ: Gdzie w takim razie jest miejsce dla zaprezentowania osią-
gnięć polskiej implantologii?

MD: Na podium PSI zaprezentujemy wykłady kierowników Ośrod-
ków Curriculum, czyli będzie prof. Marzena Dominiak, dr Andrzej 
Szwarczyński, dr Arkadiusz Krężlik i ja. Zmieniliśmy też trochę for-
mułę ceremonii wręczenia certyfikatów, odbędzie się ona między 
wykładami, więc mam nadzieję, że polscy absolwenci między-
narodowego Curriculum Implantologii oraz posiadacze tytułów 
Fellowship i Diplomate też licznie się pojawią, aby z honorami 
odebrać dyplomy.
Poza tym podczas Kongresu odbędzie się oficjalna premiera 
pierwszego podręcznika wydanego przez PSI, którą będzie Słow-
nik implantologii stomatologicznej ICOI. 

MZ: To chyba kolejne duże przedsięwzięcie?

MD: Pomysł nie jest nowy, bo myślimy o tym już od kilku lat, ale 
rzeczywiście jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza, że czasu na reali-
zację nie mamy dużo. Słownik będzie pierwszym polskim wyda-
niem „Glossary Implant Dentistry ICOI”, który w polskim tłumacze-
niu ukaże się pod moją redakcją, więc tym bardziej jestem dumny, 
że ta publikacja będzie dostępna dla polskich dentystów. Przed-
sprzedaż rozpoczniemy zapewne na Krakdencie, ale premiera jest 
zaplanowana podczas Kongresu.

MZ: A jaka jest aktualnie rola PSI na arenie międzynarodowej?

MD: Od poprzedniego kongresu w roku 2017 konsekwentnie kon-
tynuujemy działalność Stowarzyszenia: Curriculum Implantologii 
cieszy się dużym powodzeniem i ma ugruntowaną pozycję wśród 
polskich programów edukacji w implantologii, regularnie ukazu-
je się czasopismo - Implantologia Stomatologiczna, rośnie liczba 
absolwentów Curriculum i egzaminów umiejętności implantolo-
gicznych. 
Wsparcie ze strony ICOI, które jest największą na świecie, profe-
sjonalną organizacją skupiającą lekarzy implantologów, pozwala 

nam konsekwentnie realizować wspólne przedsięwzięcia edu-
kacyjne i współpracę naukową z najlepszymi ośrodkami, a także 
przynosi nam wiele korzyści i możliwości. Od ostatniego kongresu 
przybyło również ponad 150 aktywnych członków Stowarzysze-
nia, PSI skupia bowiem dzisiaj ponad 550 lekarzy dentystów. Kon-
gres będzie zatem kolejnym podsumowaniem działalności PSI  
i okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć, tym razem na na-
prawdę międzynarodowym forum.
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