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Maciej Marcinowski: Mam wielką przyjemność rozmowy  
z dr. Frankiem Zastrowem, który będzie jednym z wykładowców 
podczas kongresu PSI ICOI w Poznianiu. 
Jak podoba się Panu w Polsce, czy to Pańska pierwsza wizyta  
w Polsce?

Frank Zastrow: Nie, to nie jest moja pierwsza wizyta w Polsce, 
ale jest tutaj świetna atmosfera, właśnie skończyliśmy warsztaty, 
których uczestnicy byli bardzo zaangażowani i zmotywowani.  
Z ciekawością czekam też już na organizowane przez Państwa 
wydarzenie.

MM: Tak więc spotkamy się wszyscy w czerwcu w Poznaniu,  
a głównymi tematami będą oczywiście augmentacja kości i tech-
niki zabiegów augmentacyjnych. Stąd pytanie: W jakim kierunku 
dzisiaj zdążamy, jaka będą przyszłe działania implantologów i chi-
rurgów, jaką ścieżką mają podążać, aby osiągać sukces leczenia?

FZ: Moim tematem będzie biologiczna augmentacja kości oraz 
technika blaszek kostnych profesora Fouada Khoury’ego.  Tak 
naprawdę to nie jest nowa koncepcja, a wręcz przeciwnie, cho-
ciaż, moim zdaniem, trochę niedoceniana. Dlatego też stało się 
to moją misją, aby tę koncepcję spopularyzować, ponieważ uwa-
żam, że jesteśmy to winni naszym pacjentom, że powinniśmy 
zaoferować im bardzo przewidywalne i trwałe efekty leczenia.  
Tak więc będę mówił o augmentacji z użyciem kości własnej. Nie 
chodzi tylko o kość, ponieważ zabiegi te to zawsze efekt symbiozy 
między działaniami na tkankach twardych i miękkich, i to właśnie 
będzie moim tematem podczas kongresu PSI.

MM: Czy to będzie wykład dla początkujących, czy też może dla 
bardzo zaawansowanych dentystów, chirurgów i implantolo-
gów?

FZ: Zawsze dużym wyzwaniem jest przygotowanie takiego wy-
kładu, który będzie ciekawy dla jednych i dla drugich. Nie będzie 
to wykład tylko dla początkujących, ale również nie tylko dla za-
awansowanych. Początkującym przedstawię pewne podstawo-
we zasady, jak to zresztą jest podane w tytule, ale powiem coś 
ciekawego również dla osób dysponujących wieloletnim do-
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przyjemność rozmawiać z drem Frankiem Zastrowem

świadczeniem. Myślę, że również dla takich osób przydatne okażą 
się niektóre prezentowane rady i wskazówki, szczególnie gdy bę-
dzie mowa o augmentacji pionowej. Tak więc również koleżanki 
i koledzy o zaawansowanym poziomie wiedzy będą mogli coś 
z tego wykładu wynieść.

MM: Wprawdzie jest Pan już osobą bardzo dobrze znaną wielu 
dentystom na całym świecie, ale czy mógłby Pan nam powiedzieć 
coś więcej o sobie, szczególnie tym dentystom, którzy planują 
wziąć udziału w kongresie w Poznaniu. Może tak krótko, jednym 
zdaniem?

FZ: Jednym zdaniem? No dobrze. Miałem okazję pracować jako 
starszy lekarz u prof. Fouada Khoury’ego i w taki właśnie sposób 
poznałem jego koncepcję, powiedziałbym, że zaczynając od cał-
kowitych podstaw.  Potem założyłem na Facebooku grupę Real 
Bone Builders, do której dołączyło już ponad 12.000 osób, tak 
więc można już chyba powiedzieć o całym ruchu, o zwolenni-
kach takiego bardziej naturalnego podejścia. Uważam, że doszło 
wręcz do zmiany świadomości, podobnie jak to jest w innych 
dziedzinach.  Naturalnie stosujemy wciąż materiały sztuczne, ale 
ludzie odchodzą od rzeczy sztucznych w kierunku bardziej natu-
ralnych, biologicznych, a podejście to umożliwia osiąganie takich 
wyników, jakie chcielibyśmy uzyskać. Koncepcja ta nie była nie-
stety zbyt popularna w przeszłości, gdy media społecznościowe 
nie odgrywały jeszcze ważnej roli, a jak mówi mój były szef, prof. 
Khoury, kość własna nie ma sponsorów, ale dzisiaj robi się ona już 
całkiem popularna. 

MM: Chcielibyśmy oczywiście zaprosić wszystkich dentystów, któ-
rzy nas czytają,  do wejścia na Facebooku na stronę grupy Real 
Bone Builders. Zapraszamy!

FZ: Polecam tę stronę!

MM: A jako podsumowanie naszej krótkiej rozmowy ‒ czy mogę 
prosić może o jedną czy dwie wskazówki dla naszych czytelników, 
o przekaz skierowany do nich?  

FZ: Tak oczywiście. Moja wskazówka byłaby może taka: Nie chodzi 
tylko o technikę pracy. Oczywiście przedstawię wszystkie techniki, 
powiem wiele o zasadach… Najważniejsze jest jednak nastawie-
nie mentalne. Nie należy bać się pobierania kości autogennej. 
Obszar, z którego ją pobieramy, jest już dobrze poznany. Prze-
cież praktycznie każdy z Was wykonywał zabieg usunięcia zęba 
mądrości, tak więc trzeba przezwyciężyć opór, pobrać mały blok 
kostny, nie bać się, zobaczycie, jakie wspaniałe rezultaty osiąga się 
stosując tę metodę.

MM: A co można powiedzieć pacjentom, którzy być może będą 
mieć taki zabieg wykonany w przyszłości?
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FZ: To też jest po części problem nastawienia mentalnego. Nie-
którzy koledzy uważają, że pacjenci nie chcą zabiegów pobrania 
bloku kostnego. Tak w każdym razie twierdzą. Ale wyobraźmy so-
bie przykładowo, że idziemy do kardiochirurga. Idziemy do tego 
lekarza, ponieważ mamy pełne zaufanie do jego wiedzy. I jeżeli on 
nam zaproponuje jakieś rozwiązanie, to się przecież na nie zga-
dzamy. Ja robię podobnie. Przedstawiam pacjentom, jakie mamy 
opcje. Mówię im też o możliwości wykorzystania innych mate-
riałów, ale zalecam zastosowanie żywej kości własnej, ponieważ 
jestem całkowicie przekonany, że w taki właśnie sposób uzyskuje-
my bardzo przewidywalne wyniki. Pacjenci decydują się na to, co 
im zalecam, w 100% przypadków, ponieważ mi ufają, ponieważ 
przychodzą do mnie wiedząc, że mam duże doświadczenie w tej 
dziedzinie i to ich przekonuje.
MM: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.

dr Frank Zastrow
Augmentacja kości - podejście biologiczne. 
Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia.
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FZ: Dziękuję. Zapraszam na Państwa kongres, zarówno na mój wy-
kład, jak i na warsztaty

MM: Do zobaczenia w Poznaniu.




