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Podczas tegorocznego kongresu ICOI/ICOI Europe/PSI, który
odbył się w dniach 23-25 maja w Baden Baden miałem przyjem-

ność znaleźć się w grupie lekarzy przystępujących do egzaminu

Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Diplomate.

Do egzaminu przystąpiło 6 lekarzy z Polski. Egzamin składał się

z części testowej obejmującej 65 pytań z zakresu implantologii,
protetyki, periodontologii oraz części ustnej połączonej z pre-

zentacją wybranych 10 przypadków, potwierdzających leczenie
zgodnie z obowiązującymi standardami. Aby przystąpić do eg-

zaminu trzeba wykazać się minimum 4 letnim doświadczeniem
w leczeniu implantologicznym oraz wszczepieniem co najmniej
200 implantów.

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był dr John Olsen,

a pozostałymi członkami byli prof. Ady Palti, dr n.med. Mariusz

Duda, prof. dr hab. n.med. Ryszard Koczorowski, drn. med. Andrzej
Szwarczyński oraz lek. dent. Grzegorz Ziętek. Komisja potwierdziła
wysoki poziom przygotowania lekarzy przystępujących do egza-

minu.

Podczas mojej prezentacji postanowiłem opisać leczenie 45 letniej pacjentki wymagającej kompleksowego, interdyscyplinar-

nego leczenia z powodu wady zgryzu. W badaniu stwierdzono

brak siekacza bocznego lewego górnego, zaburzoną płaszczyznę

ryc. 33

32
LAT

WYDAŃ

zwarcia oraz zatrzymany ząb 35.(Ryc.1,2) Lekarz ortodonta zapla-
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nował leczenie wady zgryzu z wykorzystaniem aparatu stałego

(Ryc.18) Po badaniu oraz przeprowadzeniu diagnostyki radiolo-

wadzenie zatrzymanego przedtrzonowca do łuku zębowego. Po

augmentacji przedsionkowej. (Ryc. 19)

z odtworzeniem miejsca w łuku na brakujący ząb 22 oraz wproanalizie badania CBCT zaplanowałem etapowe leczenie polegają-

ce na regeneracji kości w miejscu braku lewego górnego siekacza
bocznego, a po okresie stabilizacji przeszczepu przeprowadzenie
zabiegu implantacji.(Ryc.3,4) W pierwszym etapie przeprowadzono zabieg augmentacji kości z zastosowaniem mieszaniny kości

autogennej pobranej z miejsca zabiegu skrobaczka kostną oraz
kości ksenogennej.(Ryc.5,6) Całość została zabezpieczona mem-

gicznej, zaplanowano leczenie implantologiczne z wykonaniem
Po obu stronach zastosowano ten sam schemat zabiegu. Po

odwarstwieniu płata i implantacji w zaplanowanej pozycji protetycznej pobrano kość autogenną trepanem kostnym z ogranicznikiem głębokości nawiertu. (Ryc. 20,21,22,23) Następnie miesza-

niną kości autogennej oraz ksenograftu wykonano augmentację

przedsionkową stosując wióry kości autogennej na obnażone
szyjki implantów.(Ryc. 24,25) Całość augementatu została ustabi-

braną kolagenową stabilizowaną pinami. (Ryc. 7) Gojenie przebie-

lizowana przy pomocy membrany resorbowalnej ustabilizowanej

implantacji z zastosowaniem implantu 3,1 x 11,5 mm w protokole

zabieg odsłonięcia implantów, a następnie oddano ostateczne

gło bez powikłań. Po okresie 6 miesięcy przeprowadzono zabieg
gojenia zamkniętego. ( Ryc. 8,9,10,11)

Po okresie 4 miesięcy wykonano koronę tymczasową w celu przy-

gotowania profilu wyłaniania.(Ryc.12) Po okresie stabilizacji tkanek

miękkich wykonano hybrydowy łącznik indywidualny oraz koronę
pełnoceramiczną. (Ryc. 13,14,15)

Kolejnym prezentowanym przeze mnie przypadkiem był 54 letni

pacjent z brakami zębowymi.(Ryc.16,17) Brak zębów powodował
dyskomfort przy spożywaniu twardych pokarmów, jak również
stanowił stan, którego pacjent nie chciał już dłużej akceptować.

pinami. (Ryc. 26) Po 4 miesięcznym okresie gojenia wykonano
przykręcane odbudowy protetyczne. (Ryc. 27,28,29). Rtg kontrolne po 2 latach potwierdziło stabilną pozycję kości. (Ryc. 30,31,32)

Przygotowanie do egzaminu wymaga determinacji w odpowiednim udokumentowaniu przypadków leczenia implantologiczne-

go jak również „zmusza” do usystematyzowania wiedzy z zakresu
chirurgii, implantoprotetyki i periodontologii. Wysiłek ten z pew-

nością opłaci się w zderzeniu z satysfakcją płynącą z podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych. Trzymam kciuki, aby w kolejnej

sesji Polskę reprezentowała jeszcze liczniejsza grupa. Powodzenia!
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