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Baden Baden, to miejsce, o którym każdy słyszał, ale nie każdy miał

rwie dr Du Toit przedstawił ideę pozostawiania wargowej części

Jednakże w roku 2019, w dniach 23-25 maja, oczy implantologów

omówił zasady zarządzania tkankami miękkimi w przypadku re-

powód, by je odwiedzić.

z całego świata były zwrócone właśnie na to miasteczko.

Zapierające dech widoki krajobrazu oraz urokliwe kamieniczki

powoli nakreślały klimat miejsca, które śmiało można by nazwać

„Szwajcarskim Ciechocinkiem”. Historyczny budynek term oraz
rzeka przepływająca przez sam środek miasteczka, tworzyła ma-

giczny obraz tej niemieckiej osady.

Centrum Kongresowe zlokalizowane w centrum, swoją nowo-

czesną szklaną fasadą, witało ponad 400-stu gości przybyłych z 39
krajów. Polskę reprezentowało 36 lekarzy dentystów.

W czwartek z samego rana wystartowały warsztaty przedkongre-

sowe. Podczas jednego z nich dr Joseph Choukroun prezentował
najnowsze wyniki badań, dotyczące możliwości zastosowania

korzenia w przypadku natychmiastowej implantacji, a dr Hanser

konstrukcji wyrostka zębodołowego. Dr Robert Frank przekazał
wiedzę z zakresu pracy z szablonami implantologicznymi, a całość
dnia zwieńczyła sesja plakatowa oraz towarzyszący jest powitalny
koktajl.

24 maja czyli drugi dzień kongresu był dniem tzw. debat specjalistów.

Dr Ferrro oraz dr Pertungaro omawiali przypadki leczone metodą All On 4. Prof Khoury oraz dr Török prowadzili zaciętą dysku-

sję na temat wykorzystania kości autoennej oraz biomateriałów
przy regeneracji kości, a dr Mitsias i prof. Palti debatowali na temat
możliwości i zagrożeń jakie wynikają z techniki polegającej na zachowaniu części korzenie zęba w przypadku implantacji natych-

PRF. Uczestnicy warsztatu otrzymali wiele cennych wskazówek

miastowej. Dzień wykładowy zwieńczył wykład dra Choukrouna,

W sali tuż obok odbywała się prezentacja prowadzona przez dra

Następnie uczestnicy kongresu zostali przewiezieni autokarami

ułatwiających otrzymanie poszczególnych frakcji fibryny.

Makarego, na temat wykorzystania piezosurgery w zabiegach sinus lift.

Kolejny warsztat pod okiem dra Simonpierego traktował o natychmiastowej implantacji i natychmiastowym obciążeniu. Dr Mohga-

da z kolei poruszał bardzo ciekawy, a zarazem trudny temat pionowej i poziomej regeneracji kości.

Dr Fromovich wprowadzał uczestników kursu w nową generacją
implantów, a listę wykładowców przedkongresowych zamykał dr
Hattab, który przybliżył uczestnikom ideę cyfrowej implantologii,

W pierwszy dzień odbywały się także egzaminy umiejętności im-

dotyczący PRF oraz innowacyjnych technik chirurgicznych.

do typowej lokalnej restauracji, gdzie odbywała się wieczorna
Gala Dinner.

Przy dźwiękach kapeli rokowej, wszyscy bawili się doskonale. War-

to nadmienić, że także kilkoro wykładowców wystąpiło na scenie,
prezentując swoje umiejętności wokalne lub wirtuozerskie, grając
np. na gitarze elektrycznej.

Z samego rana w sobotę, trzeci dzień kongresu, mogliśmy usły-

szeć wykład dra Su na temat zabiegów sinus lift, a zaraz później
nasz prezydent PSI dr Mariusz Duda porwał zgromadzoną publiczność swoim wykładem traktującym o ścieżce rozwoju im-

plantologicznych PSI/ICOI. Ranek należał do polskich młodych

plantologa oraz możliwości leczenia coraz to trudniejszych przy-

ICOI. Później z kolei przyszedł czas na bardziej doświadczonych

Dr Resnik z kolei przedstawił możliwości zastosowania krótkich

implantologów ubiegających się o tytuł Fellowship – implantolog
lekarzy, którzy pisali test teoretyczny oraz prezentowali swoje przy-

padków wraz z rozwojem kompetencji.

implantów w celu uniknięcia zabiegu podniesienia zatoki szczę-

padki w ramach certyfikacji Diplomate - ekspert ds. implantologii.

kowej. Po przerwie dr Simonpieri opowiadał o natychmiastowych

wadzonych po egzaminach wywiadach, zgodnie podkreślili wy-

śladuje naturę. Dr Makary kontynuował swoje przesłanie zapo-

Wszyscy z sukcesem przeszli trudy egzaminacyjne, a w przeprosoki, merytoryczny poziom oraz przyjazną atmosferę.

Prof. Ady Palti, Prezydent ICOI EUROPE wczesnym popołudniem
otworzył pierwszą sesję kongresu oparzoną hasłem „Young im-

plantologists”

Dr Michal Claar rozpoczął od omówienia swoich pacjentów-

-sportowców, którzy utracili zęby, na skutek urazów doznanych

podczas gry w hokeja na lodzie. W większości przypadków został

wykonany zabieg implantacji natychmiastowej z wykorzystaniem
kwasu hialuronowego. Zaraz później wystąpił dr Frank Zastrow, by

przedstawić biologiczne aspekty regeneracji kości oraz sposoby

uzyskania stabilnych efektów, nawet w przypadku kompromisowych sytuacji.

Dr Canlar poświęciła swój wykład tematyce prowadzenia gabine-

towych funpage’ów, instagramów oraz stroń internetowch.

W przerwie między wykładami można było odwiedzić stoiska firm

rekonstrukcjach, dr Sipos roztoczył wizję implantologii, która na-

czątkowane podczas czwartkowych warsztatów na temat użycia
piezochirurgii przy zabiegach sinus Lift, a dr Giblin szczegółowo

przedstawił cyfrowy workflow, jaki funkcjonuje w jego klinice.
Po godzinie 17 mieliśmy okazję zobaczyć kolejny polski akcent

kongresu, a mianowicie wystąpienie dr Radka Jadacha, na temat
zabiegów sinus lift z dostępu od podniebienia. Część naukową
kongresu zamknął wykład prof. Pikosa, stanowiący przegląd 30 lat
obserwacji zabiegów regeneracji kości.

Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
Fellowship oraz Diplomate.

Jednym słowem w Baden Baden każdy mógł znaleźć coś dla sie-

bie, a doskonała pogoda pozwalała, każdą wolną chwilę spędzać

na łonie natury, czy to przy fontannie, czy nieopodal rzeczki, majestatycznie przecinającej przyległy do centrum kongresowego
park.

oraz zapoznać się z nowinkami ze świata stomatologii. Po prze-
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