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Chirurgia stomatologiczna i implantologia są dziedzinami,  
w których należy być pewnym swoich działań. Każdy ruch ręką 
w jamie ustnej pacjenta musi być dokładnie przemyślany i za-
planowany. W 2015 roku, zaledwie 2 lata po zakończonym stażu 
wprowadziłam swój pierwszy implant w asyście starszego kolegi. 
Ten implant działa i funkcjonuje do dziś, a ja po tym zabiegu już 
na 1000% wiedziałam, czym będę się zajmować. 

W dotychczasowym dorobku zawodowym wielokrotnie napoty-
kałam różne przypadki kliniczne, które sprawiały, iż czułam potrze-
bę poszerzania swojej wiedzy i rozmowy z kolegami zajmującymi 
się implantologią. Tym sposobem trafiłam na Curriculum Implan-
tologiczne PSI 2.0, dzięki któremu w ciągu 5 zjazdów mogłam po-
znać sposoby pracy, ośrodki szkoleniowe wybitnych polskich im-
plantologów z drem Mariuszem Dudą - Prezydentem PSI na czele. 
Ta droga rozwoju zawodowego wydała mi się tym bardziej słusz-

na, ponieważ pierwsze kroki implantologiczne stawiałam właśnie 
pod okiem doktora Dudy w jego klinice podczas Curriculum Im-
plantologii Małoinwazyjnej organizowanego przez Duda Clinic 
College of Dental Medicine w Katowicach w 2017r. Uważam, że 
zdobyte podczas tego szkolenia podstawy, począwszy od kwa-
lifikacji pacjenta do zabiegu, dokumentację medyczną aż po 
„zarządzanie” peri-implantitis przyczyniły się do łatwości w przy-
gotowaniu prezentacji 10 przypadków na egzaminie Fellowship.  
W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest dokładna dokumenta-
cja fotograficzna, która odzwierciedla poszczególne etapy proce-
dur medycznych. 

30 maja 2021 w Katowicach przystąpiłam do dwóch egzaminów. 
Pierwszym- zdawałoby się trudniejszym - był test wieńczący Curri-
culum Implantologiczne 2.0. 
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Przyznam, że czas, który poświęciłam na przygotowanie się spra-
wił, iż mogłam poczuć się znów jak studentka. Wszyscy wykła-
dowcy bardzo podkreślali na każdym ze zjazdów, iż baza pytań 
jest nowa, toteż poziom egzaminu można określić jako zaawan-
sowany. 

Drugim wyzwaniem był Międzynarodowy Egzamin Umiejętności 
Implantologicznej Fellowship ICOI.  Aby przystąpić do egzaminu 
należy być przynajmniej od dwóch lat członkiem PSI, mieć już 4 
-letnie doświadczenie w pracy lekarza-dentysty i od co najmniej 
dwóch lat przeprowadzać zabiegi z zakresu implantologii. Do-
datkowo konieczne było przygotowanie wykazu 50 wprowadzo-
nych wszczepów oraz przygotowanie prezentacji zawierającej 
dokumentację fotograficzną i radiologiczną 10 z nich. Muszę tutaj 
absolutnie podziękować Pani Dyrektor PSI Monice Zmudzie za 
pomysł i motywację do przystąpienia do Egzaminu Fellowship 
równocześnie z egzaminem Curriculum. Chyba wypada mi pod-
kreślić, że byłam jedyną osobą z mojego rocznika, która podjęła 
się tego wyzwania. Ten szalony pomysł sprawił, iż w ciągu 3 ty-
godni przeprowadziłam kontrole moich pacjentów sprzed kilku 
lat, przygotowałam dokumentację radiologiczną, fotograficzną  
i prezentację przypadków. 

W tegorocznej edycji egzaminów Fellowship/Diplomate byłam 
jedyną kobietą w grupie zdających, więc czułam jeszcze większą 
motywację do działania. Przed Komisją Egzaminacyjną, w skład 
której wchodzili Prof. Ady Palti- online live z Nowego Jorku – prze-
wodniczący, dr n.med. Mariusz Duda- wiceprzewodniczący, dr 
n.med. Andrzej Szwarczyński, Msc, dr n.med. Dariusz Pituch, lek. 
dent. Grzegorz Ziętek, lek. dent. Jerzy Szymczak, lek. dent. Arka-
diusz Krężlik, lek. dent. Elżbieta Krężlik zaprezentowałam zabiegi 
przeprowadzone na moich pacjentach implantologicznych, któ-
rych dobrałam na podstawie różnorodności metod leczenia.  

Jednym z nich jest Pani Agnieszka l. 31. Pacjentka ogólnie zdro-
wa, bez chorób ogólnoustrojowych oraz leków przyjmowanych 
na stałe. Do mojej praktyki zgłosiła się pierwszy raz w 2015 roku 
(ryc.1). Zgłosiła się z powodu utraty fragmentu korony klinicz-
nej zęba 46, który zakwalifikowałam do usunięcia. Bardzo ważne 
jest, aby jeszcze przed usunięciem zęba poinformować pacjenta  
o możliwościach terapeutycznych odbudowy braku i jak ważne jest 
odtworzenie brakującego zęba u osób młodych. Podczas tej wizyty 
ustaliłyśmy z pacjentką, iż docelowym rozwiązaniem będzie im-
plant. Z racji już brakującego od kilku lat zęba 36, również ten brak 
postanowiłyśmy uzupełnić przy pomocy implantu. Zabieg usunię-
cia zęba został przeprowadzony w znieczuleniu przewodowym 
Ubistesin forte 4%, metodą atraumatyczną dla ścian wyrostka zę-
bodołowego żuchwy oraz przegrody międzykorzeniowej. Niestety 
tego typu zabiegi trwają dłużej, ale dzięki nim obserwujemy lepsze 
gojenie i mniejszy zanik kości. Dodatkowo dzięki zastosowaniu la-
sera biostymulacyjnego mimo godzinnej ekstrakcji pacjentka nie 
spuchła ani nie odczuwała dolegliwości bólowych. Zastosowałam 
długość 635nm bezpośrednio przed zabiegiem od strony przed-
sionka i jamy ustnej właściwej 10J/cm2 (głowica fi 8mm) oraz po 
usunięciu prostopadle do zębodołu 4,5 J/cm2.  Rana została zaopa-
trzona szwami nieresorbowalnymi, które zdjęłam po ocenie prawi-
dłowego gojenia, 10 dni po ekstrakcji.  

Przeprowadzone zostało leczenie biologiczne wszystkich zębów 
objętych próchnicą oraz wybielanie gabinetowe z użyciem lampy. 
Niestety pacjentka zaniechała leczenia, a w klinice pojawiła się po 

2 letniej przerwie z powodu złamanej korony klinicznej zęba 15. 
Ząb został zakwalifikowany do odbudowy protetycznej, jednak 
lekarz protetyk po takim czasie zaobserwował już efekt Godona  
w okolicach brakujących zębów 36 i 46. Pacjentka została skiero-
wana na leczenie ortodontyczne, które podjęła z użyciem nakła-
dek Clear Aligner. W końcowym etapie leczenia ortodontycznego 
wykonana została tomografia stożkowa CBCT 6x10 celem oceny 
warunków kostnych do przeprowadzenia zabiegu implantacji 
– Pacjentka nie wymagała dodatkowych zabiegów augmenta-
cyjnych tkanek twardych (ryc. 2) jednak wiele do życzenia po-
zostawiały tkanki miękkie. Granica śluzówkowo dziąsłowo prze-
biegała na tyle wysoko, że planowane uzupełnienie protetyczne 
nie miałoby zapewnionych 2mm dziąsła skeratynizowanego, co 
wypływa na przewidywalność uzupełnienia protetycznego. Za-
planowałam zabieg wprowadzenia 2 implantów jednoetapowo 
w znieczuleniu nasiękowym, po 6 tygodniach free gingival graft 
również przeprowadzony jednoetapowo, a po kolejnych 6 tygo-
dniach odbudowę protetyczną na zębach 36,37,46,47. Drugie 
zęby trzonowe wymagały odbudowy protetycznej w związku  
z przeprowadzonym leczeniem endodontycznym i znaczną utra-
tą tkanek twardych. 

Zabieg implantacji wykonany został w marcu 2019r. Na podsta-
wie pomiarów tomografii, wprowadziłam implanty o wymiarach 
dla 36- 3,75/10mm BEGO RSX oraz 46 – 4,5/10mmb BEGO RSX po-
zostawiając odpowiednie marginesy bezpieczeństwa. Stabilizacja 
pierwotna implantów była zadowalająca i sięgała 30 Ncm. Zabieg, 
podobnie jak usunięcie zęba, był wykonywany w asyście lasera 
biostymulacyjnego. Pacjentka 3 razy co drugi dzień zgłaszała się 
na wizyty kontrolne, w czasie których wykonana była biostymu-
lacja reg. 36,46. 

Szwy zdjęłam po 14 dniach i ocenie prawidłowego gojenia. Ko-
lejno wykonałam zabieg przeszczepu dziąsła z podniebienia  
w okolice wprowadzonych implantów (ryc. 4,5,6,7,8,9). 

Leczenie implantologiczne zostało zwieńczone pracą protetycz-
ną przykręcaną na łącznikach indywidualnych i koronach cera-
micznych na podbudowie cyrkonowej (ryc.10,11,12). Ujście śrub 
zabezpieczone teflonem i kompozytem. Ostatnia wizyta kontrol-
na została przeprowadzona w kwietniu 2021 roku (ryc. 13-18).

W przedstawionych radiogramach widzimy prawidłowe zjawisko 
osteointegracji, brak patologii i stanów zapalnych okołowszcze-
powych. Leczenie zakończone z powodzeniem. Pacjentka aktual-
nie zgłasza się dwa razy do roku na wizyty kontrolne i higienizacyj-
ne oraz raz w roku badanie pantomograficzne. 

Na zakończenie jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dzięku-
je za ten czas podczas szkolenia. Jako, że byłam jedyną kobietą  
w grupie, to kolegom z grupy zaawansowanej Curriculum, z któ-
rymi utrzymujemy kontakt nawet po zakończonym szkoleniu, wy-
kładowcom zaangażowanym w nasze zjazdy. 

Szczególnie dziękuje swojemu zespołowi z Dentalove Clinic, któ-
ry pomógł mi w sprawnym przygotowaniu materiałów i wspiera  
w codziennej pracy lekarza implantologa.

E D U K A C J A

Denon Dental Sp. z o.o. · ul. Kolejowa 49 · 05-520 · Konstancin - Jeziorna · e-mail: info@dental.pl · 22 717 58 70 · www.dental.pl 

naturesQue 

BIOMATERIAŁY
NATURESQUE

ESENCJA NATURY W NASZYCH RĘKACH

reklama_1_2_IS_naturesque_2021.indd   1reklama_1_2_IS_naturesque_2021.indd   1 29-07-2021   15:17:0929-07-2021   15:17:09



Denon Dental Sp. z o.o. · ul. Kolejowa 49 · 05-520 · Konstancin - Jeziorna · e-mail: info@dental.pl · 22 717 58 70 · www.dental.pl 

naturesQue 

BIOMATERIAŁY
NATURESQUE

ESENCJA NATURY W NASZYCH RĘKACH

reklama_1_2_IS_naturesque_2021.indd   1reklama_1_2_IS_naturesque_2021.indd   1 29-07-2021   15:17:0929-07-2021   15:17:09

0

2,75

5,5

8,25

11

1 TYDZ 2 TYDZ 3 TYDZ 4 TYDZ

 IMPLANT SLA
 PO AKTYWACJI UV



INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

www.psi-icoi.pl

Implantologia w twojej praktyce

Curriculum Implantologii PSI/ICOI 5+2
licencja Praktyka Implantologiczna PSI

Międzynarodowy Egzamin
Umiejętności Implantologicznej

„Implantologia Stomatologiczna”
- 5 pkt MNiSzW

Fellowship ICOI
Diplomate ICOI

Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI

Expert program PSI

www.implantologiastomatologiczna.pl
www.psi-icoi.pl



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 2 (24) 2021 27

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3 ryc. 4

E D U K A C J A



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 2 (24) 202128

ryc. 5

ryc. 7

ryc. 9

ryc. 11

ryc. 6

ryc. 8

ryc. 10

ryc. 12

E D U K A C J A



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 2 (24) 2021 29

ryc. 13 ryc. 14

ryc. 16

ryc. 15

ryc. 17

ryc. 18

E D U K A C J A



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 2 (24) 202130

3. SYMPOZJUM ICX w Warszawie
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