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Dostarczamy stomatologom najwyższą, światową jakość
kształcenia i prezentujemy nowoczesne, bezpieczne
metody leczenia, które zapewnią zdrowie i zadowolenie
pacjentom oraz satysfakcję i uznanie lekarzom.

Uczymy poprzez praktykę wkładając maksimum energii
i staranności w przygotowanie każdego ze szkoleń. U nas
nie tylko dowiesz się jak wykonać rozmaite procedury,
ale przećwiczysz je samodzielnie używając najwyższej
jakości sprzętu i narzędzi oraz pracując w komfortowej,
małej grupie warsztatowej. W celu kontynuacji nauki
zapewniamy indywidualne konsultacje oraz bezpłatny
dostęp do strefy e-learning. A pomiędzy warsztatami…
integrujemy lekarzy podczas wspólnych aktywności rozrywkowych i branżowych.

Zatrudniamy wyłącznie wybitnych ekspertów w swoich
dziedzinach, którzy na co dzieńpraktykują przedstawiane metody i stale poszerzają swoje kompetencje, aby
przekazać aktualną i rzetelną wiedzę kliniczną. Nasza
Kadra Dydaktyczna składa się z kilkunastu profesorów
i doktorów, a nad przebiegiem i organizacją szkoleń czuwa kompetentny personel. Posiadamy własne zaplecze
dydaktyczne w sercu Warszawy z kilkoma salami wykładowymi oraz ściśle współpracujemy z ośrodkami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.
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Curriculum składa się z dziewięciu jednoi dwudniowych intensywnych szkoleń,
podczas których uczestnicy oprócz
wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne
umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe
dla samodzielnego wdrożenia zabiegów
implantacji w swojej praktyce.

Pełny cykl Curriculum to 112 godzin nauki,
z czego większość stanowią ćwiczenia
warsztatowe i praca z pacjentami.
Program cyklu obejmuje aż
3 pełne dni zabiegowe!

Program kończy się testem oraz egzaminem
przed komisją, sprawdzającym wiedzę
i umiejętności nabyte podczas cyklu
szkoleniowego, jak również dodatkowymi
zadaniami praktycznymi do wykonania
w domu i samodzielnie przeprowadzonym
zabiegiem. Motywujemy do szybkiego
podjęcia implantacji i sprawdzamy postępy!

CURRICULUM
Absolwenci cyklu są kompleksowo
przygotowani do pracy z pacjentami
implantologicznymi i potrafią samodzielnie
przeprowadzić zarówno zabieg
implantologiczny, jak i różne procedury
związane m.in. z planowaniem leczenia,
protetyką, regeneracją kości.

Uczestnicy otrzymują możliwość
dodatkowych indywidualnych konsultacji
z prowadzącym po szkoleniu oraz półroczny,
bezpłatny login do Strefy e-learning DSI,
w której mają stały dostęp do materiałów
ze szkoleń i filmów z zabiegów, w których
uczestniczyli.

Oprócz intensywnej nauki na uczestników
czekają niespodzianki – wyjątkowe
spotkania integracyjne, które dostarczają
niezapomnianych wrażeń i „ładują
akumulatory” pomiędzy warsztatami.

C E R T Y F I K AT Y

Każdy absolwent Curriculum implantologicznego
otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie
cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu
implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń,
uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych,
do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Po pozytywnym ukończeniu cyklu szkoleniowego i zaliczonej 4 etapowej sesji
egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje kolejne certyfikaty:

Międzynarodowy certyfikat DGOI
(Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie)
potwierdzający uprawnienia implantologiczne
oraz certyfikat członkostwa w DGOI.

CERTYFIKAT MIĘDZYNARODOWY

Certyfikat umiejętności implantologicznych
DSI wraz z wynikiem egzaminu.

CURRICU LU M IMPL A N TO LO GICZNE | SZKO LENIE 1

PROPEDEUTYKA IMPLANTOLOGII –
PROTOKOŁY LECZENIA, BIOLOGIA, SYSTEMY
IMPLANTOLOGICZNE

PROWADZĄCY: Prof. Dr. Georg-Hubertus Nentwig

WYKŁAD INAUGURACYJNY

PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Regeneracyjny potencjał kości i tkanek miękkich oraz
sposoby postępowania z nimi.
Wstępne wymagania do osiągnięcia i utrzymania stabilności
tkanek wokół implantów.
Systemy implantacyjne: materiały, konstrukcja,
mikrostruktura, połączenie oporowe – gdzie są różnice?
Podstawy wstępnej oceny chirurgicznej i diagnostyki.
Jakość kości i powiązane protokoły chirurgiczne.
Trening kostny.
Rozwój tkanek miękkich.
Protokoły wczesnej i późnej implantacji.

Centrum Konferencyjne Golden Floor
ul. Chłodna 51, Warszawa
7 punktów edukacyjnych
1 dzień (8 godzin)

Prowadzący wyczerpująco odpowiedział na nasze pytania. Temat został przedstawiony zrozumiale, nawet
dla poczatkujących w dziedzinie implantologii.
lek. dent. Michalina Wojnas, Złotów

Szkolenia, w których brałem udział dały mi możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy. Wsparcie doświadczonych kolegów pomogło
w rozpoczęciu własnej praktyki implantologicznej, którą stopniowo rozwijam uczęszczając na bardziej zaawansowane szkolenia i poszerzając
zakres świadczonych usług. Polecam organizowane przez DSI szkolenia początkującym, jak i praktykującym lekarzom.
lek. stom. Jakub Bebak, Nowy Targ
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ANATOMIA DLA IMPLANTOLOGÓW

PROWADZĄCY: dr n. med. Michał Szałwiński
Podczas zajęć uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie
twarzoczaszki. Szkolenie rozpoczyna się wprowadzeniem teoretycznym, po którym następują dwa moduły
praktyczne. Część zajęć odbywa się w prosektorium, gdzie na kadawerach uczestnicy między innymi
przyglądają się budowie, unaczynieniu i unerwieniu zatoki szczękowej oraz miejscom pobrań materiałów
kostnych. W trakcie części warsztatowej uczestnicy ćwiczą na preparatach zwierzęcych i specjalistycznych
modelach fantomowych.

PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Przegląd ważnych z punktu widzenia implantologa
struktur anatomicznych w obrębie twarzoczaszki.
Zatoki szczękowe – przebieg naczyń i nerwów w świetle
zatoki.
Proces pneumatyzacji postępującej z wiekiem.
Ostrogi zatoki.
Naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu
szczęki i wyrostka zębodołowego mogące być przyczyną
krwawień.
Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność
znieczuleń przewodowych.
Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość
występowania odmian.
Procesy w obrębie twarzoczaszki występujące w procesie
wzrostu i dojrzewania oraz starzenia.
Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
Podniebienie miękkie i twarde.
Przebieg naczyń i nerwów.
Grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej, otwór
przysieczny.

Część praktyczna:
• Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność
znieczuleń przewodowych – zajęcia na modelach
zwierzęcych i fantomach.
• Twardość kości a budowa implantu – zajęcia
na modelach zwierzęcych i fantomach.
• Budowa, unaczynienie i unerwienie zatoki szczękowej
– zajęcia na kadawerach.
• Miejsca pobrań materiałów kostnych – zajęcia
na kadawerach.

Zakład Anatomii Prawidłowej,
ul. Chałubińskiego 5, Warszawa
7 punktów
1 dzień (8 godzin)

Szkolenie było bardzo wyczerpujące, szereg informacji przekazany w sposób jasny i zrozumiały. Dziękuję.
lek. dent. Marcin Ochlust, Kraków

Odświeżenie wiadomości z zakresu anatomii zostało połączone z drobiazgową analizą anomalii anatomicznych, których znajomość z całą pewnością
ustrzeże przed popełnieniem wielu błędów.
lek. dent. Krystyna Rolnicka-Tyniec, Mielec
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PRZYGOTOWANIE GABINETU I ORGANIZACJA
ZABIEGU IMPLANTOLOGICZNEGO

PROWADZĄCY: lek. med. i stom. Dariusz Niesiobędzki, MSc
lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszelkie zagadnienia związane z organizacją gabinetu implantologicznego, od przeglądu niezbędnego sprzętu i narzędzi, poprzez właściwe przygotowanie gabinetu do zabiegu, na zasadach zachowania łańcucha sterylności kończąc. W trakcie części praktycznej uczestnicy na
podstawie zdobytych wiadomości przygotowują pod okiem prowadzących gabinet do zabiegu.

PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy
zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym.
Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności
oraz jej skład.
Przygotowanie zespołu implantologicznego.
Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę
podczas zabiegu.
Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
Argumenty, jakie należy stosować aby przekonać
pacjenta do zabiegu.

Część praktyczna:
• Pełne przygotowanie gabinetu do zabiegu
implantologicznego z zachowaniem łańcucha sterylności
– zajęcia w gabinecie.
• Przygotowanie personelu i pacjenta do zabiegu – zajęcia
w gabinecie.
• Omówienie i zapoznanie z instrumentarium
implantologicznym – zajęcia w gabinecie.
W ofercie DSI znajdą Państwo również szkolenia dedykowane
asystentkom stomatologicznym, strona 48.

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic
ul. Łuczek 4, Warszawa
7 punktów edukacyjnych
1 dzień (8 godzin)

Cudownie jest móc posłuchać nauczyć się, zdawało by się, podstawowych rzeczy od osób niezwykle fachowych, przygotowanych. Zachwyciła mnie
znakomita współpraca lekarza z asystentką, jej profesjonalizm, pewność siebie zawodowa, całkowicie uzasadniona wiedzą i fachowością. Dziękuję.
lek. stom. Małgorzata Gospodarczyk-Janaszek, Radom
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PODSTAW Y IMPLANTOLOGII

PROWADZĄCY: dr n. med. Rafał Zagalak

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z przygotowaniem pacjenta do leczenia
implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie części
warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego
i cylindrycznego na modelach fantomowych.

PROGRAM SZKOLENIA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zjawisko osteointegracji a gojenie kostne –
mechanizm, czynniki regulujące, pierwotna i wtórna
stabilizacja implantu.
Budowa kości szczęki i żuchwy, zjawisko zaniku
kostnego.
Budowa implantów, wymagania materiałowe,
problematyka certyfikacji i bezpieczeństwa.
Wskazania i przeciwskazania do leczenia
implantologicznego.
Metody badań pacjenta.
Planowanie leczenia – od protetyki do chirurgii.
Komunikacja z pacjentem, prawne wymagania zgody
na zabieg.
Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie
sukcesu w leczeniu.
Omówienie głównych zestawów instrumentarium
implantologicznego MIS.
Procedury zabiegowe referencyjne dla poszczególnych
typów implantów.
Instrumentarium chirurgiczne – zasady doboru i
warunki stosowania.
Instrumentarium implantologiczne – rekomendowane
procedury preparacji łoża kostnego oraz implantacji.
Materiały szewne i wspomagające gojenie.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu – premedykacja,
znieczulenie.

•
•
•
•
•

Szczegółowe omówienie techniki zabiegu implantacji
i odsłonięcia implantów.
Opieka pozabiegowa.
Omówienie powikłań leczenia implantologicznego
oraz metod postępowania.
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
Opieka nad pacjentem po zakończonym leczeniu
implanto-protetycznym.

Część praktyczna:
• Zajęcia praktyczne – zapoznanie z instrumentarium
poszczególnych systemów MIS.
• Ćwiczenia z technik szycia chirurgicznego na preparatach
zwierzęcych.
• Ćwiczenia fantomowe: implantacja w różnych typach
braków zębowych, pokaz narzędzi chirurgicznych
i zestawów implantologicznych.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

Wysoki poziom merytoryczny. Szczegółowe omówienie tematu, odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet wykraczające poza tematykę szkolenia. Zawsze można liczyć na pomoc konsultanta, bardzo dobra współpraca.
lek. chir. stom. Barbara Tyrna, Bielsko-Biała
Temat został przedstawiony bardzo szczegółowo i wyczerpująco w sposób prosty i zrozumiały dla słuchaczy. Rozbudowana część praktyczna.
Polecam.
lek. dent. Kamil Kosmowski, Zgierz
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PLANOWANIE LECZENIA
IMPLANTOLOGICZNEGO

PROWADZĄCY: dr n. med. Cezary Langot

Podczas zajęć uczestnicy, korzystając z wiedzy zdobytej podczas pierwszych szkoleń, przygotowują się do
samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta.
Diagnostyka radiologiczna.
Podstawy tomografii stożkowej.
Obsługa oprogramowania do aparatów CBCT.
Analiza modeli orientacyjnych.
Symulacja planowanego uzupełnienia protetycznego.
Przygotowanie jamy ustnej do leczenia
implantoprotetycznego.
Techniki cyfrowe wspomagające planowanie leczenia.
Sposoby wykonywania szablonów chirurgicznych.
Planowanie leczenia na podstawie informacji
uzyskanych z badania i analizy modeli.

Część praktyczna:
• Praca z systemem planowania 3D (MIS MGuide) –
praca na komputerach.
• Analiza przypadków i planowanie leczenia
implantoprotetycznego przy użyciu MSoft.
• Implantacja za pomocą szablonów chirurgicznych
i kaset MGuide – zajęcia na fantomach.
Podczas drugiego dnia szkolenia odbywa się analiza
dokumentacji medycznej pacjentów, którzy mają zostać
zakwalifikowani do zabiegów podczas szkoleń „Praktyczne
Aspekty Implantacji – Zabiegi” i „Augmentacja Kości – Warsztat
i Zabiegi”. Konsultacje prowadzi dr n. med. Konrad Walerzak
na podstawie modeli i zdjęć przywiezionych przez
uczestników.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

Chyba będzie trzeba zwiększyć ilość godzin – tematów mnóstwo. Szkolenie jest dobrze przygotowane i ciągle poprawiane zgodnie z rozwojem wiedzy
implantologicznej, żałuję, że tak późno się zapisałam.
lek. dent. Urszula Pielka, Otwock
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PROTETYKA NA IMPLANTACH

PROWADZĄCY: dr n. med. Cezary Langot

Zajęcia wprowadzają uczestników w tematykę protetyki na implantach. Podczas rozbudowanej części
warsztatowej uczestnicy wykonują korony tymczasowe na implantach, pobierają wycisk roboczy na łyżce
otwartej i zamkniętej, ćwiczą dobór łączników protetycznych oraz montaż zatrzasków w protezach overdentures.

PROGRAM SZKOLENIA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do leczenia protetycznego opartego
na implantach.
Zdeterminowane protetycznie planowanie leczenia
implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem
znaczenia szablonów chirurgicznych.
Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia
implantoprotetycznego.
Materiały stosowane w protetyce na implantach.
Współpraca zespołu lekarz – technik dentystyczny.
Protokół postępowania protetycznego w przebiegu
leczenia implantologicznego.
Prezentacja komponentów protetycznych.
Uzupełnienia tymczasowe – różne opcje, materiały,
techniki wykonywania.
Wyciski w implantoprotetyce.
Ruchome i stałe uzupełnienia implantoprotetyczne.

Część praktyczna:
• Zapoznanie się z elementami protetetycznymi i ich
zastosowaniem.
• Pobieranie wycisków łyżką otwartą i zamkniętą.
• Wykonywanie koron tymczasowych na implantach MIS
Seven i MIS C1 – zajęcia na fantomach.
• Protezy overdentures – mocowanie locatorów
i eqatorów – zajęcia na fantomach.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

Szkolenie spełniło moje oczekiwanie. Wszelkie wątpliwości odnośnie pobierania wycisków zostały rozwiane.
Prowadzący chętnie odpowiada na wszystkie pytania, jest otwarty i dostępny dla kursantów. Polecam.
lek. dent. Dominika Pujanek, Bydgoszcz
Szkolenie ,,Protetyka na implantach” w pełni mnie satysfakcjonuje. Możliwość pracy praktycznej i do tego zadawania pytań – nawet banalnych –
spowodowała, że nowe informacje szybko stały się zrozumiałe, a chęć wykorzystywania prac na implantach jeszcze większa!
lek. dent. Agnieszka Nowak, Szczecin
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CURRICU LU M IMPL A N TO LO GICZNE | SZKO LENIE 7

PRAKTYCZNE ASPEKTY IMPLANTACJI – ZABIEGI

PROWADZĄCY: dr n. med. Konrad Walerzak

Szkolenie wyłącznie praktyczne, odbywające się w nowoczesnej klinice, gdzie pod czujnym okiem
prowadzącego, uczestnicy wszczepiają swoje pierwsze w życiu implanty pacjentom.

PROGRAM SZKOLENIA
•

•

•

•

•

W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 14 zabiegów
implantologicznych, w których uczestnicy biorą czynny
udział.
Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym
poszczególne przypadki oraz przebieg zabiegu przed
rozpoczęciem każdego z nich.
Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z
własnym pacjentem. Pozstali uczestnicy asystują
przy zabiegach. Wszystko odbywa się pod czujnym
okiem i ze stałymi wskazówkami dr. Walerzaka. W celu
uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Biurem DSI.
Zabiegi są również transmitowane na żywo do sali
szkoleniowej, co umożliwia naukę w komfortowych
warunkach i zapewnia wszystkim możliwość śledzenia
szczegółów każdego zabiegu.
Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po
szkoleniu dzięki strefie E-learning DSI.

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic,
ul. Łuczek 4, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

Rekomendujemy uczestnictwo w zabiegu ze swoim
pacjentem.

Ciekawe szkolenie praktyczne. Możliwość wykonania zabiegu pod okiem doświadczonego implantologa. Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji
w trakcie zabiegu, uczy szerszego widzenia zagadnień implantologicznych.
lek. stom. Urszula Rydzewska, Grajewo
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SZKO LENIE 8 | CURRICU LU M IMPL A N TO LO GICZNE

AUGMENTACJA KOŚCI
I SINUS LIFT – WARSZTAT I ZABIEGI

PROWADZĄCY: dr n. med. Konrad Walerzak
Podczas pierwszego dnia po krótkim wprowadzaniu teoretycznym uczestnicy ćwiczą metody augmentacji
kości na preparatach zwierzęcych oraz modelach fantomowych. W trakcie drugiego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość asystowania podczas zabiegów augmentacyjnych, powiązanych z różnymi procedurami: implantacją lub/i sinus lift metodą otwartą i zamkniętą. Wykonywane procedury zależą od konkretnych przypadków, jednak dokładamy wszelkich starań w takim doborze pacjentów aby zaprezentować
możliwie jak najwięcej różnorodnych procedur.

PROGRAM SZKOLENIA
Wstęp teoretyczny:
• Metody augmentacji kości.
• Dostęp do zatoki.
• Sinus Lift otwarty i zamknięty.
• Wypełnianie ubytków kostnych i defektów różnymi
typami biomateriałów.
• Przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie.
Część praktyczna:
• Ćwiczenia na modelach fantomowych: sinus lift
metodą otwartą i zamkniętą.
• Video z zabiegu – sinus lift metodą zamkniętą.
• Wypełnianie ubytków kostnych i defektów
biomateriałami, przykrycie membraną, umocowanie
membrany, szycie.

Dzień 2
• Zabiegi Augmentacji kości i Sinus Lift z transmisją
na żywo do sali szkoleniowej, szczegółowe omówienie
poszczególnych przypadków oraz przebiegu zabiegów.
Rekomendujemy uczestnictwo w zabiegu ze swoim
pacjentem.

Dzień 1: DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Dzień 2: Centrum Szkoleniowe DSI Face Clinic,
ul. Łuczek 4, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

Szkolenie teoretyczne i praktyczne na bardzo wysokim poziomie. Różnorodność zabiegów. Polecam cały cykl
szkoleń Curriculum Implantologiczne.
lek. dent. Monika Malec-Jakubowska, Piotrków Trybunalski

Interesujące przypadki, sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów implantologicznych, fachowa wiedza przekazana w interesujący sposób.
Zdecydowanie polecam.
lek. stom. Urszula Rydzewska, Grajewo
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CURRICU LU M IMPL A N TO LO GICZNE | SZKO LENIE 9

ESTETYKA NA IMPLANTACH

PROWADZĄCA: Dr. Henriette Lerner

Stomatologia implantologiczna jest dziś zarówno nauką jak i sztuką. Wyzwanie i fascynacja polega na tym,
że jesteśmy w stanie osiągnąć rehabilitację struktur, funkcji, zdrowia, estetyki bez względu na stopień
zaniku lub zniszczenia układu stomatognatycznego. Jesteśmy w stanie doprowadzić architekturę tkanki
do najbardziej naturalnego wyniku. Nie ma „strefy estetycznej”. Cała jama ustna jest strefą estetyczną.

PROGRAM SZKOLENIA
•

•

Na estetykę jamy ustnej składa się zespół zależności
pomiędzy tkanką miękką, kością, zębami i implantami.
Istnieją zdefiniowane wymiary miękkiej tkanki,
wysokość i szerokość keratynizowanej tkanki, którą
należy osiągnąć i utrzymać. Ważnym parametrem aby
ilościowo określić wygląd tkanek miękkich jest indeks
PES. Aby osiągnąć idealne parametry stosuje się
minimalnie inwazyjne procedury.
W części praktycznej omówione i przećwiczone
zostaną trzy najczęściej stosowane procedury.

Część praktyczna:
1. Chirurgia na naturalnych zębach
• Techniki pokrywania recesji dziąsła.
• Przeszczepy tkanek łącznych – CTG.
• Przeszczepy półksiężycowe.
• Technika tunelowa.
2. Przeszczep kości i zarządzanie tkankami miękkimi
• Metoda „Socket preservation”.
• Modelowanie płata (flaps).
• Metody przedłużania płata.
• Metoda „Smart”.
• Metoda „Sausage”.
• Nici oraz szycie.
3. Chirurgia implantologiczna
• Powikłania tkanek miękkich i rozwiązywanie
problemów.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
7 punktów edukacyjnych
1 dni (8 godzin)

Jedno z najlepszych szkoleń na krajowym rynku, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Profesjonalny personel podchodzący do swojej pracy
z ogromnym zaangażowaniem. Polecam udział w całym cyklu szkoleń zwłaszcza, iż duży nacisk położono na praktyczne aspekty zagadnień.
lek. dent. Joanna Kała, Libiąż
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CURRICULUM IMPL ANTOLOGICZNE

EGZAMIN

Egzamin jest obowiązkowy dla lekarzy ubiegających się o Certyfikat DGOI oraz Certyfikat umiejętności implantologicznych DSI.
Składa się z 4 etapów:
1. Zadanie domowe – wykonanie planu leczenia i opisu zabiegu implantologicznego (uczestnicy otrzymują badania
i opis przypadku na płycie CD lub innym nośniku).
2. Test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
3. Indywidualny egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z 2 ekspertów DSI – lekarzy prowadzących szkolenia
w Curriculum, 1 eksperta DGOI oraz 1 przedstawiciela zespołu DSI.
4. Zabieg implantologiczny w klinice/gabinecie uczestnika, odbywający się w obecności przedstawiciela DSI
i utrwalany na nośniku cyfrowym celem przedłożenia Komisji Egzaminacyjnej do oceny.

Skala ocen zostaje przekazana uczestnikom wraz z pierwszym zadaniem do wykonania.
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Stomatologia
cyfrowa

WYKŁADOWCY
DR N. ME D. B A R T O S Z CE RK A S K I, DD S , P HD — P ROF. P IO T R F UD A L E J, DD S , P HD —
DR. HE NRIE T T E L E RNE R — DR. GIU S E P P E L UONGO, DD S — P ROF. C A RL O M A NG A NO, DD S , F ICD
— DR. F R A NCE S C O M A NG A NO, DD S , P HD, F ICD — DR. EI TA N MI JIRI T S K Y —
DR T OM A S Z Ś MIGIE L , DD S , MS C — DR N. ME D. K ONR A D WA L E R Z A K —
DR N. ME D. R A FA Ł Z AG A L A K — P ROF. F E RN A NDO Z A RONE

STOMATOLOGIA CYFROWA
DIGITAL EXPERT

„DIGITAL EXPERT”
JEDYNY W POLSCE KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACYJNY
DENTAL SKILLS INSTITUTE, DIGITAL DENTISTRY SOCIETY
I DIGITAL DENTISTRY SOCIETY POLAND!
„Digital Expert” – rewolucyjny, intensywny, jedyny w Polsce program szkoleń obejmujący cały
proces leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowych. Skierowany do dentystów
na różnym poziomie zaawansowania. Pięć 2-dniowych modułów szkoleniowych prowadzą światowej sławy eksperci - klinicyści i prekursorzy w dziedzinie stomatologii cyfrowej.
Uczestnicy zdobędą nowatorską wiedzę merytoryczną, techniczną i umiejętności praktyczne
potwierdzone Międzynarodowym Certyfikatem DDS International i tytułem Digital Expert.

Certificate of


for

Dr. Jan Kowalski
by successfully completing the International Continuing Education Program in Digital
Dentistry

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT
DDS INTERNATIONAL
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D I G I TA L E X P E R T

MODUŁ 1
POZYSKIWANIE DANYCH

PROWADZĄCY: dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD
dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc

Dzień 1
FOTOGRAFIA CYFROWA, WIDEO,
PROJEKTOWANIE UŚMIECHU

Dzień 2
RADIOLOGIA I SKANOWANIE
WEWNĄTRZUSTNE

Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD

Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc

Program szkolenia:
Fotografia stomatologiczna:
• Sprzęt (aparaty fotograficzne).
• Metodologia (ogniskowa, czas naświetlania,
czułość ISO, źródła światła, tło).
• Edycja danych.
• Przechowywanie danych i komunikacja
z zespołem.

Program szkolenia:
CBCT:
• Zasady pracy (CT, CBCT).
• Reguły, zasady i aspekty techniczne.

Wideo:
• Pozyskiwanie danych.
• Materiały, metodologia, zasady, edycja.
Wizualizacja uśmiechu:
• Programy.
• Ocena techniczna.
• Eksport wyników pracy.
• Integracja z protokołem postępowania
klinicznego.
Warsztat:
• Fotografia.
• Fotografie twarzy i zdjęcia wewnątrzustne.
• Retraktory.
• Kontrastory.
• Czarne rękawiczki.
• Status fotograficzny.
• Zdjęcia na żywo (live).
• Wizualizacja uśmiechu.

Skanery wewnątrzustne:
• Zasady działania.
• Cechy, dokładność i precyzja.
• Elementy do skanowania - Scan Bodies.
• Techniki skanowania.
Skanery - IOS:
• Cechy, integracja z postępowaniem klinicznym.
Warsztat:
• Skaner wewnątrzustny.
• Wirtualny pacjent.
• Integracja (połączenie) danych: skan wewnątrzustny,
CBCT, skan twarzy.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dni (16 godzin)
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S T O M AT O L O G I A C Y F R O WA

MODUŁ 2
PLANOWANIE CHIRURGICZNE I ZABIEGI

PROWADZĄCY: dr. Henriette Lerner
dr. Giuseppe Luongo, DDS

Dzień 1
DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE
CYFROWE

Dzień 2
CHIRURGIA NAWIGOWANA
KOMPUTEROWO

Dr. Henriette Lerner

Dr. Giuseppe Luongo, DDS

Program szkolenia:
• Import obrazów z CT i CBCT: pliki DICOM.
• Proces segmentacji i konwersja na dane 3D.
Połączenie różnych formatów pozyskanych
danych.
• Diagnostyka cyfrowa.
• Wirtualne planowanie leczenia. Konwersja
postaci wirtualnej.
• Integralny proces od planowania po realizację.
• Wykorzystanie oprogramowania w
zintegrowanym procesie planowania
chirurgicznego i protetycznego: pojedynczy
ząb / częściowe braki zębowe/ bezzębie.
• Szczęka / żuchwa.
• Planowanie przeszczepów kostnych: techniki
i materiały.
• Programy do planowania zabiegów
implantacji/augmentacji kości, zasady
planowania szablonów.
• Oprogramowanie do planowania
protetycznego: projekt łączników, prace
tymczasowe.

Program szkolenia:
• Braki pojedynczych zębów.
• Bezzębie częściowe.
• Bezzębie całkowite w szczęce.
• Bezzębie całkowite w żuchwie.
• Przypadki zaawansowane.
• Zastosowanie technologii cyfrowej w chirurgii
rekonstrukcyjnej.
Demonstracja zabiegu z użyciem nawigacji
komputerowej.

Warsztat:
• Importowanie danych z procedur klinicznych
do cyfrowej organizacji pracy.
• Planowanie implantów, szablonów,
komponentów protetycznych.
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DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dni (16 godzin)
Szkolenie odbywa się w języku
angielskim. Tłumaczenie symultaniczne
na język polski.

D I G I TA L E X P E R T

MODUŁ 3
CHIRURGIA W PRAKTYCE

PROWADZĄCY: dr n. med. Konrad Walerzak
dr n. med. Rafał Zagalak

Dzień 1
CHIRURGIA NAWIGOWANA
Dr n. med. Konrad Walerzak
Program szkolenia:
• Prezentacja przypadku: zabezpieczenie
anestezjologiczne podczas zabiegu na żywo.
• Zaopatrzenie protetyczne – dyskusja.
• Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego.
Rodzaj cięcia i kształt płata. Zabieg
bezpłatowy.
• Minimalnie inwazyjna metoda augmentacji
tkanek twardych i miękkich.
• Przeszczepy.
• Chirurgia nawigowana: Co robić, a czego
nie robić? Jak ominąć krzywą uczenia się?
Przeszczepy bloków kostnych.
• Nawigowana implantacja natychmiastowa
i natychmiastowe obciążenie.
Zabieg chirurgiczny na żywo.

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic
ul. Łuczek 4, Warszawa

Dzień 2
NAWIGACJA DYNAMICZNA
VS SZABLONY CHIRURGICZNE
Dr n. med. Rafał Zagalak
Program szkolenia:
• Nawigacja dynamiczna: Definicja i podstawowe
zasady.
• Zabieg z wykorzystaniem nawigacji
dynamicznej vs zabieg z użyciem szablonu.
• Protokół kliniczny i omówienie przypadku.
• Zalety / wady.
• Protokół postępowania w nawigacji
dynamicznej:
• wykonanie szablonu radiograficznego;
• CBCT z szablonem radiograficznym /
wymagania;
• eksport danych z CBCT do wybranego
oprogramowania;
• zorientowane protetycznie planowanie
zabiegu / oprogramowanie.
Warsztat:
• Nawigacja dynamiczna na modelach
demonstracyjnych.

1 dzień (8 godzin)
DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
1 dzień (8 godzin)
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S T O M AT O L O G I A C Y F R O WA

MODUŁ 4
PROTETYKA CYFROWA

PROWADZĄCY: prof. Fernando Zarone
dr. Eitan Mijiritsky

Dzień 1
PROTETYKA CYFROWA. NOWE
MATERIAŁY I METODOLOGIA
W ERZE CYFROWEJ

Dzień 2
OKLUZJA CYFROWA

Prof. Fernando Zarone

Program szkolenia:
• Cyfrowe badanie i rejestracja danych.
• Rozważania na temat okluzji w prostych
i zaawansowanych przypadkach leczenia
odtwórczego i implantoprotetycznego.
• Transfer informacji diagnostycznej do
programów CAD.
• Cyfrowe łuki twarzowe i wirtualne
artykulatory.
• Cyfrowa analiza okluzji docelowych prac
protetycznych.

Program szkolenia:
• Cyfrowy mock-up.
• Sposoby preparacji zębów.
• Retrakcja dziąseł.
• Wyciski cyfrowe.
• Prace tymczasowe.
• Zależności między nowymi technologiami
cyfrowymi a nowymi materiałami
protetycznymi.
• Materiały protetyczne dostosowane do
procedur cyfrowych.
• Klasyfikacja, właściwości fizyko-chemiczne,
technologia wytwarzania, wykorzystanie
w różnych rodzajach prac protetycznych.
• Nowe materiały ceramiczne.
• Prace docelowe wykonywane w procedurach
cyfrowych.
• Strategie mocowania adhezyjnego.

Dr. Eitan Mijiritsky

Warsztat:
• Badanie i rejestracja danych, połączenie
z danymi z łuku twarzowego, deprogramator,
modyfikacja VDO (wymiaru pionowego
zwarcia).

Warsztat:
• Cyfrowy mock-up.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dni (16 godzin)
Szkolenie odbywa się w języku
angielskim. Tłumaczenie symultaniczne
na język polski.
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D I G I TA L E X P E R T

MODUŁ 5
TECHNOLOGIE PRODUKCJI I ORTODONCJA
PROWADZĄCY: prof. Carlo Mangano, DDS, FICD
dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD
prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD

Dzień 1
CYFROWE TECHNIKI WYKONYWANIA
PRAC PROTETYCZNYCH
Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD
Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD
Program szkolenia:
• Od wirtualnego planowania po wykonanie
protezy.
• Procedury cyfrowe w kontaktach między
gabinetem a laboratorium.
• Frezarki gabinetowe i laboratoryjne.
• Drukarki 3D, proces stereolitograficzny.
• Bezpośrednie laserowe wykonywanie prac
metalowych.
• Indywidualnie wykonywane bloki kostne.
• Wycinanie: materiały, właściwości,
technologie.
• Drukowanie:
• rodzaje drukarek;
• stereolitografia;
• laserowe spiekanie metali (synteryzacja).
• Wykonywanie modeli.
• Wykonywanie szablonów.
• Wykonywanie komponentów protetycznych.
• Frezowanie naturalnie wyglądających
odbudów.
• Wykańczanie, podbarwianie i glazurowanie
komponentów protetycznych.
Warsztat lub demonstracja:
• Modele wirtualne i wykonywanie odbudowy.
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Dzień 2
CYFROWA ORTODONCJA
Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD
Program szkolenia:
• Procedury cyfrowe w ortodoncji.
• Pozyskiwanie danych i diagnostyka w 3D.
• Planowanie z 3D.
• Wewnątrzustne skany 3D czy wyciski PVS
(poliwinylosiloksanowe).
• Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych 2D.
• Zdjęcia rentgenowskie.
• Ocena periodontologiczna.
• Badanie stomatologiczne.
• Badanie okluzyjne.
• Właściwości skanera Itero:
• Komunikacja wizualna.
• Rejestracja zwarcia.
• Natychmiastowa symulacja korekty uśmiechu.
• Natychmiastowa symulacja leczenia ortodontycznego.
• Natychmiastowa symulacja efektu wybielania.
• Natychmiastowy mock-up motywacyjny.
• Analiza czynnościowa.
• Symulacja zmian w czasie/kontrola jakości.
• Połączenie z laboratorium.
• Dobieranie koloru.
• Analiza preparacji zębów.
• Wizualizacja korekty uśmiechu / motywacyjny mock-up.
• Wax-up diagnostyczny: analogowy / cyfrowy.
• Plan leczenia ortodontycznego.
• Zasady postępowania terapeutycznego / Invisalign / Invisalign Go.
• Clean Check.
• Wybór zamków i klejenie.
• Wizyty kontrolne.
Warsztat:
• Clean check, pełna koncepcja postępowania.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
2 dni (16 godzin)
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S T O M AT O L O G I A C Y F R O W A — D I G I TA L E X P E R T

TWOJE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Międzynarodowy Certyfikat

Poznanie pełnego procesu

DDS International i tytuł

leczenia z wykorzystaniem

Digital Expert!

technologii cyfrowej

Kompleksowa,
ultranowoczesna wiedza

Bezpieczeństwo

i umiejętności, materiały

i komfort zabiegów

i narzędzia

Optymalizacja czasu pracy
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szkolenia
l aserowe

WYKŁADOWCY
DR. M A RK CRONS H AW B S C ( HONS ), B D S , L D S RC S ( E NG ), MS C

SZKOLENIA L A SEROW E

LASEROTERAPIA W STOMATOLOGII

PROWADZĄCY: Dr. Mark Cronshaw
BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc

•
•

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień 1
1. Podstawy laseroterapii: bezpieczeństwo, interakcja
między laserem a tkanką: Jak to działa?
2. Cięcie tkanek twardych.
3. Zajęcia praktyczne. Opracowywanie szkliwa, zębiny
i korzenia: bezpieczne i efektywne parametry cięcia (na
usuniętych zębach).
4. Fototerapia laserowa: znieczulenie, wspieranie gojenia
i wspomagane światłem leczenie stanów zapalnych.
Ta część szkoleniaobejmuje zajęcia praktyczne:
demonstrację technik, a dodatkowo możliwość
wypróbowania ich na sobie nawzajem.
Podczas tej części opanujesz leczenie:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych,
suchych zębodołów,
aft,
owrzodzeń powstałych w wyniku urazów i opryszczki,
łagodzenie ostrych stanów zapalnych,
bólu po zabiegach chirurgicznych,
przyspieszenie gojenia się tkanek: po przeszczepach,
wprowadzeniu implantów, zabezpieczenie zębodołu po
ekstrakcji itp.,
artropatii,
bólów mięśniowych (uogólnionych).
5. Endodoncja

Dzień 2
1. Wybór końcówki i niezbędna obsługa sprzętu.
2. Periodontologia: wspomagane laserem leczenie
przewlekłego zapalenia przyzębia u dorosłych oraz
periimplantitis.
Procedury obejmują:
• redukcja ilości bakterii laserem diodowym,
• leczenie przyzębia laserem diodowym (chirurgiczne
leczenie periodontologiczne),
• minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłego zapalenia
przyzębia u dorosłych laserem Waterlase (protokoły

•

postępowania naprawczego),
minimalnie inwazyjne leczenie laserem Waterlase
i chirurgiczne leczenie periimplantitis,
chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie periodontologiczne
z pomocą dwóch długości fali światła laserowego,
leczenie przerostu dziąseł.

3. Chirurgia estetyczna i kosmetyczna: wydłużanie korony
i dające optymalne wyniki postępowanie z tkankami miękkimi.
4. Estetyczne postępowanie z tkankami miękkimi:
• gingiwektomia,
• plastyka dziąseł,
• postępowanie z tkankami miękkimi brodawki,
• wydłużanie korony z redukcją tkanki kostnej: minimalnie
inwazyjne (bez wytwarzania płata) oraz techniki wytwarzania
płata.
Zajęcia praktyczne: chirurgia tkanek twardych i miękkich
•
•
•
•
•
•

gingiwektomia,
cięcia przy tworzeniu płatów,
wydłużanie korony z redukcją tkanki kostnej (bez
wytwarzania płata),
tworzenie estetycznych profili wyłaniania,
frenulektomia,
frenotomia, plaster laserowy.

5. Chirurgia wspierana laserem, medycyna jamy ustnej
i patologie.
Ta część obejmuje:
• ekstrakcje chirurgiczne bez wytwarzania płata i związaną
z tym chirurgię kości,
• resekcję wierzchołka korzenia,
• techniki gojenia zębodołów włączając w to CGF
i fotobiomodulację,
• odsłanianie implantu,
• leczenie liszaja płaskiego,
• usuwanie polipów i włókniaków,
• nadziąślaków włóknistych,
• usuwanie ziarniniaków olbrzymiokomórkowych.
Wszystkie zagadnienia ilustrowane będą zdjęciami przypadków
klinicznych, niektóre dodatkowo z nagraniami zabiegów.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)
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szkolenia
za awansowane

WYKŁADOWCY
L E K . S T OM. M AGD A L E N A PAW E L CZ Y K-M A D A L IŃS K A , MS C —
DR N. ME D. K A ROL IN A M A Z URE K — DR N. ME D. M ACIE J MICH A L A K —
DR. S TAV RO S P E L E K A NO S — P ROF. DR. M A RCE L WA IN W RIGH T

SZKOLENIA
Z A AWA N S OWA N E

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin
stomatologii. Poszerzanie zakresu swoich kompetencji to
nie tylko wartość samorozwojowa – to gwarancja lojalności
pacjentów, którzy coraz częściej sami poszukują informacji
o możliwych metodach leczenia.

Włączenie do oferty gabinetu nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań przekłada się na wymierne korzyści
finansowe, podnosi satysfakcję z pracy i prestiż gabinetu,
a przede wszystkim zapewnia zdrowie i zadowolenie pacjentom!

Szkolenia zaawansowane to odpowiedź na rosnące
wymagania pacjentów i rynku oraz recepta na to, by stale
cieszyć się rozwojem swojej kliniki lub gabinetu.
Jeśli posiadasz już doświadczenie implantologiczne,
szkolenia zaawansowane to propozycja dla Ciebie!

30 | Zapisy i informacje: www.dsi-edu.com | biuro@dsi-edu.com | +48 22 338 70 70

SZKO LENIA Z A AWA N S OWA N E

PROTETYKA ZAAWANSOWANA I OKLUZJA

PROWADZĄCA: dr n. med. Karolina Mazurek

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień 1
• Wprowadzenie – materiały, instrumenty i urządzenia
w gabinecie implantoprotetycznym, komponenty
•

•

protetyczne systemu MIS.
Planowanie leczenia implantoprotetycznego:
- zasady okluzji
- analiza estetyczna
- rekonstrukcja wysokości zwarcia (wax-up, mock-up)
- łuk twarzowy i artykulator
- przygotowanie ortodontyczne
- harmonogram czasowy i finansowy leczenia
Rozległe uzupełnienia protetyczne wsparte o wszczepy:
- uzupełnienia ruchome (precyzyjne elementy
retencyjne: locator, belka) etapy pracy klinicznej
- uzupełnienia stałe (przykręcane, cementowane)
etapy pracy klinicznej
- korony na implantach: Zblokowane czy pojedyncze?
- współpraca i komunikacja z pracownią
- uzupełnienia tymczasowe – możliwości, materiały

Część praktyczna:
• Zastosowanie łuku twarzowego, ustalanie wysokości
zwarcia, relacji centralnej, zasady estetyczne.
• Wykonanie korony tymczasowej akrylowej metodą
bezpośrednią.
• Modelowanie profilu wyłaniania.
• Wyciski indywidualnego profilu wyłaniania –
modyfikacja transferu.
• Korona tymczasowa modelująca profil wyłaniania.
• Indywidualizacja transferu do profilu wyłaniania.

Dzień 2
• Przykręcane vs cementowane.
• Modelowanie profilu wyłaniania, zarządzanie tkankami
miękkimi.
• Wyciski tkanek miękkich modelowanych koroną
tymczasową (modyfikacja transferów, masy
wyciskowe).
• Komplikacje podczas pobierania wycisków – jak im
zaradzić?
• Wyciski w pracach mieszanych implanty i filary własne
pacjenta.
• Materiały i możliwości estetyczne.
• Łączniki estetyczne (tlenek cyrkonu, ceramiki szklane).
• Cementowanie – wybór odpowiednich materiałów,
kolorystyka, usuwanie pozostałości cementu.
• Technologia CAD/CAM (skanowanie, frezowanie,
modelowanie profilu wyłaniania).

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

Szkolenie oceniam bardzo dobrze, prowadząca w wystarczającym stopniu, w sposób wyczerpujący
odpowiadała na wszystkie pytania. Bardzo dobre porozumienie.
lek. stom. Przemysław Juzala, Warszawa
Bardzo dobra, skumulowana wiedza z zakresu implantoprotetyki, na poziomie zaawansowanym. Zdecydowanie polecam wszystkim,
którzy borykają się z różnymi problemami implantologicznymi.
lek. dent. Jacek Ząbkowski, Warszawa
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SZKO LENIA Z A AWA N S OWA N E

ZARZĄDZANIE TKANKAMI PRZYZĘBIA
– POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE
I NIECHIRURGICZNE

PROWADZĄCY: Prof. Dr. Marcel Wainwright

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu
w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.

PROGRAM SZKOLENIA
Dwa intensywne dni warsztatowe będące kwintesencją
wiedzy i umiejętności w zarządzaniu tkankami przyzębia!
Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu
najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne
efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania
z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne
kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna
baza do dalszego rozwoju.
Dedykowane w szczególności lekarzom rozpoczynającym
pracę z implantami lub posiadającym doświadczenie
w leczeniu implantoprotetycznym. Ze szkolenia skorzystają
także dentyści spotykający się w pracy z problemami
pacjentów implantologicznych i periodontologicznych
oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub
wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.
•
•
•

•

•
•

Ocena warunków, ustalenie typów/klas (biotyp,
klasyfikacja kostna, oczekiwania estetyczne).
Komunikacja z pacjentem i dokumentacja fotograficzna.
Augmentacja tkanek twardych (bloczki kostne, metoda
„socket preservation”, technika „bone shield”, technika
rozszczepienia wyrostka).
Tkanki miękkie wokół implantów i augmentacja tkanek
miękkich – m.in. technika uniesienia brodawki, technika
„roll – flap” (płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki
łącznej vs. ksenografty, technika „VIPCT flap”, technika
Pallaciego, technika tunelowa, pokrywane recesji.
Precyzyjne ostrzykiwanie dziąseł kwasem
hialuronowym.
Rola prac tymczasowych (kształt pracy tymczasowej po
ekstrakcji a pożądane ukształtowanie tkanek miękkich;
łączniki).

•
•
•

Implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona.
Postępowanie w przypadku problemów z przyzębiem.
Techniki wspomagające gojenie, m.in. metody
autogenne – CGF.

Omawiane procedury zostaną przećwiczone
z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli
fantomowych.
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)
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SPECJALNIE NA
ZAPROSZENIE
DENTAL SKILLS
INSTITUTE!

SZKO LENIA Z A AWA N S OWA N E

POJEDYNCZY IMPLANT W STREFIE ESTETYCZNEJ.
ASPEKTY CHIRURGICZNE I PROTETYCZNE

PROWADZĄCY: Dr. Stavros Pelekanos
Celem tego szkolenia jest przeanalizowanie i kategoryzacja różnych sposobów leczenia, z naciskiem na
metodologię i postępowanie kliniczne w przypadkach wprowadzania implantów w strefie estetycznej
oraz przekazanie wskazówek pozwalających na osiągnięcie optymalnych rezultatów w zakresie estetyki.
W oparciu o przypadki kliniczne przedyskutowane zostaną również nowe podejścia do leczenia.
Uzyskanie długoterminowo stabilnych efektów odbudowy wspartej na implantach w strefie estetycznej
wymaga zastosowania wymagających procedur chirurgicznych i protetycznych. Czynniki anatomiczne, takie jak cienka blaszka policzkowa kości wyrostka zębodołowego, cienka warstwa tkanek miękkich oraz
wydłużona girlanda dziąsłowa potrafią utrudnić podejmowanie decyzji oraz przebieg leczenia.
Doświadczenie kliniczne i dowody z badań naukowych pokazują, że prawidłowy sposób pracy klinicznej,
przestrzeganie kolejności postępowania i prawidłowe procedury mają podstawowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu pracy implanto-protetycznej.
W większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach odbudów w strefie estetycznej, poprawa stanu tkanek
miękkich i/lub twardych jest absolutnie niezbędna dla uzyskania dobrej estetyki i naturalnego wyglądu
korony wspartej na implancie. Czas, wybór materiału oraz typu odbudowy protetycznej mogą dodatkowo
utrudniać proces podejmowania decyzji i wpływać na ostateczny wynik pracy.

CELE EDUKACYJNE I PROGRAM:
•

•

Zrozumienie założeń rożnych strategii leczniczych
(natychmiastowe vs. odroczone wprowadzanie
implantu, natychmiastowe vs. odroczone obciążanie
implantu).
Najważniejsze procedury chirurgiczne dotyczące

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (16 godzin)

tkanek miękkich, wolny przeszczep dziąsłowy,
przeszczep tkanki podnabłonkowej, tkanki łącznej
i/lub ich kombinacje, jak również przeszczepy
bezkomórkowej macierzy kolagenowej przed lub
podczas wprowadzania implantu.
•

Zrozumienie zasadności różnych procedur regeneracji
kości (różne błony i substytuty kości).

•

Rozpoznawanie i wybieranie właściwego rozwiązania
protetycznego (personalizowane vs. prefabrykowane
łączniki, odbudowy przykręcane vs. cementowane).
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SZKO LENIA Z A AWA N S OWA N E

AUTOGENNE METODY REGENERACJI
TKANEK W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ.
SKONCENTROWANE CZYNNIKI WZROSTU (CGF)

PROWADZĄCY: dr n. med. Maciej Michalak

PROGRAM SZKOLENIA
Teoria wraz z prezentacją przypadków klinicznych:
• Czynniki wzrostu - wprowadzenie, działanie, możliwości
znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2
w chirurgii stomatologicznej.
• Jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody
autogenne w gabinecie stomatologicznym.
• Zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do
augmentacji kości.
• Sinus lift z użyciem CGF.
• Inne możliwości zastosowania czynników wzrostu.
• Porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi
materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF,
L-PRF).
• Metoda na powolne i stopniowe uwalnianie
skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP
(RoundUp).

Część praktyczna:
• Pobranie krwi.
• Otrzymywanie CGF.
• Wytworzenie Sticky Bone.
• Otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań
(m. in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz
uzdatniając powierzchnię implantów).
• Wytworzenie biologicznej membrany ze
skoncentrowanych czynników wzrostu.
• Zastosowanie techniki „ el Poncho” w trakcie implantacji.
• Przygotowanie materiału do regeneracji kości
z wykorzystaniem urządzenia RoundUP.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
7 punktów edukacyjnych
1 dzień (8 godzin)

Wykładowca bardzo kompetentny, w sposób profesjonalny przekazuje wiedzę. Nie stroni od trudnych pytań. Szczerze dzieli się wiedzą,
a posiada ją bardzo rozległą.
lek. stom. Iwona Kołomańska, Kielce
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SZKO LENIA Z A AWA N S OWA N E

KORTYKOTOMIA Z W YKORZYSTANIEM
PIEZOCHIRURGII I LASEROTERAPII

PROWADZĄCA: lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, MSc

Podczas szkolenia szeroko omówione zostanie zastosowanie procedur periodontologicznych, które mają
znaczenie w planowaniu i uzyskaniu przewidywalnego, optymalnego dla tkanek przyzębia efektu leczenia
ortodontycznego – wykorzystanie efektu odcinkowej akceleracji piezochirurgicznej, kortykotomia, laseroterapia.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Diagnostyka tkanek przyzębia w leczeniu ortodontycznym na przykładach, kwalifikacja i przygotowanie pacjentów.
2. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja.
Wstęp teoretyczny i omówienie przykładowych przypadków.
3. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja.
Część praktyczna polegająca na przećwiczeniu omawianych procedur przy użyciu piezochirurgii.
4. Wstęp do laseroterapii stomatologicznej, działanie i zastosowanie w pigułce.

6. Laseroterapia w leczeniu ortodontycznym – pokaz
i warsztat polegający na przećwiczeniu części z omówionych procedur z wykorzystaniem laserów diodowych.
7. Na zakończenie: dyskusja i wspólna konsultacja przypadków przywiezionych przez uczestników, podsumowanie.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
7 punktów edukacyjnych
1 dzień (8 godzin)

5. Laseroterapia stosowana przed i podczas leczenia ortodontycznego – przykłady zastosowania:
•
•
•
•
•

gingiwoplastyka
dekontaminacja
plastyka przyczepu wędzidełek warg i policzków
biostymulacja
działanie przeciwbólowe
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UZYSKAJ WSPARCIE FINANSOWE
NA NASZE SZKOLENIA!
DOFINANSOWANIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków
Funduszu Pracy.
Cel: dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców,
aby dostosowali swoje kompetencje do potrzeb rynku. Kwota dofinansowania na 1 pracownika może sięgać nawet 12 700 PLN.

Dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich można wykorzystać tylko na szkolenia zweryfikowane przez PARP, ujęte w
Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. DSI posiada wpis do Bazy, a wszystkie szkolenia DSI
objęte są możliwością uzyskania dofinansowania lub refundacji.
W Polsce funkcjonuje obecnie kilka Regionalnych Programów
Operacyjnych. Każdy z nich ma swoje kryteria w zależności od
regionu i warunków oraz celu na jaki środki mają być przyznane.

Wsparcie jest bezzwrotne.
Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne. Kryteria przyznawania i wzory wniosków o dofinansowanie
różnią się w zależności od regionu: wszelkich informacji udzieli Ci
Powiatowy Urząd Pracy w Twoim powiecie.

„Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN) to specjalny fundusz oferujący nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne
osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

POŻYCZKA

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło do kwoty nieopłaconej.
OPEN to szansa dla wszystkich, którzy nie mogli starać się o dofinasowanie do naszych szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy Bazy
Usług Rozwojowych, ale również dla tych, którzy otrzymali dofinansowanie, ale chcieliby skorzystać z pożyczki na wkład własny. Jednorazowa
kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników
projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie!

Więcej informacji:

+48 22 338 70 70

| biuro@dsi-edu.com | www.dsi-edu.com

Intensy wna
pr ak t yk a
z udzia łem
pacjentów
WYKŁADOWCY
DR N. ME D. K A ROL IN A M A Z URE K — DR N. ME D. K ONR A D WA L E R Z A K

INTENSY WNA PRAKTYKA
Z U DZ I A Ł E M PAC J E N TÓW

Intensywna Praktyka to propozycja dla stomatologów,
chcących w krótkim czasie nabyć maksimum wprawy
w pracy z pacjentami.

Ogromnym walorem szkoleń jest bardzo intensywna nauka
samodzielnego wszczepiania implantów i wykonywania
prac protetycznych pod czujnym okiem prowadzącego.

Szkolenia są doskonałym uzupełnieniem cyklu Curriculum
i podstawowych szkoleń z zakresu chirurgii i protetyki.
Pozwalają kompleksowo przygotować się do leczenia
pacjentów implantoprotetycznych.
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J E D Y N A TA K A O F E R TA
NA POL SKIM RYNKU!

NAWET
15 ZABIEGÓW
W TRAKCIE
SZKOLENIA
SAMODZIELNA
PRACA
Z PACJENTAMI:
MIN. 5
SAMODZIELNIE
WSZCZEPIONYCH
IMPLANTÓW LUB
2 KORONY

GWARANCJA
ZWROTU
PIENIĘDZY

KAMERALNA,
3 OSOBOWA
GRUPA

WYSOKIEJ
JAKOŚCI,
NOWOCZESNY
SPRZĘT,
NARZĘDZIA
I IMPLANTY

ŚWIATOWEJ
KLASY
PROWADZĄCY
I NAJWYŻSZY
STANDARD KLINIK

ZAPEWNIAMY
PACJENTÓW

WSZYSTKIE
ZABIEGI MOŻESZ
WIELOKROTNIE
ODTWORZYĆ
W BEZPŁATNEJ
STREFIE
E-LEARNING
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INTENSYWNA PRAKTYKA
IMPLANTOLOGICZNA – ZABIEGI
Dwudniowe, intensywne szkolenie implantologiczne, podczas którego uczestnicy samodzielnie wykonują zabiegi
implantacji pod czujnym okiem prowadzącego. Uczestnicy szczegółowo omawiają z prowadzącym poszczególne
przypadki oraz przebieg zabiegu przed rozpoczęciem każdego z nich. Szkolenia odbywają się w bardzo nowoczesnych
klinikach w Warszawie.

PROWADZĄCY

dr n. med. Konrad Walerzak

MIEJSCE
Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic
ul. Łuczek 4, Warszawa (Włochy)

CZAS TRWANIA
GRUPA
ILOŚĆ SAMODZIELNIE
WSZCZEPIANYCH IMPLANTÓW
GWARANCJA

2 dni (czwartek – piątek lub piątek – sobota)
maksymalnie 3 uczestników
5 implantów na uczestnika
zwrot pieniędzy (500 PLN za każdy niewszczepiony samodzielnie implant)

TRANSMISJA NA ŻYWO
DOSTĘP DO STREFY E-LEARNING
PACJENCI
KONSULTACJE Z PROWADZĄCYM
PO SZKOLENIU

tak
tak, bezpłatnie przez 6 miesięcy
zapewnia DSI, istnieje możliwość udziału z własnymi pacjentami
tak, przez 2 tygodnie
14

PUNKTY EDUKACYJNE
IMPLANTY WSZCZEPIANE
PODCZAS ZABIEGÓW
UŻYWANY SPRZĘT
DODATKOWE ZABIEGI
OKOŁOIMPLANTACYJNE W
TRAKCIE SZKOLENIA
(tylko jeśli leczenie pacjenta
wymaga przeprowadzenia
dodatkowych procedur)

głównie MIS Seven (połączenie konikalne)
MIS, Hu-Friedy, Meisinger, W&H

Augmentacja kości biomateriałami MIS 4Bone.
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą.
Podbicie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu osteotomów.
Wszczepianie implantów za pomocą szablonów chirurgicznych MIS MGuide.
Przeszczepy bloczków kostnych (sporadycznie).
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INTENSYWNA PRAKTYKA
IMPLANTOLOGICZNA – ZABIEGI

ZALETY SZKOLENIA

•

•
•

•

•

•
•

100% PEWNOŚCI! Udzielamy GWARANCJI, że każdy
z uczestników wszczepi 5 implantów! Zwracamy 500zł
brutto za każdy niewprowadzony implant z pięciu.
Szczegółowy zakres gwarancji dostępny jest w biurze
DSI i przesyłany w przypadku zainteresowania udziałem
w szkoleniu.
Kameralna, 3 osobowa grupa!
W ciągu dwóch dni odbywa się od 10 do 15 zabiegów.
Każdy z uczestników jest operatorem przy kilku
zabiegach oraz asystuje przy kilku innych.
Zabiegi są również transmitowane na żywo do sali
szkoleniowej, która znajduje się obok gabinetu,
co umożliwia chętnym opuszczenie gabinetu
i kontynuowanie nauki w komfortowych warunkach.
Możliwość śledzenia szczegółów każdego zabiegu.
Nauka wielu technik. Implanty umieszczane są
w kości metodą tradycyjną oraz za pomocą
nowoczesnych szablonów, zaprojektowanych
komputerowo.
Wszystkie zabiegi można wielokrotnie oglądać po
szkoleniu dzięki strefie e-learning.
Konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni
po szkoleniu.

UWAGA! Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać
minimum podstawową wiedzę implantologiczną
udokumentowaną udziałem w szkoleniach i praktyką lekarską
w zakresie implantologii. Oferujemy również szkolenia
przygotowujące.
Po rejestracji na szkolenie Biuro DSI kontaktuje się
indywidualnie z każdym uczestnikiem w celu ustalenia
poziomu zaawansowania uczestnika oraz omówienia
zasad Gwarancji. Ustalane są również sposoby konsultacji
pacjentów przez dr Walerzaka przed szkoleniem (dotyczy
uczestników, którzy przyjadą ze swoimi pacjentami).
W sporadycznych przypadkach organizator lub prowadzący
ma prawo odmówić uczestnikowi przeprowadzenia zabiegu
ze względu na poziom trudności zabiegu lub bezpieczeństwo
pacjentów. W takiej sytuacji uczestnik przygląda się lub
asystuje w zabiegu wykonywanym przez prowadzącego.

PACJENCI
•

•
•

•
•

Dental Skills Institute zapewnia pacjentów na
zabiegi wykonywane podczas szkolenia. Pacjenci są
kwalifikowani przez lekarza prowadzącego szkolenie na
podstawie osobnej procedury.
Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach ze swoimi
pacjentami.
W celu zakwalifikowania Państwa pacjenta do zabiegu
należy zgłosić nam chęć udziału w szkoleniu ze swoim
pacjentem. W odpowiedzi przesyłamy procedurę
kwalifikacji pacjenta.
Po wykonanym zabiegu pacjent ma bezpłatnie
wykonaną tomografię lub pantomogram.
Za każdy wszczepiony implant pacjent uiszcza opłatę
w wysokości 1000zł (gotówką bezpośrednio po zabiegu).

Zdecydowanie polecam. Dr Walerzak jest urodzonym pedagogiem z pasją i profesjonalizmem przekazuje
wiedzę.
lek. dent. Jakub Szkwarek, Kraków
Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Dziękuję prowadzącemu za wyczerpujące i klarowne wprowadzenie do zagadnień z zabiegów implantacji.
Dziękuję personelowi za pomoc i zaangażowanie.
lek. dent. Marcin Ostrowski, Łódź
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INTENSYWNA PRAKTYKA PROTETYCZNA
Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

PROWADZĄCA: dr n. med. Karolina Mazurek
Intensywne szkolenie protetyczne z udziałem pacjentów. W szkoleniu bierze udział trzech lekarzy. Podczas szkolenia wykonywanych jest łącznie 6 koron na implantach: każdy z uczestników pracuje osobiście,
pod okiem dr n. med. Karoliny Mazurek, nad przygotowaniem minimum 2 koron oraz współuczestniczy
w pracy pozostałych lekarzy biorących udział w szkoleniu. Praktyka odbywa się w jednej z najnowocześniejszych klinik w Polsce, dysponującej innowacyjnym sprzętem i własną pracownią protetyczną.
Szkolenie podzielone jest na 2 etapy: 2x po 1 dzień i odbywa się w piątki lub soboty z tygodniową przerwą.

Rekomendujemy uczestnictwo w zabiegu ze swoim
pacjentem.

PROGRAM SZKOLENIA
Spotkanie 1, dzień 1 (pt. lub sob.)
8h = praca z pacjentami + omówienie
• Omówienie dokumentacji i planów leczenia
implantoprotetycznego każdego z zakwalifikowanych
pacjentów.
• Pobieranie wycisków do koron na implantach.
• Wyciski łyżką zamkniętą i otwartą, blokowanie
implantów.
• Dobór koloru i materiałów.
• Dyskusja.
Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie wyciski oraz dobiera
kolory i materiały do 2 koron i aktywnie współuczestniczy
w przygotowaniu pozostałych.
1 tydzień przerwy – wykonanie koron przez pracownię
protetyczną.

Spotkanie 2, dzień 1 (pt. lub sob.)
8h = praca z pacjentami + omówienie
• Korony przykręcane i cementowane, łączniki koronowe.
• Materiały.
• Obciążanie implantów koronami.
• Kontrola punktów stycznych i okluzji.
• Wykonanie koniecznych poprawek (w tym drobne
korekty do wykonania przez pracownię) i oddanie prac
pacjentom.
Podczas tego etapu każdy uczestnik wykonuje samodzielnie
obciążenie 2 implantów koronami u pacjentów, których leczył
w etapie 1 oraz współuczestniczy w pracy pozostałych dwóch
uczestników szkolenia.
Łącznie w etapie 2 oddajemy pacjentom minimum
6 gotowych koron.
Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic,
ul. Łuczek 4, Warszawa
14 punktów edukacyjnych
2 dni (piątki lub soboty w odstępie 1 tygodnia, 16 godzin)
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top
level
speaker
SZKOLENIE DL A W Y K Ł A DOWCÓW

WYKŁADOWCY
I W ON A CH Y RCHE L — V INCE S T E V E NS ON

SZKO LENIE D L A W YKŁ A D OWCÓW

SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

PROWADZĄCA: Iwona Chyrchel

Występujesz na konferencjach lub planujesz zostać wykładowcą? Prowadzisz szkolenia? Chciałbyś profesjonalnie prezentować się przed każdym audytorium?
TOP LEVEL SPEAKER to program szkoleń rozwijających kompetencje w dziedzinie wystąpień i prezentacji.

PROGRAM SZKOLENIA
Warsztat:
MODUŁ PIERWSZY:
• Zasady komunikacji interpersonalnej.
• Komunikacja jako wielopoziomowy proces wymiany
informacji.
• Poziomy komunikacji.
• Dopasowanie sposobu przekazu informacji do
wymagań konkretnego odbiorcy.
MODUŁ DRUGI:
• Sztuka ciekawej prezentacji treści i angażowania
słuchaczy.
• Planowanie struktury wystąpienia.
• Profesjonalna prezentacja PPT.
• Utrzymywanie uwagi.
• Zarządzanie treścią w prezentacji.
• Praca z kolorem w prezentacji.
• Synergia prezentacji multimedialnej i prezentera.
• Techniki angażowania audytorium i budzenia
zainteresowania.
• Dynamika wystąpienia. Techniki służące dynamizacji.
• Przekaz dla słuchaczy (message) versus informacja.
• O sztuce rezygnowania z informacji na rzecz
skutecznego przekazu.
• Dyskusja w grupie moderowana przez trenera.
• Specyfika wystąpień przed dużym audytorium.
• Praca prezentera w przestrzeni. Praca z mikrofonem.
• Przegląd technik nawiązywania i utrzymywania
kontaktu z dużym audytorium.

MODUŁ TRZECI:
• Medium is a message czyli o sztuce autoprezentacji.
• Wizualne techniki oddziaływania na słuchaczy.
• Audytywne techniki oddziaływania na słuchaczy
• Analiza wybranych, ciekawych przykładów.
• Zadania do wykonania w domu.

Indywidualne sesje coachingowe:
Sesje indywidualne odbywają się w siedzibie DSI, w odstępach
około 2 tygodni. Dla chętnych istnieje możliwość odbycia
części sesji poprzez SKYPE.
CELE PROCESU:
• Wzmocnienie zachowań podświadomych budujących
pozytywny wizerunek (język ciała, indywidualna
ekspresja, ton i barwa głosu, wizerunek) – analiza
materiału video i ćwiczenia przed kamerą.
• Wyłonienie i redukcja zachowań podświadomych
negatywnie wpływających na wizerunek – analiza
materiału video i ćwiczenia przed kamerą.
• Indywidualna praca ze stresem i poszerzanie strefy
komfortu w sytuacjach prezentacyjnych.
• Określenie granic ryzyka wizerunkowego dla osoby.
• Określenie indywidualnego stylu prezentacji bazującego
na zasobach uczestnika.

DSI – Dental Skills Institute,
ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
1 dzień warsztatowy +
4 indywidualne sesje coachingowe (1,5 godziny każda)
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SUCCESSFUL PERSUASION TECHNIQUES
FOR SPEAKERS AND TRAINERS

LECTURER: Vince Stevenson

DEFEND YOUR FEAR!
This unique, practical four-days workshops will review your current speaking skills, show you how to
concentrate on your key messages and develop content which underpins them, improve your speaking
skills with reference to vocal techniques and creative use of humour and speaking dynamism.

PROGRAM
Theory:
• The development of skills: David Kolb.
• Discussion and creation of objective success criteria
(what always works).
• The three universal laws of public speaking.
• An introduction to Aristotle’s rhetoric (and why it’s still
relevant today).
• Albert Mehrabian’s research – the mechanics of
delivery.
• Memorable speech opening/closing strategies.
• Developing an eff ective structure.
• How to create compelling content to support your main
arguments.
• How to remember material.
• Discussion and creation of subjective success criteria
(which attributes of our personality, creativity, humour,
spontaneity) will help us succeed?
Purpose – why are we speaking? What are we trying to
achieve and what would be the most benefi cial outcome?
We will explore diff erent types of audiences, venues and
speaking contexts.

Exercises:
Each delegate will make at least three speeches per day.
Twelve speeches across the four days, all of which will be
videod.
Homework:
Between the two major sessions the group members will
be expected to make speeches in their work and invite a
colleague to video it for them. These speeches will be used
as input to the second two day session.
Observations:
• Videos of delegates.
• Excerpts from famous speakers and speeches.
• Feedback (objective, supportive and constructive).

College of Public Speaking, Wimbledon
4 days
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ZAREJESTRUJ SIĘ

w 2 minuty!

1. WYPEŁNIJ

KRÓTKI FORMULARZ

2. OTRZYMASZ E-MAIL
POTWIERDZAJĄCY

6. O REZERWACJI

MIEJSCA DECYDUJE
KOLEJNOŚĆ WPŁAT

3. WPŁAĆ ZALICZKĘ:

10% WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA

5. CHCESZ

ZREZYGNOWAĆ?
POINFORMUJ NAS
O TYM DO 60 DNI
PRZED SZKOLENIEM

4. WPŁAĆ CAŁOŚĆ

DO 30 DNI PRZED
DATĄ SZKOLENIA

PLN

WWW.DSI-EDU.COM /REJESTRACJA

WWW.FACEBOOK.COM/DentalSkillsInstitute

WWW.YOUTUBE.COM –DSI Dental Skills Institute

SZKOLENIa DL A
ASYS TENTEK
I HIGIENIS TEK
s tomatoLOGICZNYCH

WYKŁADOWCY
L IC. HIG. S T OM. L AUR A GR Z E GÓ Ł K O W S K A — L IC. R AT. ME D. JA K UB K OCH —
D Y P L . A S Y S T. S T OM. M AGD A L E N A K OCH

P R O F E S J O N A L N A A S Y S TA
IMPL ANTOLOGICZNA

Szkolenie skierowane jest do asystentek/ów oraz
higienistek/ów stomatologicznych pragnących zdobyć lub
poszerzyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
z zakresu implantologii i przygotowania zabiegów
implantologicznych.

Udział w szkoleniu pozwala zbudować zgrany, profesjonalny
oraz kompetentny zespół i jest szczególnie polecany
asystentkom/om, których lekarze rozpoczynają przygodę
z implantologią.

Podczas szkolenia zapewniamy dużą dawkę wiedzy
teoretycznej, popartej ćwiczeniami praktycznymi, które
odbywają się w odpowiednio wyposażonych gabinetach.
Uczestniczki otrzymują również materiały dydaktyczne,
wszelkie sterylne materiały do pracy, przerwy kawowe,
lunch i certyfikat.
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PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA

PROWADZĄCA: lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska

PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Wprowadzenie do implantologii, budowa i rodzaje
implantów.
Anatomia dla implantologa.
Rola Higienisty/tki i Asystena/tki w leczeniu
implantologicznym oraz powodzeniu leczenia, utrzymaniu
trwałych rezultatów oraz zapewnieniu satysfakcji
i komfortu pacjenta.
Wyposażenie gabinetu.
Omówienie i zaprezentowanie niezbędnych
sprzętów, narzędzi chirurgicznych, instrumentarium
implantologicznego, materiałów.
Omówienie różnych stref sterylności.
Etapy wydzielenia i przygotowania strefy bezpośredniej
sterylności i procedura zachowania łańcucha sterylności –
omówienie.
Metody dezynfekcji – omówienie teoretyczne.
Rola asystentki podczas zabiegu.
Odpowiednie zachowanie zespołu implantologicznego
i efektywny sposób komunikacji z pacjentem.
Postępowanie po zabiegu.
Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu
oraz postępowanie w trakcie całego procesu leczenia
i po jego zakończeniu. Opieka długoterminowa.
Dokumenty.
Wymogi Sanepidu.
Wprowadzenie do implantoprotetyki, w tym omówienie
kolejnych etapów leczenia, aż do gotowej korony.

Część praktyczna:
• Etapy wydzielenia i przygotowania strefy bezpośredniej
sterylności i procedura zachowania łańcucha sterylności –
•
•
•

•
•

zajęcia praktyczne w gabinecie.
Procedura wszczepiania implantów – pokaz i ćwiczenia na
modelach fantomowych.
Metody dezynfekcji – zajęcia praktyczne w gabinecie.
Procedura przygotowania gabinetu do zabiegu
i poprawnego rozłożenia instrumentarium – zajęcia
praktyczne w gabinecie.
Przygotowanie zespołu implantologicznego do zabiegu –
zajęcia praktyczne w gabinecie.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu – zajęcia praktyczne
w gabinecie.

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic,
ul. Łuczek 4, Warszawa
1 dzień (8 godzin)

Świetne szkolenie, poruszanie wielu aspektów, wyczerpujące odpowiedzi, w końcu praktyka! Przemiła
Pani Laura. Bardzo fajnie zorganizowane szkolenie, dziękuję.
Ewelina Grochocka, Kraków
Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Pani prowadząca rzetelnie nam wyjaśniła wszelkie zagadnienia. Pomimo doświadczenia z zakresu
implantologii i tak wiele się dowiedziałam. Gorąco polecam!
Weronika Długosz, Karczew
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IMPLANTY
S T A N Y N AW
G STREFIE
Ł E W G ESTETYCZNEJ
ABINECIE
I ODCINKU FUNKCJONALNYM
S T O M AT O L O G I C Z N Y M

PROWADZĄCY: Lic. rat. med. Jakub Koch
PROWADZĄCY:
stom.
Michał Szczutkowski
Dypl. asyst. lek.
stom.
Magdalena
Koch

PROGRAM SZKOLENIA
Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:
• przepisy obligujące do udzielania pomocy,
• taca przeciwwstrząsowa,
• wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w gabinecie.
Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):
• bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia,
• rozpoznanie zagrożenia,
• wezwanie pomocy (999) i rozpoczęcie działań,
• wczesna defibrylacja,
• pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena
przytomności, wywiad SAMPLE),
• objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego,
• odmienności w RKO u dzieci i dorosłych,
• przyrządowe i bezprzyrządowe udrożnianie dróg
oddechowych (rurki UG, LMA, LT),
• wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego,
• metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez
i z AED,
• prowadzenie RKO w warunkach gabinetu stomatologicznego.

Specyfika urazów oraz zaopatrywanie ran:
• ogólne zasady wykonywania opatrunków,
• postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
• wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie),
• postępowanie w oparzeniach,
• postępowanie poekspozycyjne,
• postępowanie z pacjentką ciężarną.
Szkolenie składa się z części teoretycznej – wykładu z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych – oraz części praktycznej – ćwiczeń w warunkach Państwa gabinetu
z użyciem specjalistycznych fantomów szkoleniowych.
Na kursie poruszamy szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w warunkach gabinetu stomatologicznego oraz najczęstszych stanów nagłych mogących
wystąpić w Twojej pracy.

DSI – Dental Skills Institute
ul. Piaskowa 4, lok. U3, Warszawa
1 dzień (8 godzin)

Nieurazowe stany zagrożenia życia:
• postępowanie w omdleniach,
• postępowanie w zadławieniach i zachłyśnięciach,
• rozpoznanie i postępowanie w anafilaksji,
• postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz
z bólem w klatce piersiowej,
• postępowanie w astmie,
• postępowanie w epilepsji,
• stany lękowe,
• postępowanie w hipo- i hiperglikemii.
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face 2 face
S ZKOLENI A INDY W IDUA LNE

WYKŁADOWCY
DR H A B. N. ME D. E L Ż BIE TA DE MB O W S K A — DR N. ME D. AGNIE S Z K A L A S K U S , MS C —
L E K . ME D. I S T OM. D A RIU S Z NIE S IOB Ę DZ K I, MS C —
DE V OR A H S CH WA R T Z-A R A D, DMD, P HD — DR N. ME D. A NDR Z E J S Z WA RCZ Y ŃS K I, MS C

SZKO LENIA IN DY WID UA LN E

FACE 2 FACE

Program FACE 2 FACE oferuje możliwość intensywnego,
indywidualnego szkolenia prowadzonego przez najlepszych
na świecie lekarzy stomatologów, wieloletnich praktyków,
doświadczonych i uznanych wykładowców.
Uczestnik wskazuje dziedzinę, nazwisko eksperta,
z którym chciałby pracować oraz tematykę spotkania.
Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie.
Istnieje możliwość udziału z własnymi pacjentami.

Podczas szkolenia uczestnik poznaje warsztat pracy
wybranego eksperta, spędzając z nim dzień zabiegowy.
Zapoznaje się ze stosowanymi przez niego technikami
i procedurami medycznymi, asystuje przy przeprowadzanych zabiegach, przygląda się organizacji pracy
jednej z wiodących klinik stomatologicznych i konsultuje
swoje wątpliwości bezpośrednio z ekspertem.
Program obejmuje następujące dziedziny: chirurgia
periodontologiczno-implantologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, implantologia.

EKSPERCI

Devorah Schwartz-Arad, DMD, PhD

Dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc

Tel-Awiw

Warszawa

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński, MSc

Szczecin

Poznań

Lek. med. i stom. Dariusz Niesiobędzki, MSc
Warszawa
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w ykł adowcy
K A DR A DY DA K T YC ZN A

K ADR A DYDAK T YCZNA

RADA NAUKOWA

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Prof. dr hab. n. med. Izabela Maciejewska

Prof. dr hab. Tomasz Konopka

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

RADA PROGRAMOWA

Dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc

Dr n. med. Konrad Walerzak

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński, MSc
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Dr n. med. Bartosz Cerkaski, DDS, PhD
Dr n. med. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie stomatologii, specjalista stomatologii
zachowawczej i endodoncji. Prowadzi prywatną praktykę EndoEstetica ukierunkowaną na kompleksową rehabilitację estetyczno-funkcjonalną. Jest wykładowcą na kongresach krajowych i zagranicznych
oraz członkiem Rady Programowej Czasopisma PTE Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce, CAD/
CAM. International Magazine of Digital Dentistry i Editorial Board magazynu Roots. International Magazine of Endodontology.
Jest autorem prac naukowych, autorem i koordynatorem programu zajęć endodoncji przedklinicznej
prowadzonych na Oddziale Stomatologii UM w Poznaniu dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Staż naukowo-szkoleniowy
odbył na University of Michigan, AnnArbor, USA. Jest również aktywnym członkiem American Association of Endodontists, European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Doktor Cerkaski jest również członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, a w latach 2014-2016 był Vice-Prezydentem Polskiej Akademii
Stomatologii Estetycznej (PASE).
Jako pierwszy w Wielkopolsce wprowadził do rutynowej praktyki leczenie stomatologiczne z wykorzystaniem mikroskopów zabiegowych w systemie ergonomicznej pracy „na 6 rąk” z dwiema czynnymi asystami stomatologicznymi. Prywatnie jest pasjonatem fotografii i muzyki, maratończykiem, zdobywcą Kilimanjaro i gra hobbystycznie na gitarze.

Iwona Chyrchel
Certyfikowany coach (ICF) i trener z ponad 17-letnim doświadczeniem. Uczyła się od liderów wystąpień publicznych z USA i Niemiec. Specjalizacja: wystąpienia publiczne i autoprezentacja, komunikacja interpersonalna w praktyce biznesowej, leadership, zarządzanie zespołami, zarządzanie zmianą.
Przeprowadziła ok. 1000 dni szkoleniowych oraz ponad 3000 godzin coachingu i doradztwa. 14 lat pracowała w TVP (na wizji) m.in. jako prezenterka programów typu talk-show oraz prowadząca własne,
autorskie programy publicystyczne. Jest jednym z najbardziej uznanych w Polsce trenerów z obszaru
wystąpień i autoprezentacji.

Dr. Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), MSc
Dr. Mark Cronshaw BSc (Hons), BDS, LDS RCS (Eng), M.Sc. Profesor zwyczajny Katedry Nauk Chirurgicznych i Zintegrowanej Diagnostyki, Uniwersytet w Genui, Włochy. Dr. Mark Cronshaw szkolił się w Guys
Hospital w Londynie. W 1981 roku obronił dyplom z nauk biomedycznych, 1984 roku ukończył studia
dentystyczne. Dr. Cronshaw stosuje lasery w codziennej praktyce klinicznej od 2005 roku i prowadzi
intensywną prywatną praktykę lekarską w Cowes w Wielkiej Brytanii. Został mianowany profesorem
zwyczajnym na Uniwersytecie w Genui w 2014 r., prowadzi również wykłady ze stomatologii laserowej
na całym świecie. W 2009 roku otrzymał nagrodę Fellowship of the World Class Laser Institute. Jest
bardzo aktywny jako trener i wykładowca w zakresie nauczania laseroterapii.
W 2012 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fellowship International Academy of Dento-Facial Esthetics. Dr. Cronshaw jest członkiem panelu redakcyjnego czasopisma „Lasers in Medical Science” i jest członkiem zarządu Laser Education International.
Jest autorem licznych artykułów na temat zastosowań laserów w stomatologii klinicznej i jest aktywnie zaangażowany w dalsze
badania. Jest również współautorem szeregu prac prezentowanych podczas Światowej Federacji Stomatologii Laserowej w Paryżu (2014) oraz na spotkaniu Euro-Perio w Londynie (2015). Jego badania poświęcone leczeniu periimplantitis zostały opublikowane w British Dental Journal.
Dr. Cronshaw wraz z dr. Al-Falaki i dr. Stevenem Parkerem są autorami pracy na temat wspomaganego laserem leczenia przewlekłych chorób przyzębia u dorosłych.
Jego zainteresowania kliniczne obejmują fototerapię, stomatologię estetyczną, holistyczną opiekę stomatologiczną, stomatologię minimalnie inwazyjną oraz zastosowanie laseroterapii jako uzupełnienia regeneracji tkanek w periodontologii i chirurgii. Dr.
Cronshaw aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych nad interakcją tkanki laserowej w odniesieniu do fototerapii klinicznej.
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Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Od 28 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jest autorem
i współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych
i zagranicznych. Ponadto pracę naukową uzupełniają komunikaty przedstawione podczas ponad
100 zjazdów, konferencji oraz sympozjów krajowych i zagranicznych. Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej. Rozprawa habilitacyjna n.t.:
„Zależność między kompleksowym leczeniem periodontologicznym a leczeniem ortodontycznym
u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia” podkreśla główne
zainteresowania i trendy w kierunku interdyscyplinarnego leczenia pacjentów w przebiegu zaawansowanych postaci zapaleń
przyzębia. Jest współautorem podręczników i w monografiach na temat wielospecjalistycznego leczenia zapaleń przyzębia.
Prowadzi od 20 lat szkolenia i kursy z zakresu leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznej i fizykoterapii oraz mikrochirurgii przyzębia dla osób specjalizujących się w periodontologii. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest członkiem krajowych i zagranicznych
towarzystw stomatologicznych.

Prof. Piotr Fudalej, DDS, PhD
W 1991 roku ukończył studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. ukończył
również biologię na Uniwersytecie Warszawskim (1990-1992) oraz studia specjalizacyjne z ortodoncji
(1996-1998) na University of Washington w USA.
W 1999 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, w której zajmował się stabilnością efektów
leczenia ortodontycznego. W latach 2004-2010 pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie,
gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy.
W 2013 roku amerykańskie towarzystwo naukowe American Cleft Palate-Craniofacial Association przyznało profesorowi nagrodę 2013 Samuel Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za najlepszą publikację w 2009 roku w specjalistycznym magazynie naukowym Cleft Palate Craniofacial Journal. Jest członkiem rad redakcyjnych w European Journal of Orthodontics oraz
Orthodoncie (magazyn Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego). W latach 2010-2012 prowadził wykłady i seminaria z dziedziny
ortodoncji na Radbound University Nijmegen Medical Centre w Holandii. Prowadził tam zajęcia (wykłady, seminaria, planowanie
i prowadzenie leczenia) z holenderskimi lekarzami specjalizującymi się w ortodoncji. Efektem tego była druga praca doktorska
obroniona w czerwcu 2011 roku. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w Czechach oraz rozpoczął pracę w Szwajcarii na
Uniwersytecie Berneńskim, gdzie jest dyrektorem-koordynatorem ds. badań klinicznych.
Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentuje w kilkunastu miastach na
4 kontynentach (Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej). Obecnie prowadzi projekty naukowe w Szwajcarii, Holandii,
Czechach i Polsce, a wspólnie z dr Ewą Węgrodzką, analizuje metody oceny estetyki twarzy. Jest członkiem European Orthodontic
Society, American Association of Orthoontists, American Cleft Palate-Craniofacial Associaction I International Associaction for
Dental Research.

Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 3 w Warszawie, gdzie uzyskała z wyróżnieniem
dyplom Higienistki Stomatologicznej w 2004 roku. W trakcie nauki rozpoczęła współpracę z Centrum
Stomatologii i Implantologii Smile Center w Łomiankach oraz Kliniką Stomatologii Kosmetycznej i Implantologii Impladent w Warszawie, gdzie u boku dr Dariusza Niesiobędzkiego zdobyła doświadczenie
zawodowe zarówno z zakresu pracy higienistki, jak i asystentki implantologicznej.
W 2006 roku rozpoczęła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Higiena Stomatologiczna, które ukończyła w 2010 roku, broniąc pracę licencjacką na temat: „Rola higienistki
stomatologicznej w zapobieganiu powikłań pozabiegowych w leczeniu implantologicznym”.
Wspólnie z dr Dariuszem Niesiobędzkim prowadzi kursy dla lekarzy i asystentek implantologicznych z zakresu przygotowania
gabinetu do zabiegu oraz czynnej asysty podczas zabiegów implantologicznych.
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Dr n. med. Cezary Langot
Absolwent studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Łodzi z najwyższym wynikiem.
W 2003 roku rozpoczął studia doktoranckie, a następnie pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie
Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyplom doktora nauk medycznych
uzyskał w 2008 roku na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy: „Ocena dokładności
dopasowania do analogów implantów tytanowych suprastruktur protetycznych wykonanych różnymi
metodami”. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny UM jest autorem licznych publikacji i wystąpień
z zakresu protetyki i implantoprotetyki. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej i członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Prowadzi prywatną praktykę w Łodzi.

Dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc
Stomatolog z dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w periodontologii i implantologii
stomatologicznej. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a w 2001 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce zdobyła w maju 2012
roku prestiżowy tytuł Master of Oral Implantology, będący uwieńczeniem podyplomowych studiów
magisterskich z zakresu implantologii na Uniwersytecie Medycznym im. J. W. Goethego we Frankfurcie. Kształciła się również na licznych szkoleniach i stażach, w tym na Uniwersytecie w Los Angeles,
w Goteborgu i Bernie.
Jest autorem ponad 100 publikacji i wystąpień naukowych, w tym kilkunastu zagranicznych. Przez pięć lat prowadziła koło naukowe dla studentów stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, otrzymując za te działania Naukową Nagrodę Rektorską. Dziś
aktywnie zajmuje się szkoleniem stomatologów z zakresu implantologii i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej.
Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się ze środowiskiem lekarskim. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej,
Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i International Team of Implantology.
Dr n. med. Agnieszka Laskus od ponad 18 lat pracuje w Prywatnej Klinice Stomatologicznej Trio-Dent (NZOZ), której jest współzałożycielem i współtwórcą. W ramach działalności kliniki zainicjowała bezpłatną pomoc stomatologiczną podopiecznym domów
samotnej matki w Warszawie, angażując się od 2005 roku w projekt Fundacji Świętego Mikołaja „Uśmiechnij się mamo!”.
Od 2012 roku jest jednym z założycieli i fundatorów Fundacji Dr Laskus, której celem jest edukacja i ochrona zdrowia jamy ustnej.
Prywatnie pasją dr Agnieszki jest literatura współczesna, zwłaszcza poezja angielska i polska. Lubi muzykę klasyczną oraz malarstwo włoskie, hiszpańskie, francuskie i holenderskie.

Dr. Henriette Lerner
Specjalista chirurgii jamy ustnej, skoncentrowana na implantologii i estetyce. Właściciel i dyrektor HL
Dentclinic & Academy, akademickiego oddziału dydaktycznego i badawczego Uniwersytetu Johanna
Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
Wykładowca z tematyki implantów stomatologiczny, technik augmentacyjnych, technologii obrazowania oraz estetyki na implantach. Ukończyła w 1990 r. Wydział Stomatologiczny na Uniwersytecie
Medycznym w Rumuni oraz chirurgię i implantologię w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
Członek zarządu i expert DGOI (German Society of Oral Implantology), członek DGÄZ,( German Society of Esthetic dentistry)
i AACD, dyplomata ICOI. Redaktor kilku niemieckich i międzynarodowych wydawnictw stomatologicznych. Autorka kilku profesjonalnych artykułów. Współautorka dwóch książek: „Esthetics in Dentistry“ i „Implant Aesthetics“. Autorka „Implantologia – broszura informacyjna dla pacjentów“. Przyczyniła się do rozwoju dwóch systemów implantologicznych, aplikacji stomatologicznych
i instrumentów chirurgicznych.
Swobodnie komunikuje się po niemiecku, angielsku, rumuńsku i węgiersku. Na poziomie podstawowym zna języki rosyjski, francuski i włoski. Jej motto: „Estetyka jest sposobem na życie“.
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Dr. Giuseppe Luongo, DDS
Doktor Giuseppe Luongo uzyskał dyplom z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Neapolu w 1980
roku. W 1983 roku ukończył podyplomową specjalizację z odontostomatologii na Uniwersytecie
w Rzymie, a pięć lat później podyplomową specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej na Uniwersytecie w Neapolu.
W latach 1988–1995 uczęszczał wielokrotnie do kliniki Branemark w Göteborgu, gdzie, spotykając się
z prof. Branemark, prof. Leckolm, prof. Friberg, prof. Jemt i innymi międzynarodowymi ekspertami
klinicystami i badaczami, udoskonalił swoją wiedzę w zakresie leczenia implantologicznego.
W 1999 r. objął stanowisko adiunkta w Szkole Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Federico II w Neapolu.
Doktor Luongo jest autorem wielu artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, a także redaktorem sekcji zdrowia
jamy ustnej kanału telewizyjnego SKY „Doctor Life”, współredaktorem sekcji cyfrowej dziennika BMC „Oral Health” i recenzentem
wielu recenzowanych czasopism stomatologicznych. Jest redaktorem oraz autorem książki „Il Successo in Implantologia” pod
redakcją Elsevier, a także autorem książki „Digital Implantology” pod redakcją Quintessence. Jest członkiem Międzynarodowego
Kolegium Stomatologii (ICD), członkiem i założycielem włoskiej Akademii Osseointegracji oraz członkiem i założycielem Digital
Dentistry Society. Jest również członkiem kilku włoskich i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych oraz autorem licznych
publikacji głównie z dziedziny implantologii. W latach 2009-2011 sprawował stanowisko Prezesa Włoskiego Towarzystwa Osteointegracji (SIO), a w latach 2015-2017 Prezesa Digital Dentistry Society (DDS).
Doktor Giuseppe Luongo prowadzi prywatny gabinet w Rzymie. Jego głównym zainteresowaniem jest wewnątrz- i zewnątrzustna
chirurgia rekonstrukcyjna oraz stosowanie implantów osteo-integrowanych.

Lek. dent. Magdalena Madalińska
Specjalista periodontolog, implantolog. Ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Akademii
Medycznej w Gdańsku. Jest bardzo wnikliwym i zaangażowanym w proces leczenia pacjenta lekarzem.
Posiada specjalizacje z zakresu periodontologii (leczenie paradontozy i chorób błon śluzowych jamy
ustnej), stomatologii ogólnej oraz implantologii przyznawaną w niemieckim trybie specjalizacyjnym w
dziedzinie chirurgii i protetyki implantologicznej (WOLFGANG GOETHE UNIWERSITET IN FRANKFURT).
Zajmuje się: stomatologią estetyczną i protetyką, specjalistycznym leczeniem paradontozy,
implantologią, pokrywaniem dziąsłem odsłoniętych korzeni zębów, implantologią ortodontyczną
oraz specjalistycznym leczeniem chorób błon śluzowych jamy ustnej. Dba o zadowolenie i komfortowy dla pacjenta przebieg
wizyt. Autorka licznych prac naukowych, publikacji w specjalistycznych czasopismach stomatologicznych, autorskich szkoleń
podyplomowych dla lekarzy stomatologów prowadzonych w kraju i za granicą. Czynny uczestnik wielu konferencji i kursów
naukowych w Polsce, Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Rosji i Chinach. Konsultant naukowy i ekspert przy projektach
rozwojowych kilku zagranicznych koncernów o profilu medyczno-dentystycznym. Aktywny członek (IAP) International Academy
of Periodontology, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE od 2005 r., DGOI (German Society of Oral Implantology)
oraz PSI Polskiego Towarzystwa Implantologicznego. Od samego początku współpracuje z Fundacją ,,Z uśmiechem przez życie”
prowadząc szkolenia dla lekarzy propagujące profilaktykę przeciwnowotworową. Lubi jogę, taniec i podróże.

Prof. Carlo Mangano, DDS, FICD
Profesor Carlo Mangano pełni stanowisko adiunkta w dziedzinie stomatologii cyfrowej na Wydziale
Nauk Dentystycznych Uniwersytetu San Raffaele w Mediolanie (Włochy). Jest kierownikiem Działu
Badań Cyfrowej Stomatologii w Naukowym Instytucie Badań i Opieki Zdrowotnej Szpitala San Raffaele
w Mediolanie (Włochy).
Profesor Mangano jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie UCAM w Murcji (Hiszpania) oraz
profesorem naukowym na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). Jest aktywnym członkiem IAO
(Włoska Akademia Osseointegracji), członkiem ICD (International College of Dentistry), członkiem
i założycielem zarządu DDS (Digital Dentistry Society). Profesor Carlo Mangano jest również współredaktorem czasopisma
„Italian Journal of Osseointegration”, autorem 250 publikacji, autorem 7 książek i współautorem książek na temat biomateriałów
i implantologii. Jest wykładowcą na kongresach krajowych i międzynarodowych.
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Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD
Dr. Francesco Mangano urodził się w 1979 r. nad jeziorem Como we Włoszech. Ukończył Uniwersytet
w Mediolanie w 2003 r.. Zaraz po ukończeniu studiów poświęcił się implantologii, uczestnicząc w Podyplomowym Programie Implantologii Jamy Ustnej i Regeneracji Kości (Oral Implantology Clinic), Wydziału Periodontologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych, na Uniwersytecie w Guarulhos (Sao Paulo, Brazylia), gdzie został Instruktorem klinicznym. Po tym doświadczeniu
intensywnie pracował w dziedzinie protetyki stomatologicznej i stomatologii cyfrowej.
Dr. Mangano jest wykładowcą w jednostce akademickiej stomatologii cyfrowej, IRCCS, szpitala San
Raffaele w Mediolanie (Włochy), założycielem i koordynatorem naukowym pierwszego na świecie 2-letniego programu magisterskiego ze stomatologii cyfrowej na Uniwersytecie Varese ( Włochy). W 2016 roku ukończył doktorat z biotechnologii, nauk biologicznych i technik chirurgicznych w Katedrze Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych Uniwersytetu Varese (Włochy).
Od 2018 r. Jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w pierwszym państwowym uniwersytecie medycznym Sechenov w Moskwie. Jest redaktorem działu sekcji stomatologii cyfrowej BMC Oral Health, redaktorem naczelnym Journal of Dental Research
Dental Clinics Dental Prospects (JODDD) oraz redaktorem prowadzącym Journal of Dentistry, Biomedical Research International
(sekcja inżynierii tkankowej) oraz redaktorem The Open Dentistry Journal, ponadto pracuje jako recenzent najważniejszych międzynarodowych czasopism recenzowanych o wysokim współczynniku oddziaływania.
Dr. Mangano jest członkiem Międzynarodowego Kolegium Dentystów oraz założycielem i członkiem zarządu międzynarodowego
stowarzyszenia Digital Dentistry Society (DDS). Jest autorem 100 publikacji naukowych indeksowanych w Pubmed i publikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania. Jest współautorem trzech
książek na temat implantologii i chirurgii z przewodnikiem. Dr. Francesco Mangano prowadzi klinikę stomatologiczną w Gravedonie (Como, Włochy) razem ze swoim wujkiem i mentorem – Prof. Carlo Mangano.

Dr n. med. Karolina Mazurek
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2012 roku w Katedrze Protetyki
Stomatologicznej obroniła pracę doktorską pt. „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego
licówek ceramicznych z tkankami twardymi zęba”. Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium
Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej na SGH w Warszawie. Od 2008 roku związana zawodowo
z Katedrą Protetyki Stomatologicznej IS WUM. Autorka licznych prac i artykułów naukowych.

Dr n. med. Maciej Michalak
Absolwent I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie oraz studiów Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak
w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych
kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu
Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 20102013, obecnie Członek Honorowy. Laureat ogólnopolskiej nagrody Nobel Studencki w branży medycznej i nauk o zdrowiu oraz
nagrody Primus Inter Pares 2009. Autor i współautor 43 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Posiada
dorobek naukowy punktowany indeksem Impact Factor 4,127 oraz 190 pkt MNiSW, wskaźnik Hirsha równy 2. Autor książki „Rola
lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci” pomysłodawca tłumaczenia oraz tłumacz książki „Handbook of
Local Anesthesia” dla wydawnictwa Elsevier. Zdobywca I miejsca w Konkursie Kół Naukowych na najlepszą pracę 48 Sympozjum
Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Lublin 2009 w dziedzinie farmakologii. Uczestnik licznych praktyk oraz szkoleń
stomatologicznych w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Francji, Grecji, Niemczech, Austrii, Włoszech,
Turcji oraz Indiach). Prywatnie ojciec 2 córek, pasjonat sportu. Mistrz świata lekarzy skoku w dal oraz kilkukrotny wicemistrz
świata lekarzy w biegu na 100 i 200 metrów. W wolnych chwilach uprawia lekkoatletykę, snowboard oraz skoki spadochronowe.

www.facebook.com/DentalSkillsInstitute | 59

K ADR A DYDAK T YCZNA

W YKŁADOWCY
Dr. Eitan Mijiritsky
Dr. Eitan Mijiritsky ukończył w 1990 roku ukończył Szkołę Stomatologiczną Uniwersytetu w Tel-Awiwie, a w 1996 ukończył tam także studia podyplomowe z protetyki stomatologicznej. Był starszym
wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Rehabilitacji Jamy Ustnej Uniwersytetu w Tel-Awiwie. Dr. Mijiritsky jest Prezesem Israel Prosthodontics Society (IPS) oraz egzaminatorem podczas
egzaminów z dziedziny stomatologii w Izraelskim Ministerstwie Zdrowia. Jest profesorem wizytujący
na magisterskim kursie stomatologii cyfrowej na uniwersytetach w Varese i Pizie we Włoszech oraz
na uniwersytetach w Murcji i Granadzie w Hiszpanii. Dr. Mijiritsky jest profesorem nadzwyczajnym na
Uniwersytecie Titu Maioresco w Bukareszcie (Rumunia) oraz członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society (DDS). Jest również współzałożycielem Izraelskiego Stowarzyszenia Implantologii Jamy Ustnej IAOI (stowarzyszony
z ICOI) i Dyplomowanym w ICOI. Jest członkiem rad redakcyjnych i redaktorem naczelnym International Journal of Oral Implantology and Clinical Research, Case studies in Dentistry oraz Journal of Oral Science and Rehabilitation i BMC Oral Health. Dr. Mijiritsky jest aktywnym wykładowcą podczas wykładów i seminariów w kraju i za granicą. Prowadzi prywatną praktykę rehabilitacji
i implantacji jamy ustnej (Mijiritsky Dental Eperts Centre) w Tel Awiwie w Izraelu. Jest autorem 55 artykułów w recenzowanych
czasopismach międzynarodowych, związanych z implantologią, regeneracją kości, estetyką i protetyką.

Lek. med. i stom. Dariusz Niesiobędzki, MSc
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 15-letnie doświadczenie implantologiczne. Jako
jeden z pierwszych lekarzy w Polsce wprowadził implanty do swojej praktyki. Członek Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych od momentu jego powstania. Ukończył prestiżowe
studia Master of Oral Implantology na Uniwersytecie im. J. Goethego we Frankfurcie nad Menem.
Właściciel dwóch ośrodków stomatologii estetycznej i implantologii: Impladent w Warszawie i Smile
Center w Łomiankach.

Dr. Stavros Pelekanos
Dr. Stavros Pelekanos uzyskał tytuł lekarza stomatologa (DDS) na Uniwersytecie w Atenach w Grecji
w 1991 roku. W 1993 roku obronił pracę doktorską z zakresu protetyki na Uniwersytecie we Freiburgu
(promotor prof. dr J. R. Strub) i uzyskał tytuł Dr. med. dent. Po zakończeniu szkolenia specjalistycznego
Dr. Pelekanos otworzył w Atenach prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce, implantologii
i stomatologii estetycznej. W 2002 roku został pełnoetatowym wykładowcą na Oddziale Protetyki
Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Atenach w Grecji, a w 2012 roku został mianowany profesorem
uczelnianym tego wydziału. Od 2013 roku jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii
Estetycznej (EAED). Dr. Pelekanos jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, takich jak Międzynarodowe Kolegium
Protetyków (International College of Prosthodontics - ICP), Europejskie Stowarzyszenie Protetyczne (European Prosthodontic
Association – EPA), Greckie Towarzystwo Protetyczne i wiele innych. Należy do zespołu gIDE Institute (Global Institute of
Dental Education, Los Angeles, Kalifornia) oraz Dental Tribune (medyczne kursy zawodowe - CME courses) i prowadzi na arenie
międzynarodowej wykłady i kursy praktyczne z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i odtwórczej. W latach 2008 i 2011
Dr. Pelekanos został wyróżniony przez Europejską Akademię Stomatologii Estetycznej, odpowiednio drugą i pierwszą nagrodą za
osiągnięcia naukowe podczas kongresów Akademii w Madrycie (Hiszpania) oraz w Istambule (Turcja). Dr. Pelekanos ma na swoim
koncie ponad dwadzieścia artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach, a także kilka rozdziałów naukowych w
książkach.
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Devorah Schwartz-Arad, DMD, PhD
Specjalista chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej. Dr Devorah Schwartz-Arad uzyskała tytuły
DMD i PhD na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Hebrajskiego w Jeruzalem/Izrael. Jest specjalistką
w chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej i od 2008 roku była starszym wykładowcą na Wydziale Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej w Szkole Medycyny Dentystycznej Maurice i Gabrieli
Goldeschleger na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Od 2016 roku dr Schwartz-Arad jest Profesorem na Wydziale Stomatologii State University of Granada (Grenada, Hiszpania) oraz Profesorem, UCAM, na Universidad Catolica De Murcia (Murcia, Hiszpania). Badania dr Schwartz-Arad skupiają się na natychmiastowym wszczepianiu implantów dentystycznych, procedurach augmentacji kości na potrzeby wszczepiania implantów, wpływie
palenia na powodzenie wszczepiania implantów oraz na wpływie lęku na proces rekonwalescencji pacjentów. Dr Schwartz-Arad
jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na specjalności Chirurgia Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej nominowanym przez Radę
Naukową Izraelskiego Stowarzyszenia Dentystycznego. Jest również aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii
Estetycznej (EAED). Jest autorką i współautorką artykułów na zaproszenie redakcji, opublikowała również dużą liczbę artykułów
naukowych i streszczeń oraz zaprezentowała ponad 100 dokumentów na spotkaniach naukowych międzynarodowych konferencjach akademickich w Izraelu, Europie i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała liczne wyróżnienia akademickie i zawodowe przyznane między innymi przez Izraelską Akademię Nauk i Izraelskie Stowarzyszenia Nowotworowe. Dr Schwartz-Arad jest właścicielem
i starszym chirurgiem w Schwartz-Arad Day-Care Surgical Center (Ramat-Hasharon, Izrael) zajmującym się chirurgią szczękowo-twarzową, zaawansowaną implantologią, periodontologią i endodoncją. Jest założycielem i menadżerem Conflict & Dialogue
(NPO) Study Club.

Vince Stevenson
Znany mówca, który zdobył wiele nagród z zakresu przywództwa, edukacji i rozwoju. Założyciel College
of Public Speaking. Dyrektor ds. edukacji, zarządzający aspektami merytorycznymi i organizacyjnymi
szkoleń. Jest jednym z wiodących trenerów z zakresu przemówień publicznych w Wielkiej Brytanii współpracował z liderami ze świata polityki, przemysłu, finansów, a także odegrał dużą rolę w pomocy
humanitarnej. W ostatnich latach wygłaszał sesje dla Służby Cywilnej na Mauritiusie, różnych
programów w Paryżu, Bangladeszu i wielu innych. Wspomagał rozwój projektu TEDx Storytelling
w Bukareszcie, był także prelegentem na London School of Economics (LSE), London’s Global University
( UCL), King’s College London (KCL), School of Oriental and African Studies (SOAS) i Uniwersytecie Maltańskim. Jest także stałym
wykładowcą St Mungo’s Recovery College.

Dr Tomasz Śmigiel, DDS, MSc
Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzyletnich studiów podyplomowych MOI na
Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie - przeprowadzenie własnych badań, napisanie i obrona
pracy naukowej pozwoliły mu sięgnąć po tytuł Master of Science in Oral Implantology. Współzałożyciel
elitarnego stowarzyszenia Implant Masters Poland, a także współtwórca i redaktor naczelny jednego
z pierwszych na świecie, a pierwszego w historii polskiej stomatologii, magazynu dotyczącego tzw.
stomatologii cyfrowej – „International Magazine of Digital Dentistry CAD/CAM”. Wykładowca i autor
wielu publikacji w kraju i za granicą, uczestnik ponad 120 kursów i szkoleń, w tym m.in. w Bostonie,
Seatle, Madrycie, Mediolanie, Manhaim. Aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Obecnie uczestniczy
w procesie tworzenia nowego stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland, którego celem nadrzędnym jest standaryzacja
procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe.
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Dr n. med. Michał Szałwiński
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1999 roku uzyskał dyplom lekarza stomatologa,
a w 2001 roku dyplom lekarza medycyny. Specjalista chirurgii szczękowej. Ukończył podyplomowe
studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 roku
uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Zajmuje się implantologią stomatologiczną.
W latach 2000-2011 pracował jako Asystent; Adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo SzczękowoTwarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM, zaś w latach 2010-2011 pracował jako Adiunkt
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2001 roku pracuje jako Asystent; Adiunkt
w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM, a od 2001 roku także na stanowisku starszego asystenta w Instytucie
Matki i Dziecka w Warszawie. Współorganizator International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology Kraków w 2001 roku.
Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS. Od 2000 roku prowadzi prywantą praktykę stomatologiczną.

Prof. Dr. Marcel Wainwright
Prof. dr Marcel WainwrightUkończył studia w Aachen (Niemcy) w 1994 roku, a doktorat obronił w 1996
roku. W latach 1996-2015 prowadził prywatną praktykę w Niemczech. Od 2015 do 2017 roku obejmował funkcję Dyrektora Mirala Clinic w Sztokholmie (Szwecja) - Holistyczna i biologiczna stomatologia.
Od 2018 roku jest chirurgiem dentystą w Zurychu (Szwajcaria) i Düsseldorfie (Niemcy).
Prof. Dr. Marcel Wainwright jest Dyrektorem Generalnym Kingsmen Group, właścicielem własnej
linii stomatologicznej opartej na kwasie hialuronowym. Od 2009 roku jest Profesorem Chirurgii
Ultradźwiękowej i Implantologii na Uniwersytecie Stanowym w Sewilli (Hiszpania). Certyfikowany implantolog (DGI), niemiecki
prezes DIFNE (Dental International Filler and Neurotoxin Education), członek DGZI, AAID, ICOI, DGZMK.
Jest aktywnym członkiem ESCD (Europejskie Towarzystwo Stomatologii Kosmetycznej) i członkiem IADFE (Międzynarodowa Akademia Stomatologii i Estetyki Twarzy, Nowy Jork). Wiceprezes IAUSI (Międzynarodowa Akademia Chirurgii Ultradźwiękowej i Implantologii), TKW Research Group, członek Niemieckiego Zespołu Stomatologicznego do Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie i
2012 w Londynie. Otrzymał złoty medal ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
Międzynarodowy wykładowca implantologii, chirurgii ultradźwiękowej, stomatologii estetycznej, wewnątrzustnej aplikacji kwasu
hialuronowego i wypełniaczy skóry oraz neurotoksyn do rehabilitacji estetycznej. Współtwórca Intralift (ultradźwiękowego minimalnie inwazyjnego liftingu zatoki) i innych licznych narzędzi. Profesor wizytujący wiele uniwersytetów, m. in. Mahidol (Bangkok),
Uniwersytet Dalian (Chiny), Guangzhou (Chiny), Chapel Hill (USA), Leuven (Belgia). Autor i współautor ponad 60 publikacji i artykułów naukowych oraz książek, gość licznych programów telewizyjnych jako konsultant stomatologiczny.

Dr n. med. Konrad Walerzak
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (Oddział Stomatologiczny I Wydziału Lekarskiego 19911996). Członek Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM
w Warszawie. Specjalista I stopnia z chirurgii stomatologicznej (1999), specjalista Chirurgii SzczękowoTwarzowej (2005), absolwent wydziału ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2005),
asystent w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.
Doktorant w temacie złamań części twarzowej czaszki.
Ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne. Od kilku lat systematycznie poszerza swoje doświadczenia w zakresie implantologii,
chirurgii rekonstrukcyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii ortognatycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie
w stosowaniu implantów zarówno w klasycznych, jak i złożonych, interdyscyplinarnych przypadkach klinicznych. Na co dzień
pracuje z pacjentami dotkniętymi różnymi deformacjami twarzy.
Jest właścicielem FACE-CLINIC Centrum Leczenia Wad Zgryzu – jednej z najbardziej nowoczesnych klinik stomatologicznych
w Polsce.
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Dr n. med. Rafał Zagalak
W 1996 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny, a w 1999 roku dyplom lekarza stomatologa na
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Aktywnie współpracując z Katedrą i Kliniką Protetyki
Stomatologicznej prowadził badania w zakresie biomechaniki implantologicznej, której uwieńczeniem
była rozprawa doktorska. W 2004 roku uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
za działalność naukową. Jest autorem około 50 publikacji naukowych w zakresie implantologii
stomatologicznej oraz członkiem towarzystw naukowych: OSIS, EAO i PSI.
W okresie 15-letniej współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pełnił funkcję dyrektora medycznego
odpowiadając za działalność badawczo-rozwojową. Jest współautorem czterech polskich i europejskich patentów dotyczących
aplikacji implantologicznych. Jest właścicielem prywatnej kliniki stomatologicznej Zagalak w Bydgoszczy.

Prof. Fernando Zarone
Fernando Zarone jest profesorem zwyczajnym i przewodniczącym Protetyki Stomatologicznej,
Materiałów Stomatologicznych, Technologii Protetycznych i Laboratoryjnych, Implantoprotetyki,
a także kierownikiem oddziału Protetyki na Oddziale Nauk Neurologicznych, Reprodukcyjnych i
Odontostomatologicznych Uniwersytetu „Federico II” w Neapolu (Włochy).
Jest wykładowcą stomatologii, protetyki stomatologicznej oraz higieny jamy ustnej, prowadzi zajęcia
podyplomowe, magisterskie i doktoranckie. Współtworzy programy naukowe i badawcze również z
wieloma innymi prestiżowymi uniwersytetami (Siena, Mediolan S. Raffaele, Rzym itp.)
Aktualnie prace badawcze prof. Zarone koncentrują się głównie na temacie estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych
materiałów i technologii produkcyjnych (stomatologia cyfrowa, materiały bezmetalowe, uzupełnienia minimalnie inwazyjne).
Jest prelegentem na krajowych i międzynarodowych kongresach. Od lat jest autorem publikacji w prestiżowych międzynarodowych
czasopismach naukowych, takich jak Dental Materials, Clinical Implant Dent and Related Res, COIR, JOMI, J Adhes Dent, ID i wielu
innych.
Profesor Zarone jest aktywnym członkiem różnych towarzystw naukowych, takich jak SIO (Włoskie Towarzystwo Osseointegracji),
DDS (Digital Dentistry Society), a także był prezesem SIOPI (Włoskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej i Implantacyjnej).
Jest również redaktorem i recenzentem jednych z ważniejszych międzynarodowych czasopism stomatologicznych, takich jak
Dental Materials i J. of Adhesive Dentistry.
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Biological Organic Contact

Natural Biomechanical Fixation

Engineered for Hydrophilicity

MAKE IT SIMPLE. WE KNOW HOW!
B+ is a biological feature of MIS implants, which was designed to simply enable effective,
long-term osseointegration. B+ is a mono-molecular layer of multi-phosphonates which
is covalently bound to the implant and facilitates organic biological contact with newly
forming bone. To learn more about B+, visit MIS at: www.mis-implants.com

partnerz y
i patroni
medialni

PA R T N E R Z Y I PAT R O N I M E D I A L N I

PARTNER STRATEGICZNY I NAUKOW Y

www.medif.com

Współpraca z wiodącymi światowymi markami takimi jak np. MIS Implants, Acteon,
Biolase, Silfradent, Hu-Friedy, Meisinger, W&H, Nouvag, pozwala oferować lekarzom
stomatologom najbardziej innowacyjne rozwiązania na rodzimym rynku. Dodatkowo
MEDIF wspiera swoich klientów proponując im udział w najbardziej wartościowych
merytorycznie kongresach i konferencjach, odbywających się na całym świecie oraz w
szkoleniach produktowych w Polsce. MEDIF for dentistry to także doskonała obsługa
lekarza na każdym etapie jego zawodowej drogi, jak również dynamicznie działający
serwis urządzeń, których szybka naprawa gwarantuje płynność pracy w gabinecie.

PARTNERZY

www.dgoi.info

www.geistlich.de

Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI) to niemieckie stowarzyszenie
oparte na najwyższych standardach edukacji w zakresie implantologii stomatologicznej
w Niemczech i na świecie.
Powstało 20 marca 2004 roku. DGOI dąży do promowania najwyższego profesjonalizmu stomatologicznego w podejściu zespołowym, zaawansowanej edukacji wszystkich
członków stowarzyszenia, promując najwyższe standardy opieki nad pacjentem.
Największy nacisk kładzie na edukację oraz wprowadzenie teorii w praktykę dla podniesienia jakości świadczeń stomatologii implantologicznej. Współpracuje z uniwersytetami, akademiami i stowarzyszeniami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także z krajowymi i federalnymi stowarzyszeniami dentystycznymi.
Organizuje konferencje, kongresy i inne naukowe wydarzenia szkoleniowe, dzięki
czemu wpływa na uznanie implantologii w szkolnictwie wyższym jako ważnej poddyscypliny stomatologii. Określa kryteria egzaminów dla specjalistów w zakresie implantologii
i innych kwalifikacji w Niemczech i na poziomie europejskim.
DGOI oznacza kolegialność, ducha zespołu i wysokiej jakości edukację dla dentystów, techników dentystycznych i asystentów. Ścisła współpraca nauki i praktyki oraz
liczne kontakty na poziomie krajowym i międzynarodowym należą do najmocniejszych
stron stowarzyszenia. Członkostwo w DGOI daje lepsze możliwości edukacyjne i uznawaną akredytację na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Szwajcarska firma Geistlich Pharma AG wytwarza innowacyjne biomateriały
wykorzystywane do regeneracji tkanek twardych i miękkich w stomatologii i chirurgii
twarzowo-szczękowej. 160 lat doświadczeń w dziedzinie przetwarzania kości
i kolagenu pozwoliło opracować techniki umożliwiające zachowanie struktury kolagenu
w surowcach lub jego całkowite usunięcie bez uszkodzenia innych komponentów.
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Założona w 1995 r. Firma MIS Implants Technologies Ltd. jest liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji zaawansowanych sprzętów i rozwiązań mających na celu usprawnienie
stomatologii implantologicznej. Dzięki najnowocześniejszej fabryce MIS oferuje pełną
gamę wysokiej jakości implantów dentystycznych, nadbudów, narzędzi i zestawów, rozwiązań regeneracyjnych i cyfrowej stomatologii. MIS jest głęboko oddany wartościom,
które reprezentuje, a są to jakość, serwis, trwałość, innowacyjność, integralność i troska.
Te wszystkie wartości odzwierciedlone są na każdym etapie i wspierane przez ponad
300 dedykowanych pracowników MIS. Dzięki ugruntowanej globalnej sieci dystrybucji,
MIS zaopatruje ponad 65 krajów na całym świecie.
Za MIS stoją światowej klasy naukowcy i inżynierowie, zajmujący się ciągłymi badaniami i rozwojem innowacyjnych produktów i technologii, idealnie dopasowanych do
potrzeb profesjonalistów zajmujących się implantologią.

www.mis-implants.com

Grupa ACTEON europejski producent najwyższej jakości sprzętu i materiałów do
gabinetu dentystycznego. Produkty koncernu dostępne są w ponad 140 krajach świata.
Grupy towarowe:
• ACTEON IMAGING: tomograf CBCT X-mind TRIUM, kamery diagnostyczne SOPRO,
aparaty rtg, systemy obrazowania rvg, skaner płytek PSPIX;
• ACTEON EQUIPMENT: wielofunkcyjne urządzenia ultradźwiękowe NEWTRON,
lampy polimeryzacyjne, urządzenia piezo, piaskarki profilaktyczne, kautery;
• ACTEON PHARMA: jednorazowe końcówki RISKONTROL, pasta do retrakcji
dziąsłowej EXPASYL.

www.acteongroup.com

Biolase Institute to organizacja, której misją jest szerzenie wiedzy na temat najmniej
inwazyjnych zabiegów stomatologicznych – czyli tych, z wykorzystaniem laserów.
Laseroterapia to obecnie najskuteczniejsza metoda terapeutyczna i najlepsze
rozwiązanie kliniczne w stomatologii. Lasery amerykańskiej firmy BIOLASE mają
ponad 80 różnych zastosowań w zabiegach na tkankach miękkich i twardych oraz
tkance kostnej. Zapewniają szybką regenerację uszkodzonych tkanek, bezpieczeństwo
i minimalną inwazyjność podczas zabiegu. Dzięki współpracy z wybitnymi ekspertami
korzystającymi na co dzień z urządzeń BIOLASE, nasza organizacja prowadzi najwyższej
jakości szkolenia z cyklu EXPLORE INNOVATION.

www.biolaseinstitute.com

Założona w 1908 roku firma Hu-Friedy stała się od tego czasu światowym liderem
w produkcji instrumentów stomatologicznych, mając dziś szerokie spojrzenie na wartości
oferowane klientom. Skupiając się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów, usług
i szerzeniu wiedzy w środowisku lekarzy w celu wsparcia specjalistów w jak najlepszym
wykonywaniu ich codziennej pracy, Hu-Friedy koncentruje się na projektowaniu,
produkcji i dystrybucji najlepszych instrumentów. Firma jest także dumna z rozwoju
relacji ze specjalistami, które rozpoczynają się jeszcze gdy są oni studentami i trwają
przez całą karierę. W celu utrzymania obecności w życiu stomatologów, Hu-Friedy
stale tworzy nowe produkty i nowe możliwości dla lekarzy, aby mogli zapewnić swoim
pacjentom jak najlepszą opiekę.

www.hu-friedy.com
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W&H Dentalwerk to austriacka firma, która od ponad 120 lat cenionym na całym świecie
producentem sprzętu dentystycznego. Do swojej oferty jako pierwsza wprowadzała
innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wykorzystywane obecnie przez wszystkich
producentów sprzętu dentystycznego. Produkuje turbiny, kątnice i prostnice z serii
SYNEA, urządzenia do chirurgii i implantologii implantMED i elcoMED oraz współpracujące
z tymi urządzeniami końcówki chirurgiczne o specjalnych antyrysujących powłokach.
Mając na uwadze późniejsze ich użytkowanie, W&H do ich higieny produkuje urządzenia
do perfekcyjnej konserwacji końcówek ASSITINA oraz sterylizatory parowe LISA i LINA.
W portfolio W&H znajdują się również mikrosilniki do protetyki PERFECTA.
Produkty W&H spełniają wszystkie normy techniczne i są powszechnie uznane przez

www.wh.com/pl_poland

użytkowników i partnerów na całym świecie, jako wiarygodne, dobrze zaprojektowane,
zapewniające doskonały stosunek wydajności do ceny.

Od 1888 roku Meisinger jest jednym z wiodących na świecie twórców i producentów
nowoczesnych narzędzi w dziedzinie techniki dentystycznej i medycznej.
Asortyment instrumentów rotacyjnych i specjalistycznych systemów do endodoncji,
ortodoncji, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii obejmuje
około 12 000 produktów.
W siedzibie firmy w Neuss (Niemcy) każdego roku produkowanych jest 45 milionów
produktów, które następnie sprzedawane są pod marką Meisinger za pośrednictwem
600 partnerów w ponad 100 krajach. Niezależna firma rodzinna, założona przez Artura

www.meisinger.com.pl

Meisingera obecnie zatrudnia 350 osób i zarządzana jest przez czwarte pokolenie
managerów.

PATRONI MEDIALNI
Czasopismo „Stomatologia” skierowane jest do praktykujących lekarzy i studentów stomatologii. W każdym numerze czytelnik może odnaleźć ciekawe, praktyczne artykuły
przeglądowe oraz opisy przypadków, a także wywiady, relacje i aktualności. „Stomatologia” i portal stomatologianews.pl to nowoczesne i fachowe podejście do współczesnej
praktyki dentystycznej. Poziom potwierdzony przez: Index Copernicus 3,98.

www.stomatologianews.pl

Wydawcą jest 6 Media Wydawnictwo sp. z o.o., od wielu lat sprawdzony partner biznesowy znanych i wiodących marek w różnych branżach.

Specjalistyczne czasopismo naukowe ukazujące się nieprzerwanie od 2005 roku.
Półrocznik ten pozwala na pogłębianie wiedzy czytelników na temat nowych systemów,
rozwiązań (i badań klinicznych nad nimi), stosowanych w implantologii stomatologicznej
na świecie, prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki,
osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania
w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu.

www.asmedia.com.pl
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Znane i bardzo cenione czasopismo z zakresu techniki dentystycznej i protetyki na całym
świecie. Od 2010 roku Wydawnictwo AS MEDIA przygotowuje również polską edycję
tego tytułu dostępną pod nazwą dental dialog. Wysoki poziom merytoryczny i edytorski
czasopisma został doceniony i wyceniony przez Index Copernicus. Większość artykułów
publikowana jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
Dental Dialog ukazuje się 4 razy w roku, w trybie kwartalnym.

www.asmedia.com.pl

Wiodące czasopismo poradnikowo-naukowe dla asystentek, higienistek, recepcjonistek
i personelu pomocniczego w gabinecie stomatologicznym, wydawane od 2005 roku. Czasopismo porusza zagadnienia z rożnych dziedzin stomatologii. Sporo miejsca poświęcamy
zwłaszcza szeroko pojmowanej, acz szczegółowo opisywanej, profilaktyce, a także higienie
w gabinecie – dezynfekcji, sterylizacji, epidemiologii. Zawiera rady dotyczące ergonomii,
psychologii, komunikacji, informuje o konferencjach, wystawach, sympozja, szkoleniach.
Wydawcą czasopism: „Sztuka Implantologii”, „Art of Dentistry” (dawna nazwa As Stomatologii), „dental dialog” oraz „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna” jest Wydawnictwo

www.asmedia.com.pl

AS MEDIA.

Specjalistyczne czasopismo naukowe ukazujące się nieprzerwanie od 2005 roku.
Półrocznik ten pozwala na pogłębianie wiedzy czytelników na temat nowych systemów,
rozwiązań (i badań klinicznych nad nimi), stosowanych w implantologii stomatologicznej
na świecie, prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki,
osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania
w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu.

www.asmedia.com.pl

DENTAL RADIO – doskonała muzyka i wiadomości dla stomatologów.
Artykuły i audycje w Dental Radio są ściśle wyselekcjonowane dla profesjonalistów
z branży stomatologicznej. Aktualne informacje, wywiady i treści edukacyjne pozwalają
być zawsze na bieżąco z tym co ważne dla stomatologów: przypadki medyczne,
kalendarium kursów, prawo i najnowsze regulacje, biznesowe i marketingowe oraz
bezpłatne ogłoszenia.
Informacje dla stomatologów wraz ze szczegółowo opracowaną muzyką wnoszą do
gabinetów pozytywną energię do pracy.
DENTAL RADIO – PRACUJESZ – SŁUCHASZ – WIESZ

Pierwsza

w

Polsce

internetowa

wyszukiwarka

www.dentalradio.pl

wydarzeń

stomatologicznych

z możliwością zapisów. DentMeUp to w pełni darmowy, intuicyjny portal za pomocą
którego zapoznasz się z ofertą szkoleń, kursów, konferencji i targów stomatologicznych
z całej Polski. Stworzony przez lekarzy dla lekarzy, studentów, asystentek i higienistek.
W jednym miejscu szybko jak nigdy uzyskasz informacje na temat pozostałych
wolnych miejsc, opinie uczestników poprzednich edycji, a także za pomocą kilku kliknięć
zapiszesz się na dowolne wydarzenie - bez dzwonienia, o każdej porze dnia i nocy.
Rozwój jest w zasięgu ręki!

www.dentmeup.pl
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ZASADY REJESTRACJI
I UDZIAŁU W SZKOLENIACH

ZAPISY NA SZKOLENIA:

ZASADY REZYGNACJI:

Zapisy na szkolenia przyjmowane są poprzez Formularz
Rejestracji na stronie internetowej: www.dsi-edu.com/
rejestracja. Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem
potwierdzenie zgłoszenia i informację o dalszych krokach.

Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas o tym do 60 dni przed
szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę. W przypadku
rezygnacji po tym terminie wpłacone kwoty nie będą
zwracane. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia
pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.

REZERWACJA I PŁATNOŚCI:
Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu zarejestruj się
poprzez Formularz na stronie www, a następnie dokonaj
wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości szkolenia.
Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia lub
pierwszym szkoleniem z cyklu.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.
Osoby biorące udział w całych programach szkoleniowych
(Curriculum i/lub Perfekcyjna Estetyka) mają pierwszeństwo
udziału w szkoleniach przed osobami wybierającymi
pojedyncze szkolenia w ramach każdego z tych programów.
Ostateczna lista uczestników potwierdzana jest na 30 dni
przed datą szkolenia.
Wpłat na szkolenia, które odbywają się w Polsce, prosimy
dokonywać na konto:
Alior Bank SA
Numer konta: 28 2490 0005 0000 4530 6506 4171

Dental Skills Institute Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu lub odwołania szkolenia. W takim
przypadku opłaty zostają zwrócone w całości. Jednocześnie
informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby terminy
szkoleń pozostawały niezmienne.
Pełny Regulamin Kształcenia oraz
są na stronie www.dsi-edu.com

dostępne

DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ:
Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
Jesteśmy wpisani jako podmiot edukacyjny do Bazy Usług
Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.
Aby uzyskać więcej informacji napisz do nas
biuro@dsi-edu.com lub zadzwoń: 22 338 70 70

W CENIE KAŻDEGO SZKOLENIA UWZGLĘDNIONE SĄ:
•
•
•
•
•

terminy

materiały szkoleniowe
lunche i przerwy kawowe
6-miesięczny dostęp do strefy e-learningowej DSI
certyfikat ukończenia szkolenia
konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni
po szkoleniu
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