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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy. 

Jest dla mnie zaszczytem gościć Państwa na XVI Świątecznym Wieczorze implantologicznym. Po latach pandemii, w bliskości zbrodniczej 
napaści, w zagrożeniach nuklearnych - na przekór - jesteśmy sobie winni spotkania w gronie przyjaciół, znajomych, nauczycieli akademickich 
oraz w gronie profesorskim. Miło nam będzie spotkać się z firmami wspierającymi naszą pracę oferowanymi produktami, a także będącymi 
z OSIS od zawsze. Nasze życie prywatne i zawodowe, w tym kongresy, konferencje, spotkania naukowe, kursy praktyczne - muszą się toczyć 
normalnie - jak dotąd. 

Konferencję będę miał zaszczyt otworzyć krótką prezentacją podsumowującą nasze działania na przestrzeni ostatnich 10 lat, biorąc pod 
uwagę ogromny postęp w implanto-protetyce, jednocześnie wskazując najnowsze uznane standardy, a także możliwości rozszerzenia 
planowania i leczenia implanto-protetycznego o grupy pacjentów, co do których uważaliśmy do niedawna, za przeciwskazane. Jednocześnie 
mając świadomość co do działań wojennych i zagrożeń, jakie niesie wojna na Ukrainie - będziemy gościli naszych przyjaciół i członków 
honorowych OSIS: prof. Myrona Uhryna, oraz prof. Yaroslava Zablotskyego z wykładem podsumowującym naszą przyjaźń i współpracę na 
przestrzeni minionych 22 lat - a także - z drugiej strony pokazujących działania implanto-protetyczne w czasach wojny. 

W minionym X-leciu nastąpił ogromny postęp w dziedzinie diagnostyki, w tym tak zwanej czujności onkologicznej a także wzrosła dostępność 
obrazów o bardzo wysokiej jakości projekcji rtg - CBCT. Zagadnieniom diagnostyki radiologicznej, w tym artefaktów swój wykład dedykuje 
doc. Kornel Krasny (WUM). Wykładowcą, który jednocześnie był współtwórcą formuły Świątecznego Wieczoru Implantologicznego - jest 
dr Krzysztof Śliwowski praktykujący od lat w Düsseldorfie, autor wielu książek w wydawnictwie Quintessence, wskaże istotne obserwacje, 
poparte interesującymi przypadkami klinicznymi dotyczące zabiegów augmentacyjnych. Implanto-protetyka w miarę postępu staje się 
indywidualizowana, podobnie jak w innych dziedzinach medycyny. Prof. Iwona Niedzielska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
przedstawi propozycje nowatorskich implantów-endoprotez stawu skroniowo-żuchwowego, fabrycznych versus indywidulanych. Coraz 
więcej grup pacjentów dotkniętych chorobami ogólnymi - jest obejmowana leczeniem implanto-protetycznym, np. pacjenci transplantacyjni 
czy pacjenci ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Doc. Maciej Czerniuk (WUM) wskaże nam zagrożenia u tych pacjentów 
w planowaniu i leczeniu implantologicznym. Doc .Paweł Zawadzki (WUM) przedstawi graniczne przypadki implanto-protetyczne wykonywane 
w warunkach szpitalnych versus ambulatoryjnych. 

Głównym czynnikiem ryzyka utraty estetyki i funkcji - jest peri-implantitis.  Dr Witold Jurczyński przedstawi aspekty tej reakcji biologicznej 
wokół implantów i wskaże na czynniki bezpieczeństwa i przewidywalności terapii implanto-protetycznej. Celem leczenia implanto-
protetycznego jest funkcjonalna i estetyczna odbudowa protetyczna; implant jest narzędziem, a ilość i jakość tkanki kostnej - elementem 
krytycznym w dążeniu do tego celu. Dr Krzysztof Majchrzak (WUM) zaprezentuje standardy i aspekty rozwiązań protetycznych na implantach 
wg. Branemarka. 

Sesja przed-obiednia będzie poświęcona terapii implanto-protetycznej, możliwej do zaplanowania i wykonania w warunkach wystarczającej 
ilościowo i jakościowo tkanki kostnej szczęk, natomiast w sesji popołudniowej przedstawione zostaną aspekty rozwiązań alternatywnych 
i ratunkowych, m.in. w zastosowaniu w rehabilitacji implantów podokostnowych (prof. Wiesław Hędzelek, Uniwersytet Medyczny im. 
K. Marcinkowskiego, dr M. Roy, Włochy, dr B. Leda). Dwa kolejne wykłady będą dotyczyły śrub – implantów bikortykalnych wg. Garbaccio: 
dr Tomasz Grotowski, oraz implantów tubero-pterygoidalnych: dr Darek Grzęda, dr Tatiana Zawadzka (polska sekcja włoskiego stowarzyszenia 
GISI). Implanty podokostnowe, implanty-śruby bikortykalne oraz implanty zygomatyczne stanowią działania alternatywne do stosowania 
implantów śródkostnych wg. Braenemarka, szczególnie w ograniczeniach augmentacyjnych oraz atrofii szczęk. Wykłady dotyczące implantów 
zygomatycznych zaprezentują dwa zespoły lekarzy: dr Rafał Zieliński oraz dr Paweł Aleksandrowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), 
dr Marek Rybicki, dr Tomasz Stefańczyk.  

Po bogatej części naukowej - planowane jest Walne Zgromadzenie aktywnych członków OSIS
oraz wybory nowego Prezesa OSIS. 

W godzinach wieczornych ok. 20.30 planujemy spotkanie towarzyskie wraz z wystąpieniami
okolicznościowymi oraz z bogatym programem teatralnym i muzyczno-tanecznym. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM 
Prof. Andrzej Wojtowicz 
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XVI Świąteczny Wieczór Implantologiczny Hotel Marriott w Warszawie - 3 grudnia 2022 

PROGRAM

    
 

 

09:00 – 09:10 Prof. Andrzej Wojtowicz
 Uroczyste otwarcie Konferencji.

Sesja 1 

Część 1 Prowadzenie: Doc. Maciej Czerniuk, Dr Marek Rybicki
   
09:10 – 09:35 Prof. Andrzej Wojtowicz
 Implantologia i OSIS w czasie pandemii, wojny, jodku potasu.

09:35 – 10:00 Doc. Kornel Krasny
 Pułapki RTG.

10:00 – 10:25 Dr Krzysztof Śliwowski
 Rekonstrukcja łoża kostnego do implantacji w szczęce ze szczególnym uwzględnieniem procedury „sinus lift„.

10:25 – 10:50 Prof. Iwona Niedzielska
 Endoprotezy SSŻ od fabrycznych po indywidulane  z analizą materiałów, problemów.

10:50 – 11:00 Dyskusja

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 

Część 2 Prowadzenie: Doc. Kornel Krasny, Dr Tomasz Grotowski

11:15 – 11:40 Doc. Maciej Czerniuk 
 Leczenie implantoprotetyczne pacjentów obciążonych chorobami kardiologicznymi - rokowania i ryzyko?

11:40 – 12:05  Doc. Paweł Zawadzki
 Chirurgia przedprotetyczna, graniczne przypadki.

12:05 – 12:30  Prof. Myron Uhryn, Prof. Yaroslav Zablotskyy 
 Implantologia stomatologiczna jako efektywna metoda rozwiązywania sytuacji klinicznych - 22 lata współpracy
 i przjaźni między OSIS a UDIA.

12:30 – 12:55  Dr Witold Jurczyński 
 Przewidywalna terapia implatoprotetyczna z punktu widzenia periochirurga. 

12:55 – 13:05 Dyskusja 

13:05 – 14:00  Obiad

Sesja 2 

Część 1 Prowadzenie: Doc. Maciej Czerniuk, Dr Marek Rybicki

14:00 – 14:25  Dr Dariusz Grzęda, Dr Tatiana Zawadzka
 Implanty Tubero-Pterygoidalne – doświadczenia 300 przypadków w okresie 8 lat.

14:25 – 14:50  Prof. Wiesław Hędzelek, Dr Marco Roy, Dr Bartosz Leda   
 EagleGrid protocol rozwiązaniem na najtrudniejsze sytuacje kliniczne w jamie ustnej - braki zębów i kości.

14:50 – 15:15  Dr Tomasz Grotowski 
 Śruba bikortykalna Garbaccia - Implantacja natychmiastowa z obciążeniem funkcjonalnym.

15:15 – 15:25 Dyskusja 

15:25 – 15:40 Przerwa kawowa 

Część 2  Prowadzenie: Doc. Kornel Krasny, Dr Witold Jurczyński

15:40 – 16:05 Dr Krzysztof Majchrzak 
 Wyzwania Protetyczne.

16:05 – 16:30 Dr Rafał Zieliński  
 Implanty indywidualne i zygomatyczne u pacjentów z zanikami kostnymi.

16:30 – 16:55 Dr Paweł Akeksandrowicz, Dr Marek Rybick, Dr Tomasz Stefańczyk
 Planowanie leczenia implantami zygomatycznymi dla każdego – oprogramowanie i szablony nawigacyjne.

16:55 – 17:10 Dyskusja i zakończenie 

Po zakończeniu części naukowej Walne Zebranie i wybór nowego Prezesa OSIS.

20:30 Kolacja i spektakl muzyczny w Hotel Marriott 

           Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.
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