
Szanowni Państwo,

Jako nowy Prezes OSIS chciałbym przedstawić Państwu Program działania OSIS w 2023 oraz przypomnieć przywileje, z których 
możecie korzystać będąc aktywnymi członkami OSIS ( po dokonaniu wpłaty rocznej składki członkowskiej ).

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE oraz ROZWÓJ ZAWODOWY 

OSIS jako Towarzystwo Naukowe weryfikuje ( komercyjne ) trendy w leczeniu implantoprotetycznym i wyznacza obowiązujące, 
bezpieczne standardy postępowania.
Standardy te prezentowane są na Sympozjach OSIS – 3 razy do roku – jak niżej. Biegli OSIS wykonują opinie dla sądów, adwokatów 
i pacjentów – zgodnie z zalecanymi ( przez OSIS ) standardami. Uczestnictwo w Sympozjach OSIS daje możliwość zapoznania się 
i postępowania zgodnie ze standardami.
CZŁONKOSTWO W OSIS jest wyrazem poczucia obowiązku zaznajomienia się z obowiązującymi standardami i chęci aktywnego 
i koleżeńskiego uczestniczenia w życiu społeczności implantoprotetyków. 

    Członkostwo w OSIS daje następujące korzyści:
 otrzymanie corocznie aktualnego Certyfikatu Członkostwa w OSIS 
 zniżki na uczestnictwo w Sympozjach OSIS
 możliwość Uzyskania Certyfikatu Umiejętności 
 zniżki na kursy prowadzące do uzyskania Certyfikatu Umiejętności OSIS
 możliwość wystąpień na Sympozjach OSIS 
 wsparcie merytoryczne w przygotowaniu publikacji naukowych oraz wystąpień
 zniżki na Porady oraz Opinie Biegłych OSIS

    SYMPOZJA OSIS w 2023
1. KONGRES OSIS – 15 Kwietnia – JACHRANKA
2. KAi – 7 Października – KRAKÓW
3. ŚWIĄTECZNY WIECZÓR IMPLANTOLOGICZNY – 2 Grudnia – WARSZAWA

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na www.osis.org.pl

ZACHĘCAM DO POTWIERDZENIA SWEGO STATUSU CZŁONKA OSIS NA ROK 2023 POPRZEZ WPŁATĘ SKŁADKI 250 zł na konto: 
OSIS ul. Elektoralna 11 m 43 Warszawa
Nr konta: PKO BP SA 24 1020 1097 0000 7602 0140 7220

Nowi Członkowie proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej www.osis.org.pl/jak-zostac-czlonkiem-osis/ 
i przesłanie jej na adres edu@osis.org.pl

Członkowie posiadający Certyfikat Umiejętności OSIS proszeni są o podanie danych / wypełnienie formularza 
www.osis.org.pl/certyfikowani-implantolodzy/ do zamieszczenia w WYSZUKIWARCE CERTYFIKOWANYCH IMPLANTOLOGÓW 
na www.osis.org.pl 

Członkowie zainteresowani uzyskaniem Certyfikatu Umiejętności proszeni są o kontakt na adres edu@osis.org.pl
Więcej informacji uzyskacie Państwo podczas XV Kongresu OSIS.

Wszystkie osoby, które otrzymały niniejszy list z anonsem XV Kongresu OSIS - prosimy o przesłanie aktualnego adresu e-mail na 
adres edu@osis.org.pl – jeśli chcecie Państwo otrzymywać od nas informacje na temat aktualności prawnych oraz wydarzeniach 
naukowych. 

Zachęcamy także do bezpłatnego wysłuchania 110 podcastów znajdujących się na www.osis.org.pl/podcast oraz do 
zarejestrowania się na Grupie FB Podcastu OSIS: "Stomatologia-Implanty-Nauka-Biznes" www.facebook.com/groups/
423706171816200 gdzie podajemy aktualności oraz prezentujemy i omawiamy przypadki kliniczne.

DO ZOBACZENIA W JACHRANCE 15 KWIETNIA na XV KONGRESIE OSIS

dr hab. n.med. KORNEL KRASNY
PREZES OSIS 

CZŁONKOSTWO w OSIS


