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WYKŁADOWCY

Lek. dent., MSc Krzysztof Chmielewski (Polska)
Specjalista w zakresie implantologii i sterowanej regeneracji kości. Ukończył studia  
na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. 
J.W.Goethego we Frankfurcie uzyskując tytuł “Master of Science in Oral Implantology”. 
Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr. John’a Koisa w Seattle. Międzynarodowy 
wykładowca z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i fotografii dentystycznej. 
Autor wielu artykułów i publikacji międzynarodowych. Fotograf i filmowiec. Członek  
i założyciel Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, Członek Amerykańskiej Akademii 
Stomatologii Kosmetycznej oraz Implant Masters Poland.

Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski (Polska)
Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
W  2015 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w  zakresie stomatologii. 
Posiada specjalizację z  periodontologii oraz chirurgii stomatologicznej. Autor licznych 
publikacji i  laureat wielu prestiżowych konkursów branży medycznej. Jest najwyższej 
klasy specjalistą w  zakresie technik mikroskopowych i  endodontycznych. Wykonuje 
skomplikowane zabiegi sterowanej regeneracji tkanek u pacjentów z  zaawansowanymi 
postaciami zapaleń przyzębia. Przeprowadza także procedury plastyczne, mające na celu 
poprawę estetyki jamy ustnej.

Dr Vitaly Pchelnik (Ukraina)
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Charkowie. Posiada specjalizację z zakresu 
protetyki oraz chirurgii stomatologicznej. ITI Fellow. Prowadzi wykłady z zakresu 
rehabilitacji implantoprotetycznej pacjentów bezzębnych, podnoszenia dna zatoki 
szczękowej oraz protokołów cyfrowych w implantologii.  

Dr Duygu Karasan, PhD (Szwajcaria)
Ukończyła studia na Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze i w 2014 roku uzyskała 
stopień doktora nauk medycznych. Została nagrodzona stypendium ITI na wydziale 
Protetyki i Biomateriałów Kliniki Uniwersytetu Genewskiego pod opieką Prof. Ireny 
Sailer, i obecnie kontynuuje badania kliniczne na tym samym wydziale. Od 2010 roku 
jest aktywnym członkiem ITI. Zajmuje się biomechaniką, estetycznymi rehabilitacjami 
implantologicznymi oraz powikłaniami związanymi z leczeniem implantologicznym.

Prof. Dr Frank Schwarz (Niemcy)
Specjalista w zakresie chirurgii oraz implantologii. Kieruje oddziałem chirurgii szczękowej 
oraz implantologii w Centrum Stomatologii i Medycyny Jamy Ustnej Carolinum 
Uniwersytetu im. J.W. Goethego we Frankfurcie. Jest współredaktorem czasopisma 
naukowego Clinical Periodontology oraz członkiem komitetu redakcyjnego Clinical 
Oral Implants Research. Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Implantologii 
Stomatologicznej (DGI), członek zarządu Fundacji Osteologii. Za swoje badania został 
uhonorowany licznymi nagrodami.  

PROGRAM  –  08.10.2022

8:15 – 8:55 Rejestracja i poranna kawa

9:00 – 10:30 Implantologia w strefie estetycznej. Lek. dent., MSc  
Krzysztof Chmielewski

10:30 – 11:15 Regeneracyjne leczenie ubytków przyzębia  
w strefie estetycznej za pomocą pochodnych 
macierzy szkliwa i przeszczepów podnabłonkowej 
tkanki łącznej.

Dr hab. n. med. 
Bartłomiej Górski

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Planowanie implantologiczne i rehabilitacja  
w erze cyfrowej: podejście genewskie.

Dr Duygu Karasan, PhD

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 ProArch Digital - nowy sposób planowania 
rehabilitacji pacjentów bezzębnych.

Dr Vitaly Pchelnik

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa 

16:00 – 18:00 Czy poczyniliśmy postępy w zapobieganiu  
i leczeniu chorób okołowszczepowych?

Prof. Dr Frank Schwarz

18:00 – 18:15 Dyskusja i zakończenie

TERMIN:   08.10.2022 
CZAS TRWANIA:  9:00-18:15

MIEJSCE:  Hotel InterContinental Warszawa

REJESTRACJA:  iti@itipolska.pl

OPŁATA:   900 zł  – Bezpłatny udział dla członków ITI Polska

Tłumaczenie 
symultaniczne 
na język polski.



ITI – International Team for Implantology
ITI czyli Międzynarodowy Zespół ds. Implantologii funkcjonuje od 1980 roku jako 
niezależna organizacja akademicka. Obecnie ITI skupia ponad 19.258 członków w 101 
krajach i jest największą tego typu organizacją na świecie. 

Celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy w zakresie implantologii w oparciu  
o solidne dowody naukowe. ITI skupia swoją uwagę na ciągłym kształceniu, 
podnoszeniu standardów metod leczenia, umiejętności oceny ryzyka oraz kontroli 
jakości, w celu zapewnienia wiarygodnych i przewidywalnych rezultatów.

Więcej informacji na temat ITI oraz światowych aktywności: www.iti.org  
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Korzystaj z potęgi lokalnej sieci ITI Study Club.
Bycie członkiem ITI to coś wyjątkowego.
www.itipolska.pl

ITI Polska
ITI Polska skupia obecnie ponad 300 członków, a na terenie całego kraju funkcjonuje 15 
ITI Study Club, których spotkania są organizowane 3-4 razy w ciągu roku.

Celem ITI Polska jest tworzenie lokalnej sieci komunikacji pomiędzy lekarzami stoma-
tologami i technikami dentystycznymi, opartej na wzajemnej wymianie doświadczeń.

Spotkania lokalnych ITI Study Club są organizowane w niewielkich grupach, w kame-
ralnej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja prowadzeniu merytorycznych dyskusji na 
temat różnorodnych aspektów leczenia oraz postępowania w złożonych przypadkach.


