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ITI Study Clubs Polska

ITI Study Club Directors and ITI Fellows

Światowa społeczność ITI liczy blisko 18 627 osób. ITI Polska skupia obecnie 207 członków, a na terenie całego
kraju funkcjonuje 13 ITI Study Club, których spotkania są organizowane 3-4 razy w ciągu roku. Celem ITI Polska jest
stworzenie lokalnej sieci komunikacji pomiędzy lekarzami stomatologami i technikami dentystycznymi, opartej na
wzajemnej wymianie doświadczeń. Spotkania lokalnych ITI Study Club są organizowane w niewielkich grupach,
w kameralnej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja prowadzeniu merytorycznych dyskusji na temat różnorodnych
aspektów leczenia oraz postępowania w złożonych przypadkach.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy na stronę www.itipolska.pl

Gdańsk

Dr n. med. Barbara
Stawska
Dyrektor ITI Szczecin

Dr n. med. Aleksander
Baron
Dyrektor ITI Silesia

Dr Bartosz Bagiński
Dyrektor ITI Białystok
ITI Fellow

Dr Barbara Sobczak
ITI Fellow

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk
ITI Fellow

Dr Wojciech Ryncarz
Dyrektor ITI Warszawa
ITI Fellow

Dr n. med. Janusz Goch
Dyrektor ITI East Poland
ITI Fellow

Dr Agnieszka Keller
Dyrektor ITI Toruń

Dr Michał Karolewski
Dyrektor ITI Wrocław
ITI Fellow

Dr n. med. Michał
Chrobak
ITI Fellow

Dr Krzysztof Chmielewski
Dyrektor ITI Gdańsk
ITI Fellow

Dr Dorota Schmidt
Dyrektor ITI Polonika

Dr Maja Danecka-Pasieka
Dyrektor ITI Polonika

Tech. dent. Arkadiusz Piontek
ITI Fellow

Dr n. med. Robert Łyszczarz
Dyrektor ITI Kraków

Dr Małgorzata
Andrzejewska
Dyrektor ITI Poznań

Dr Hanna Sobota
Dyrektor ITI Poznań

Dr hab. n. med. Marzena
Wyganowska-Świątkowska
Dyrektor ITI Poznań
ITI Fellow

Dr Jacek Tomikowski
Dyrektor ITI Łódź

Szczecin
Toruń

Białystok

Warszawa

Poznań

Łódź

Dr Marta
Siewert-Gutowska
Dyrektor ITI Powiśle

Wrocław
Biłgoraj

Katowice

Korzystaj z potęgi lokalnej sieci ITI Study Club.
Bycie członkiem ITI to coś wyjątkowego.
www.itipolska.pl

2

Kraków
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ITI STUDY CLUB KRAKÓW

ITI STUDY CLUB KRAKÓW

DYREKTOR ITI STUDY CLUB KRAKÓW: DR N. MED. ROBERT ŁYSZCZARZ

DYREKTOR ITI STUDY CLUB KRAKÓW: DR N. MED. ROBERT ŁYSZCZARZ

ANDRZEJ BUGAJSKI

DR ANDREAS KURBAD

Marketing praktyki
stomatologicznej w mediach
społecznościowych
i w ekosystemie Google
– warsztat praktyczny

Andrzej Bugajski

Chairside computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) technology
requires an effective technical basis to achieve dental restorations with optimal marginal
accuracy, esthetics, and longevity in as short a timeframe as possible. In order to manufacture dental restorations, a completely digital process chain is required. This comprises
the digital capture of the patient’s anatomical situation (including the prepared areas), the
calculation of a virtual three-dimensional (3D) model, the computer-aided design (CAD) of
the desired restoration, and the subsequent machining of the restoration. The Programill
One is a compact, 5-axis milling machine based on an innovative milling technology (5XT
– five-axis turn-milling technique), which is capable of achieving high-precision milling results within a very short processing time. Furthermore, the device’s compact dimensions
and state-of-the-art mode of operation facilitate its use in the dental surgery. This model
is also an option to be considered for use in smaller dental laboratories, especially as the
open input format enables it to be quickly and simply integrated into digital processing
systems already in use. In terms of the usability – and therefore also the economic viability
– of the system, the possible indications and the materials that can be used are of decisive
importance for the user of a dental CAD/CAM system. At present, the corresponding products are available from Ivoclar Vivadent – in particular, the lithium disilicate ceramic IPS
e.max CAD. Additionally, the newly designed zirconium oxide block, IPS e.max ZirCAD, with
an increased degree of translucency (LT and MT), has been added to the product range. This
offers the user a strong and a high-strength ceramic system. Next on the strength scale is
the glass-ceramic IPS Empress CAD. Also available is the Tetric CAD composite-based material to round off the product range.

Dr Andreas Kurbad

TERMIN: 			

18.01.2020

TERMIN: 			

06.03.2020

CZAS TRWANIA: 		

9:00-17:00

CZAS TRWANIA: 		

18:00-21:00

MIEJSCE: 			

Hotel pod Wawelem

MIEJSCE: 			

Hotel pod Wawelem

				

Plac na Groblach 22

				

Plac na Groblach 22

				31-101 Kraków

				31-101 Kraków

REJESTRACJA:		

iti.krakow@gmail.com

REJESTRACJA:		

iti.krakow@gmail.com

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

400 zł
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CAD/CAM supported production processes in dentistry.
Technology & materials

Bezpłatny udział dla członków ITI

				

Bezpłatny udział dla członków ITI
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ITI STUDY CLUB SZCZECIN

ITI STUDY CLUB SZCZECIN

DYREKTOR ITI STUDY CLUB SZCZECIN: DR N. MED. BARBARA STAWSKA

DYREKTOR ITI STUDY CLUB SZCZECIN: DR N. MED. BARBARA STAWSKA

DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI ORAZ DR MAJA CHMIELEWSKA

DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

Anatomia i fizjologia obszaru
jamy ustnej w praktyce
implantologa

Digital Workflow
W trakcie tego praktycznego dnia szkoleniowego poznasz:

TEORIA:
wprowadzenie do zabiegów w nawigacji komputerowej

Dr Krzysztof Chmielewski

■ Szczegóły pracy z narzędziami do nawigacji komputerowej firmy Straumann
■ Praktyczne wskazówki i rady dotyczące przeprowadzania zabiegów w nawigacji
■ Cyfrowy przepływ pracy oraz aspekty finansowe

■ Osteologia kliniczna i radiologiczna

Dr n. med. Michał Szałwiński

■ Unaczynienie i unerwienie oraz struktury jamy ustnej
■ Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania prawidłowej osteointegracji

PRAKTYKA:
podstawy pracy z systemem coDiagnostiX™
■ Instalację oprogramowania i jego aktywację
■ Import plików DICOM i STL
■ Przygotowanie do planowania (segmentacja, składanie obrazów DICOM i STL, 		
wykreślanie przebiegu nerwu)
■ Planowanie pozycji implantów, cyfrowy wax-up i dostępne biblioteki implantów i
łączników
■ Dobór i planowanie pozycji tulei do wiercenia
■ Projektowanie szablonu
■ Nawiązywanie połączenia “CaseExchange” i przesyłanie planu leczenia
■ Generowanie raportu planowania i procedur chirurgicznych
Wymagania sprzętowe: Każdy z uczestników w trakcie szkolenia powinien mieć ze sobą
swój komputer typu laptop PC z oprogramowaniem Windows. Na tych komputerach zostanie zainstalowana wersja szkoleniowa programu coDiagnostiX™. Aby aktywować oprogramowanie potrzebne są specjalne “klucze zabezpieczające”, które zostaną udostępnione
użytkownikom na czas szkolenia. Przy zakupie, tego typu klucz jest dostarczany wraz z
oprogramowaniem.

Dr Maja Chmielewska

TERMIN: 			

18.01.2020

CZAS TRWANIA: 		

9:00-17:00

MIEJSCE: 			

Silver Hotel

TERMIN: 			

18.04.2020

				Rondo Hermana Hakena

CZAS TRWANIA: 		

10:00-14:00

				70-001 Szczecin

MIEJSCE: 			Szczecin

REJESTRACJA:		

iti@dental-art.com.pl

REJESTRACJA:		

iti@dental-art.com.pl

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

400 zł
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Bezpłatny udział dla członków ITI

				

Bezpłatny udział dla członków ITI
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ITI STUDY CLUB WARSZAWA

ITI STUDY CLUB WARSZAWA

DYREKTOR ITI STUDY CLUB WARSZAWA: DR WOJCIECH RYNCARZ

DYREKTOR ITI STUDY CLUB WARSZAWA: DR WOJCIECH RYNCARZ

DR MARKO BLAŠKOVIĆ ORAZ DR DÁVID BOTOND HANGYÁSI

TECH. DENT. ARKADIUSZ PIONTEK

Regeneracja w chirurgii
perio & implantologii

Protetyka na implantach
- digitalizacja i nowe
możliwości protetyczne

■ Dokoronowe przesunięcie płata vs procedury tunelowe
■ Procedury sterowanej regeneracji kości: różne metody osiągnięcia stabilizacji
■ Różnice w jakości kości oraz konstrukcji implantu: zróżnicowane geometrie
implantu i wskazania

Dr Marko Blašković

■ Cyfrowe algorytmy postępowania w implantoprotetyce

Tech. dent. Arkadiusz Piontek

■ Płytki korowe oraz bloki kostne w regeneracji grzbietu wyrostka zębodołowego. Procedury krok po kroku. Cześć 2.

■ CAD/CAM oraz nowe możliwości i rozwiązania w protetyce na implantach
■ Workflow Cares, możliwości i ograniczenia
■ Powikłania techniczne z punktu widzenia laboratorium

■ Rekonstrukcja brodawki. Rzeczywistość czy złudzenie?
■ Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu: procedury kliniczne
w różnych wskazaniach

Dr Dávid Botond Hangyási

TERMIN: 			

07.03.2020

TERMIN: 			

18.06.2020

CZAS TRWANIA: 		

9:00-17:00

CZAS TRWANIA: 		

19:00-21:00

MIEJSCE: 			

Centrum Edukacji Proimplant

MIEJSCE: 			

Centrum Edukacji Proimplant

				Cecylii Śniegockiej 8

				Cecylii Śniegockiej 8

				Warszawa

				Warszawa

REJESTRACJA:		

warszawa@itistudyclub.pl

REJESTRACJA:		

warszawa@itistudyclub.pl

KOSZT:		

650 zł

KOSZT:		

400 zł
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Bezpłatny udział dla członków ITI

				

Bezpłatny udział dla członków ITI
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ITI STUDY CLUB BIAŁYSTOK

ITI STUDY CLUB BIAŁYSTOK

DYREKTOR ITI STUDY CLUB BIAŁYSTOK: DR BARTOSZ BAGIŃSKI

DYREKTOR ITI STUDY CLUB BIAŁYSTOK: DR BARTOSZ BAGIŃSKI

DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

DR N. MED. GRZEGORZ WASILUK

Podejmowanie decyzji
w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant,
rekonstrukcja.

Anatomia radiologiczna części
twarzowej czaszki w badaniach
CBCT
■ Omówienie przeglądarki do analizy obrazów CBCT

Dr n. med. Michał Szałwiński

■ Repetytorium anatomii radiologicznej
■

■

Metodyka analizy struktur anatomicznych w rekonstrukcji MPR 		
i konfrontacji z modelem anatomicznym

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Implantologia i implantoprotetyka zmienia się bardzo dynamicznie, oferując
nowe, lepsze procedury chirurgiczne i rozwiązania protetyczne. "Podejmowanie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant, rekonstruk-

Możliwości i metodyka pomiarów w CBCT

cja" to warsztat teoretyczny który pozwoli zaktualizować obecną wiedzę oraz

■ Omówienie możliwości CBCT w diagnostyce patologii obszaru części
twarzowej czaszki

poznać „tips&tricks” codzienniej praktyki.

Na szkoleniu dowiecie się Państwo:
■ Jak prawidłowo planować rekonstrukcje implantoportetyczne
■ Jak dobrać odpowiedni rodzaj implantu do danej sytuacji klinicznej
■ Jak dostosować odpowiednią ilość wszczepów do poszczególnych rodzajów rekonstruckcji
■ Jak wybrać rodzaj rekonstrucji implantoprotetycznej do danego przypadku
klinicznego

Szkolenie porusza również zagadnienia:
■ CAD/CAM oraz 3D w implantoprotetyce
■ Rodzaje powikłań oraz ich przyczyny
■ Obciążenie natychmiastowe vs. późne
■ Prace stałe vs. prace zdejmowane
■ Przegląd przypadków klinicznych

TERMIN: 			

21.03.2020

TERMIN: 			

20.06.2020

CZAS TRWANIA: 		

10:00-14:00

CZAS TRWANIA: 		

9:30-14:00

MIEJSCE: 			

Białystok

MIEJSCE: 			

Białystok

REJESTRACJA:		

bartbaginski@gmail.com

REJESTRACJA:		

bartbaginski@gmail.com

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

400 zł
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Bezpłatny udział dla członków ITI

				

Bezpłatny udział dla członków ITI
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ITI STUDY CLUB POZNAŃ

ITI STUDY CLUB POZNAŃ I
ITI STUDY CLUB SZCZECIN

DYREKTOR ITI STUDY CLUB POZNAŃ: DR MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA,
DR HAB. N. MED. MARZENA WYGANOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA, DR HANNA SOBOTA

DYREKTOR ITI STUDY CLUB POZNAŃ: DR MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA,
DR HAB. N. MED. MARZENA WYGANOWSKA-ŚWIĄTKOWSKA, DR HANNA SOBOTA
DYREKTOR ITI STUDY CLUB SZCZECIN: DR N. MED. BARBARA STAWSKA

DR MARCIN JONIEC

Okluzja funkcjonalna i
planowanie leczenia implantoprotetycznego.
Jak osiągnąć sukces estetyczno-funkcjonalny i minimalizować ryzyko.

Dr Marcin Joniec

Protokoły postępowania oparte o EVIDENCE BASED DENTISTRY.

DR MICHAŁ SZCZUTKOWSKI

Wolny przeszczep dziąsła Free
Gingival Graft – jako technika
pozwalająca zapewnić długoterminowy stan zdrowia tkanki
kostnej i dziąsła wokół implantu." Warsztaty praktyczne.

Dr Michał Szczutkowski

Ilość miejsc ograniczona.

Część teoretyczna
■ Czy podejście mikrochirurgiczne wiąże się z zaletami w porównaniu z tradycyjną
chirurgią?
■ Omówienie i podkreślenie wad i zalet wszystkich oraz zastosowania poszczególnych
narzędzi mikrochirurgicznych.
■ Wolny przeszczep dziąsła Free Gingival Graft – jako technika pozwalająca zapewnić
długoterminowy stan zdrowia tkanki kostnej i dziąsła wokół implantu.
■ Szczegółowa technika zapewniająca 100 % skuteczność i bezpieczeństwo podczas
zabiegu FGG. Jak zapobiec martwicy przeszczepów? Jak bezpiecznie pobrać przeszczep z podniebienia i jak skutecznie zabezpieczyć miejsce dawcze.
■ FGG jako najważniejsza ze wszystkich technik leczenia periimplantitis. Przypadki
periimplantitis ustabilizowane wg algorytmu postępowania zawierającego FGG.
■ Prace przykręcane a prace cementowane i ich związek z periimplantitis.

Część praktyczna

TERMIN: 			

01.02.2020

TERMIN: 			

03.04.2020

CZAS TRWANIA: 		

10:00-15:00

CZAS TRWANIA: 		

9:00-18:00

MIEJSCE: 			Poznań

MIEJSCE: 			Poznań

REJESTRACJA:		

m.andrzejewska@credus.clinic

REJESTRACJA:		

m.andrzejewska@credus.clinic

KOSZT:		

690 zł

KOSZT:		

Udział dla członków ITI - 1250 zł
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■ Warsztaty praktyczne z mikrochirurgii. Pobieranie wolnego przeszczepu dziąsła
(ćwiczenia na bakłażanach) - wolny przeszczep dziąsła FGG
■ Warsztaty na materiałach zwierzęcych – wolny przeszczep dziąsła – pobranie i wszycie. Zabezpieczenie miejsca dawczego przy pomocy plastra
Blood-Stop lub gąbki kolagenowej i szycia.
■ Filmy re-live z zabiegów FGG w odcinku przednim i tylnym żuchwy.
■ Analiza przypadków własnych uczestników szkolenia - planowanie leczenia krok po kroku.
			
					Ilość miejsc ograniczona.

Bezpłatny udział dla członków ITI

				

Pozostałe osoby - 2250 zł
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ITI STUDY CLUB WARSZAWA
POLONIKA

Women’s Implantology Network (WIN)

WIN Symposium
07.03.2020, Warszawa Poland

DYREKTOR ITI STUDY CLUB WARSZAWA POLONIKA:
DR DOROTA SCHMIDT, DR MAJA DANECKA

DR N. MED. GRZEGORZ WASILUK

Podejmowanie decyzji
w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant,
rekonstrukcja.

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Implantologia i implantoprotetyka zmienia się bardzo dynamicznie, oferując
nowe, lepsze procedury chirurgiczne i rozwiązania protetyczne. "Podejmowanie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant, rekonstrukcja" to warsztat teoretyczny który pozwoli zaktualizować obecną wiedzę oraz
poznać „tips&tricks” codzienniej praktyki.

Na szkoleniu dowiecie się Państwo:
■ Jak prawidłowo planować rekonstrukcje implantoportetyczne
■ Jak dobrać odpowiedni rodzaj implantu do danej sytuacji klinicznej
■ Jak dostosować odpowiednią ilość wszczepów do poszczególnych rodzajów rekonstruckcji
■ Jak wybrać rodzaj rekonstrucji implantoprotetycznej do danego przypadku
klinicznego

Szkolenie porusza również zagadnienia:
■ CAD/CAM oraz 3D w implantoprotetyce

TERMIN: 			

07.03.2020

■ Rodzaje powikłań oraz ich przyczyny

CZAS TRWANIA: 		

9:00-17:00

■ Prace stałe vs. prace zdejmowane

MIEJSCE: 			Warszawa
REJESTRACJA:		

iti@itipolska.pl

KOSZT:		

400 zł

				

Bezpłatny udział dla członków ITI

PRESENTED BY:

ITI STUDY CLUB WARSZAWA POLONIKA
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■ Obciążenie natychmiastowe vs. późne
■ Przegląd przypadków klinicznych

TERMIN: 			

30.05.2020

CZAS TRWANIA: 		

10:00-17:00

MIEJSCE: 			Warszawa
REJESTRACJA:		

polonika@iti-warszawa.pl

KOSZT:		

400 zł

				

Bezpłatny udział dla członków ITI
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ITI STUDY CLUB POWIŚLE

ITI STUDY CLUB POWIŚLE

DYREKTOR ITI STUDY CLUB POWIŚLE:
DR MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

DYREKTOR ITI STUDY CLUB POWIŚLE:
DR MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

DR DAVID WISS

DR MARTA SIEWERT-GUTOWSKA

Zarządzanie tkankami miękkimi w leczeniu implantologicznym

Biologiczne zarządzanie
tkankami miękkimi i twardymi
■ Porównanie kości sztucznej do kości własnej
■ Techniki pobierania kości własnej pacjenta

Dr David Wiss

■ Techniki zwiększenia powierzchni kości własnej

Dr Marta Siewert-Gutowska

■ Prezentacja przypadków

Część teoretyczna:
■ Anatomia przyzębia i tkanek otaczających implanty
■ Wpływ tkanek miękkich na stabilność wyników leczenia implantologicznego

■ Wyłonienie implantow po masywnych odbudowach wyrostka zębodołowego

■ Pozycjonowanie implantów z uwzględnieniem szerokości biologicznej
■ Techniki augmentacji tkanek miękkich przy implantach – wolne przeszczepy, płat przesunięty dowierzchołkowo i płaty rotowane
■ Instrumentarium mikrochirurgiczne
■ Techniki pobierania autogennych przeszczepów nabłonkowo-łącznotkankowych (FGG) i łącznotkankowych (CTG)

Część praktyczna:
■ Pobieranie autogennych przeszczepów tkanek miękkich
■ Augmentacja dziąsła zbitego z wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowołącznot-kankowego (FGG) i płata przesuniętego dowierzchołkowo (ARF)
Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona.

TERMIN: 			

08.02.2020

TERMIN: 			

09.05.2020

CZAS TRWANIA: 		

10:00-14:00

CZAS TRWANIA: 		

10:00-16:00

MIEJSCE: 			

Centrum Edukacji Proimplant

MIEJSCE: 			

Centrum Edukacji Proimplant

				C. Śniegockiej 8

				C. Śniegockiej 8

				Warszawa

				Warszawa

REJESTRACJA:		

powisle@itistudyclub.pl

REJESTRACJA:		

powisle@itistudyclub.pl

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

1000 zł
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Bezpłatny udział dla członków ITI

				

Bezpłatny udział dla członków ITI
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ITI STUDY CLUB WROCŁAW

ITI STUDY CLUB WROCŁAW

DYREKTOR ITI STUDY CLUB WROCŁAW: DR MICHAŁ KAROLEWSKI

DYREKTOR ITI STUDY CLUB WROCŁAW: DR MICHAŁ KAROLEWSKI

DR MARKO BLAŠKOVIĆ ORAZ DR DÁVID BOTOND HANGYÁSI

DR N. MED. GRZEGORZ WASILUK

Regeneracja w chirurgii
perio & implantologii

Podejmowanie decyzji
w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant,
rekonstrukcja.

■ Dokoronowe przesunięcie płata vs procedury tunelowe
■ Procedury sterowanej regeneracji kości: różne metody osiągnięcia stabilizacji
■ Różnice w jakości kości oraz konstrukcji implantu: zróżnicowane geometrie
implantu i wskazania

Dr Marko Blašković

Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

■ Płytki korowe oraz bloki kostne w regeneracji grzbietu wyrostka zębodołowego. Procedury krok po kroku. Cześć 2.

Implantologia i implantoprotetyka zmienia się bardzo dynamicznie, oferując
nowe, lepsze procedury chirurgiczne i rozwiązania protetyczne. "Podejmowanie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant, rekonstruk-

■ Rekonstrukcja brodawki. Rzeczywistość czy złudzenie?

cja" to warsztat teoretyczny który pozwoli zaktualizować obecną wiedzę oraz

■ Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu: procedury kliniczne
w różnych wskazaniach

poznać „tips&tricks” codzienniej praktyki.

Na szkoleniu dowiecie się Państwo:
■ Jak prawidłowo planować rekonstrukcje implantoportetyczne
■ Jak dobrać odpowiedni rodzaj implantu do danej sytuacji klinicznej
■ Jak dostosować odpowiednią ilość wszczepów do poszczególnych rodzajów rekonstruckcji
■ Jak wybrać rodzaj rekonstrucji implantoprotetycznej do danego przypadku
klinicznego

Szkolenie porusza również zagadnienia:
■ CAD/CAM oraz 3D w implantoprotetyce

Dr Dávid Botond Hangyási

■ Rodzaje powikłań oraz ich przyczyny
■ Obciążenie natychmiastowe vs. późne
■ Prace stałe vs. prace zdejmowane
■ Przegląd przypadków klinicznych

TERMIN: 			

14.03.2020

TERMIN: 			

09.05.2020

CZAS TRWANIA: 		

9:00-17:00

CZAS TRWANIA: 		

9:30-14:00

MIEJSCE: 			Wrocław

MIEJSCE: 			Wrocław

REJESTRACJA:		

itistudyclubwroclaw@gmail.com

REJESTRACJA:		

itistudyclubwroclaw@gmail.com

KOSZT:		

650 zł

KOSZT:		

400 zł
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ITI STUDY CLUB
EAST POLAND

ITI STUDY CLUB
EAST POLAND

DYREKTOR ITI STUDY CLUB EAST POLAND: DR N. MED. JANUSZ GOCH

DYREKTOR ITI STUDY CLUB EAST POLAND: DR N. MED. JANUSZ GOCH

DR N. MED. MICHAŁ SZAŁWIŃSKI

DR BARTOSZ MATEJKOWSKI ORAZ DR N. MED. MACIEJ CIĆKIEWICZ

Kurs Fotograficzny - Stomatologiczny - Poziom Podstawowy
(Basic)

Anatomia i fizjologia obszaru
jamy ustnej w praktyce
implantologa
Dr n. med. Michał Szałwiński

■ Osteologia kliniczna i radiologiczna

Dr Bartosz Matejkowski

Poziom kursu: podstawowy Dla kogo: Dla lekarzy / asystentek / studentów /
pracowników odpowiedzialnych za dokumentację fotograficzną.

■ Unaczynienie i unerwienie oraz struktury jamy ustnej
■ Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania prawidłowej osteointegracji

Za pomocą zdjęć fotograficznych zwiększamy możliwości konsultacji i komunikacji między specjalistami innych dziedzin i laboratoriami przez co nasze plany
leczenia stają się kompleksowe. Kurs fotograficzny prowadzony przez prakytków dla praktyków. Dzięki niemu bezbłędnie wykonasz protokół zdjęciowy i
osiągniesz powtarzalność zdjęć.

Plan kursu – Wykład:
■ Do czego przydaje się fotografia stomatologiczna
■ Po co wykonywać zdjęcia w gabinecie
■ Pierwsze kroki z fotografią stomatologiczną
■ Jak prawidłowo i wygodnie wykonać zdjęcia przy fotelu stomatologicznym
■ Obsługa aparatu, dobór parametrów, obsługa lamp błyskowych i rodzaje,
dobór obiektywów

Dr n. med. Maciej Cićkiewicz

■ Protokół zdjęciowy (podstawowy, ortodontyczny, protetyczny, DSD)
■ Archiwizacja
■ Błędy
■ Komunikacja z zespołem

TERMIN: 			

20.03.2020

TERMIN: 			

06.06.2020

CZAS TRWANIA: 		

18:00-21:00

CZAS TRWANIA: 		

10:00-14:00

MIEJSCE: 			

GENESIS Stomatologia i Medycyna

MIEJSCE: 			

GENESIS Stomatologia i Medycyna

				Zamojska 51

				Zamojska 51

				23-400 Biłgoraj

				23-400 Biłgoraj

REJESTRACJA:		

itistudyclubeastpoland@gmail.com

REJESTRACJA:		

itistudyclubeastpoland@gmail.com

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

400 zł
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ITI STUDY CLUB SILESIA

ITI STUDY CLUB SILESIA

DYREKTOR ITI STUDY CLUB SILESIA: DR N. MED. ALEKSANDER BARON

DYREKTOR ITI STUDY CLUB SILESIA: DR N. MED. ALEKSANDER BARON

DR MARKO BLAŠKOVIĆ ORAZ DR DÁVID BOTOND HANGYÁSI

DR N. MED. MSC MICHAŁ CHROBAK

Zarządzanie tkankami
miękkimi

Regeneracja w chirurgii
perio & implantologii

Całodniowy kurs teoretyczny obejmujący zasady diagnostyki i postępowania te-

■ Dokoronowe przesunięcie płata vs procedury tunelowe

rapeutycznego w przypadku leczenia implantologicznego i periodontologiczne-

■ Procedury sterowanej regeneracji kości: różne metody osiągnięcia stabilizacji
■ Różnice w jakości kości oraz konstrukcji implantu: zróżnicowane geometrie
implantu i wskazania

Dr Marko Blašković

go. Jak i kiedy planować leczenie, żeby uzyskać trwały efekt estetyczny oraz jak

Dr n. med. MSc Michał Chrobak

postępować w przypadku niepowodzeń? Podczas kursu przedstawione zostaną

■ Płytki korowe oraz bloki kostne w regeneracji grzbietu wyrostka zębodołowego. Procedury krok po kroku. Cześć 2.

metody augmentacji tkanek miękkich na podstawie przypadków klinicznych.

■ Rekonstrukcja brodawki. Rzeczywistość czy złudzenie?

■ Biologia i budowa tkanek przyzębia i tkanek okołowszczepowych

■ Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu: procedury kliniczne
w różnych wskazaniach

■ Estetyka różowa - kryteria oceny
■ Kwalifikacja pacjenta do leczenia implantologicznego w zależności od warunków anatomicznych tkanek wyrostka zębodołowego
■ Rodzaje autogennych przeszczepów tkanek miękkich i potencjalne miejsca
dawcze
■ Substytuty przeszczepów autogennych
■ Strategie terapeutyczne jak i kiedy wykonać augmentację tkanek miękkich?
■ Przewidywalność i stabilność efektów leczenia
■ Kształtowanie profilu wyłaniania i zasady projektowania prac protetycznych
■ Możliwe komplikacje i niepowodzenia

Dr Dávid Botond Hangyási

TERMIN: 			

15.03.2020

TERMIN: 			

05.06.2020

CZAS TRWANIA: 		

9:00-16:00

CZAS TRWANIA: 		

18:00-21:00

MIEJSCE: 			Katowice

MIEJSCE: 			Katowice

REJESTRACJA:		

itisilesia@gmail.com

REJESTRACJA:		

itisilesia@gmail.com

KOSZT:		

650 zł

KOSZT:		

400 zł
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ITI STUDY CLUB ŁÓDŹ

ITI STUDY CLUB ŁÓDŹ

DYREKTOR ITI STUDY CLUB ŁÓDŹ: DR JACEK TOMIKOWSKI

DYREKTOR ITI STUDY CLUB ŁÓDŹ: DR JACEK TOMIKOWSKI

DR N. MED. GRZEGORZ WASILUK

DR WOJCIECH RYNCARZ, DDS, MSC

Podejmowanie decyzji
w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant,
rekonstrukcja.
Dr n. med. Grzegorz Wasiluk

Implantologia i implantoprotetyka zmienia się bardzo dynamicznie, oferując

Dr Wojciech Ryncarz, DDS, MSc

nowe, lepsze procedury chirurgiczne i rozwiązania protetyczne. "Podejmowa-

Kiedy Pacjent pojawia się w gabinecie ze stanem zapalnym tkanek wokół prac

nie decyzji w leczeniu implantoprotetycznym: planowanie, implant, rekonstrukcja" to warsztat teoretyczny który pozwoli zaktualizować obecną wiedzę oraz

opartych na implantach należy działać bardzo szybko i maksymalnie skutecznie.

poznać „tips&tricks” codzienniej praktyki.

Kieszonki okołowszczepowe i okołozębowe mają wiele wspólnych cech anatomicznych, ale mają także wyraźne różnice, które sprawiają, że tkanki wokół

Na szkoleniu dowiecie się Państwo:

implantów są bardziej podatne na urazy i infekcje. Zaniedbane stany zapalne

■ Jak prawidłowo planować rekonstrukcje implantoportetyczne

prowadzą do utraty kości podtrzymującej implant. Zaostrzone infekcje okoli-

■ Jak dobrać odpowiedni rodzaj implantu do danej sytuacji klinicznej

cy implantu są nie tylko trudniejsze do leczenia, ale też wyniki naszych starań

■ Jak dostosować odpowiednią ilość wszczepów do poszczególnych rodzajów rekonstruckcji

mogą być nieprzewidywalne.
Prewencyjne kontrolowanie infekcji obejmuje eliminację biofilmu, a nadbu-

■ Jak wybrać rodzaj rekonstrucji implantoprotetycznej do danego przypadku
klinicznego

dowa protetyczna może to komplikować i dlatego taż ważne jest jej rozsądne
zaplanowanie. Niemniej jednak publikacje naukowe pokazują, że periimplant

Szkolenie porusza również zagadnienia:

mucositis może być odwracalne. Leczenie niechirurgiczne, z użyciem lub nie an-

■ CAD/CAM oraz 3D w implantoprotetyce

tybiotykoterapii, może czasem również rozwiązać problem periimplantitis.

■ Rodzaje powikłań oraz ich przyczyny

Jeśli sytuacja kliniczna nie ulega poprawie to po wstępnej eliminacji stanu

■ Obciążenie natychmiastowe vs. późne

ostrego można wykonać leczenie chirurgiczne w celu podjęcia próby zregenero-

■ Prace stałe vs. prace zdejmowane

wania kości. W tych zabiegach kluczową rolę odgrywa maksymalnie skuteczna

■ Przegląd przypadków klinicznych

dekontaminacja eksponowanej powierzchni implantu.

TERMIN: 			

21.03.2020

TERMIN: 			

18.04.2020

CZAS TRWANIA: 		

10:00-14:00

CZAS TRWANIA: 		

10:00-14:00

MIEJSCE: 			Łódź

MIEJSCE: 			Łódź

REJESTRACJA:		

iticlublodz@tomikowski.pl

REJESTRACJA:		

iticlublodz@tomikowski.pl

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

400 zł
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Infekcje okołowszczepowe –
postępowania prewencyjne
oraz zwalczanie zapalenia tkanek jako element eliminowania
ryzyka periimplantitis.
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ITI STUDY CLUB TORUŃ

ITI STUDY CLUB TORUŃ

DYREKTOR ITI STUDY CLUB TORUŃ: DR AGNIESZKA KELLER

DYREKTOR ITI STUDY CLUB TORUŃ: DR AGNIESZKA KELLER

DR AGNIESZKA SZYGENDA

DR MARKO BLAŠKOVIĆ ORAZ DR DÁVID BOTOND HANGYÁSI

Regeneracja w chirurgii
perio & implantologii

Funkcjonalność rekonstrukcji
zwarcia opartej na implantachprotokół szkoły VieSid

■ Dokoronowe przesunięcie płata vs procedury tunelowe
■ Procedury sterowanej regeneracji kości: różne metody osiągnięcia stabilizacji

Wykład ma na celu przybliżenie metody VieSID leczenia interdyscyplinarnego
pacjenta. Szkoła VieSID uczy lekarzy stomatologów odpowiedzialności za reha-

Dr Agnieszka Szygenda

bilitację następujących funkcji: odgryzania, żucia, połykania, mowy, estetyki,

■ Różnice w jakości kości oraz konstrukcji implantu: zróżnicowane geometrie
implantu i wskazania

Dr Marko Blašković

oddychania, stabilizacji postawy i bruksizmu. Lekarze protetycy, implantopro-

■ Płytki korowe oraz bloki kostne w regeneracji grzbietu wyrostka zębodołowego. Procedury krok po kroku. Cześć 2.

tetycy, ortodonci kreują często całkowicie nowy zgryz, w związku z tym powinni

■ Rekonstrukcja brodawki. Rzeczywistość czy złudzenie?

uwzględnić świadomą rehabilitację wszystkich funkcji.

■ Zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu: procedury kliniczne
w różnych wskazaniach

Funkcje narządu żucia są realizowane dzięki dynamice. Efektywna dynamika
narządu żucia powinna być kreowana przez lekarza indywidualnie dla każdego
pacjenta ponieważ jest zależna od anatomii i kondycji stawu, stanu mięśni, więzadeł wewnątrz i zewnątrz stawowych, anatomii zębów, płaszczyzny okluzyjnej,
krzywej Spee i krzywej Wilsona, warunków szkieletowych.
Wykład jest skierowany do wszystkich członków interdyscyplinarnych zespołów: lekarzy dentystów protetyków, implantologów, ortodontów, periodontologów, techników dentystycznych, fizjoterapeutów i logopedów.

Dr Dávid Botond Hangyási

TERMIN: 			

15.02.2020

TERMIN: 			

08.03.2020

CZAS TRWANIA: 		

10:00-13:00

CZAS TRWANIA: 		

9:00-17:00

MIEJSCE: 			Toruń

MIEJSCE: 			Toruń

REJESTRACJA:		

iticlub@efektia.pl

REJESTRACJA:		

iticlub@efektia.pl

KOSZT:		

Bezpłatny udział

KOSZT:		

400 zł

				Rejestracja jest obowiązkowa
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ITI STUDY CLUB GDAŃSK

ITI STUDY CLUB GDAŃSK

DYREKTOR ITI STUDY CLUB GDAŃSK: DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

DYREKTOR ITI STUDY CLUB GDAŃSK: DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

Dr Dagmara Karczewska-Purzycka
PROF. BERND GIESENHAGEN

DR DAGMARA KARCZEWSKA-PURZYCKA, DR MAJA
CHMIELEWSKA ORAZ DR KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

Protetyka na implantach wyciski, rejestracja zgryzu,
artykulatory, artykulacja,
referencje w laboratorium

Update Bone-Ring-Techniques
Prof. Bernd Giesenhagen

Program spotkania:

DR. MED. DENT. TIM NOLTING M.SC.

Zygoma Implants
- Indications & Techniques

17:00 - 17:45 Techniki wyciskowe analogowe i cyfrowe (skanery, fotogrametria)
17:45 - 18:30 Przewidywalna rejestracja zwarcia - typy kęsków i techniki
18:30 - 18:45 Przerwa kawowa
18:45 - 19:30 Transfer łukiem twarzowym - opcje analogowe i cyfrowe
19:30 - 21:00 Artykulacja i artykulatory - referencje i płaszczyzny - świat analogowy i cyfrowy

Dr Maja Chmielewska

Cel spotkania:
Jakość leczenia implantologicznego jest efektem pracy zespołu lekarzy i techników dentystycznych. Zabiegi chirurgiczne i planowanie pozycji implantów
jest odrębnym szerokim tematem. W czasie tego spotkania chcemy podzielić
się wiedzą i praktycznym zastosowaniem procedur, których celem jest uzyskanie największej przewidywalności wykonywanych rekonstrukcji protetycznych.
Transfer pozycji implantów i rejestracja zwarcia to pierwsze krytyczne momenty rozpoczynające cały proces. W chwili obecnej cyfryzacja wkraczająca do na-

Dr. med. dent. Tim Nolting M.Sc.

szych gabinetów stawia przed nami dodatkowe wyzwania oraz wdrożenie nowych technik. Pytania, które się pojawiają dotyczą przewidywalności procedur.
Czy wycisk analogowy jest lepszy niż cyfrowy? Jeśli analogowy to jaki? Jakie są
możliwości cyfrowe? Jakie materiały używać do rejestracji zwarcia, wosk, siliko-

TERMIN: 			

10.01.2020

CZAS TRWANIA: 		

16:00-19:00

MIEJSCE: 			

Hotel Hilton Gdańsk

jakość wykonywanej pracy w laboratorium? Wiele pytań, na które odpowiemy

Dr Krzysztof Chmielewski

w trakcie tego spotkania.

TERMIN: 			

12.06.2020

				Targ Rybny 1

CZAS TRWANIA: 		

17:00-21:00

				80-838 Gdańsk

MIEJSCE: 			Gdańsk

REJESTRACJA:		

iti@itipolska.pl

REJESTRACJA:		

iti@itipolska.pl

KOSZT:		

400 zł

KOSZT:		

400 zł

				
28

ny, akryle? Artykulator i łuk twarzowy - czy różnice między nimi wpływając na
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ITI Education Weeks

ITI Education Weeks 2019

Sharpen your skills in implant dentistry!

Dlaczego warto być częścią
globalnej społeczności ITI?
ITI to wiodąca organizacja naukowa skupiająca się na implantologii, oferująca najwyższej jakości
wsparcie edukacyjne oraz szeroki wachlarz korzyści, aby uatrakcyjnić aktywności zawodowe.
Twoje korzyści z przystąpienia do ITI Polska:
• Bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach 13 ITI Study Club na terenie całej Polski. W 2020 roku w ramach ITI Polska odbędzie się
ok. 40 wydarzeń, w których możesz wziąć udział

• Drukowana wersja kolejnego tomu z serii ITI Treatment Guide
zaraz po opublikowaniu (tylko członkostwo klasyczne)

• Drukowana subskrypcja ITI journal Forum Implantologicum
(tylko członkostwo klasyczne)

• 100 Punktów Akademii na cały rok członkostwa do wykorzystania w ITI Akademii Online (tylko członkostwo cyfrowe)

• Regularne aktualizacje literatury
• Dostęp do portalu online ITInet unikatowej globalnej platformy
kontaktów i wymiany informacji

• Znaczące zniżki na udział w międzynarodowych i krajowych
kongresach i innych wydarzeniach edukacyjnych ITI

• Pełen dostęp do obszernych aktywności krajowych ITI
• Bezpośredni dostęp do największej i prestiżowej implantologicznej międzynarodowej sieci akademickiej

• Dostęp online do wszystkich tomów z serii ITI Treatment Guide
oraz każdego wydania Forum Implantologicum

ITI Education Weeks are the ideal place to extend your knowledge

your
skills
in implant
dentistry!
andSharpen
sharpen your
skills
in implant
dentistry.
ITI Education Weeks are the ideal place to extend your knowledge
They
offer:
and
sharpen your skills in implant dentistry.
• Up to the minute evidence-based teaching
• Top lecturers at state-of-the-art facilities
• Continuing education credits

• Up to the minute evidence-based teaching
• Top lecturers at state-of-the-art facilities
• Surgical and prosthetic sessions: live and hands-on
• Continuing education credits
• Participation in treatment planning
These
comprehensive,
practicallysessions:
oriented courses
arehands-on
delivered by
• Surgical
and prosthetic
live and
• Participation in treatment planning

top academic institutions around the world in partnership with the ITI,
a leading provider of evidence-based education in implant dentistry.

These comprehensive, practically oriented courses are delivered by
top academic institutions around the world in partnership with the ITI,
Feb 24–28, 2020: ITI Education Week Melbourne, Australia
a leading provider of evidence-based education in implant dentistry.
Current Perspectives in Implant Dentistry

Apr 14–17, 2020: ITI Education Week Rio de Janeiro, Brazil
Feb Dentistry
24–28, for
2020:
ITI Education Week Melbourne, Australia
Implant
the Future
Current Perspectives in Implant Dentistry
Jun 8–12, 2020: ITI Education Week Boston, USA
Apr 14–17, 2020: ITI Education Week Rio de Janeiro, Brazil
From Treatment Plan to Clinical Implementation
Implant Dentistry for the Future
Jul Jun
6–10,
2020:2020:
ITI Education
Week London,
UK
8–12,
ITI Education
Week Boston,
USA
Modern Treatment Solutions
Advanced Clinical
Problems
FromforTreatment
Plan to
Clinical Implementation
6–10,
2020:
Education
Week
UK
AugJul
17–21,
2020:
ITI ITI
Education
Week
Bern,London,
Switzerland
Modern
Treatment
Solutions for Advanced Clinical Problems
Evidence-based Clinical
Concepts
in Implant Dentistry
Aug 17–21, 2020: ITI Education Week Bern, Switzerland
Nov 4–7, 2020 : ITI Education Week Toronto, Canada
Evidence-based Clinical Concepts in Implant Dentistry
Incorporating Best Practices in Implant Dentistry

Nov 4–7, 2020 : ITI Education Week Toronto, Canada
Incorporating Best Practices in Implant Dentistry

For more information go to: www.iti.org

Korzystaj z potęgi lokalnej sieci ITI Study Club.
Bycie członkiem ITI to coś wyjątkowego.

Zapisz się już
dziś na
www.iti.org

ITI National Congresses

For more information go to: www.iti.org/academy/education-weeks

Nov 19, 2020: ITI Congress Chile, Santiago Chile
Jan 23, 2021: ITI Kongress Schweiz, Biel Switzerland

ITI National Congresses 2019

Apr 23, 2021: ITI Congress Germany & Austria, Dresden Germany

Jun 17, 2021: ITI Congress Middle East, Beirut Lebanon
25 - 27,
2019: ITIUK
Congress
Southern
Africa
Cape
Town, South Africa
OctJuly
1, 2021:
ITI Congress
& Ireland,
Edinburgh
United
Kingdom

September 6, 2019: ITI Congress Denmark Nyborg, Denmark

For more information go to: www.iti.org

September 19 - 21, 2019: ITI Congress Argentina Buenos Aires, Argentina
September 26 - 28, 2019: ITI Congress Italy Riccione, Italy

ITI Polska

October 12, 2019: ITI Congress Poland Warsaw, Poland

www.itipolska.pl
30

10.10.2020: ITI Educational Day Warszawa
For more information
go to:
www.iti.org/ITI-National-Congresses
10-11.09.2021:
ITI Symposium
Warszawa
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ITI Curriculum – Advanced

Curriculum
Implantologiczne ITI
10 dni - 10 wykładowców ITI
Wyjątkowy program obejmujący warsztaty oraz zabiegi na żywo

ITI Curriculum Foundation Level – Basic

Jak rozpocząć
pracę z implantami?

Etap I-III z tłumaczeniem na język polski
Na podstawie Konferencji Konsensusowych ITI oraz dotychczas opublikowanych przez ITI podręczników z procedurami
postępowania, powstała idea stworzenia Curriculum Implantologicznego pod auspicjami ITI. Jego program opiera się
na solidnych podstawach naukowych, uwzględniając jednocześnie międzynarodowy charakter organizacji. Curriculum

Czy program ITI jest interesujący dla mnie?

ITI to nauka i praktyka uzupełniające się wzajemnie w idealnej harmonii. Wraz z gronem uznanych i doświadczonych

• Jeśli ukończyłeś uniwersytet medyczny, program nauczania
ITI pasuje idealne, aby przygotować Cię na pierwsze przypadki implantów.

wykładowców cieszymy się niezmiernie, mogąc zaoferować tak wyjątkową i atrakcyjną ścieżkę rozwoju w implantologii.

ETAP I

ETAP II

ETAP III

3-4 października 2020
Warszawa

Marzec 2021
Warszawa

Wrzesień 2021
Bazylea

Rejestracja: iti@itipolska.pl
Więcej informacji: www.itipolska.pl
32

Implantologia od teorii do praktyki dla początkujących to powszechny i znormalizowany przez ITI poziom edukacji dzięki
Curriculum ITI Foundation Level.
Czy szukasz wprowadzenia w świat implantologii? Czy chcesz
rozwijać swoje umiejętności i uczyć się od doświadczonych implantologów? I robić to wszystko równolegle z Twoimi studiami
lub pracą? Najlepszym wyborem jest Curriculum ITI Foundation
Level, stworzone w oparciu o 40 lat doświadczeń w edukacji
i badaniach klinicznych. Ustandaryzowany program prowadzący przez kolejne poziomy nauki.

• Jeśli jesteś doświadczonym dentystą i chcesz wzbogacić ofertę swojej praktyki o leczenie implantologiczne, program nauczania ITI będzie dla Ciebie punktem zwrotnym.

Rejestracja: iti@itipolska.pl
Więcej informacji: www.itipolska.pl
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Podczas ostatniego Światowego Sympozjum ITI w maju 2017 w Bazylei, odbyły się 152 wykłady,
w których udział wzięło 4800 uczestników, w tym 60 osób z Polski.

Singapur, 14-16 maja 2020
Największe wydarzenie implantologiczne roku.
Zapraszamy Państwa do udziału w Światowym Sympozjum ITI, które odbędzie się w dniach 14-16 maja 2020
w Singapurze i podczas którego świętować będziemy 40. rocznicę istnienia organizacji ITI. Podczas tego
niezwykłego wydarzenia zaplanowano 215 wykładów z udziałem 80 wykładowców oraz 6000 uczestników
z całego świata!
• Wykłady podczas Corporate Forum tłumaczone symultanicznie na 10 języków, w tym język polski
• Bezpośredni lot na trasie Warszawa – Singapur na pokładzie Dreamlinera
• Szeroka oferta hoteli dostępnych w pobliżu miejsca wydarzenia

Evidence and Trends for Patient-Centered Solutions:
The Challenge of Choice
We will bring the patient to the plenum as the main player in the implant-dentistry treatment process.
Join us to find out what the experts have to say!
Scientific Progam Committee
Daniel Wismeijer, Netherlands (Chair) | Bilal Al-Nawas, Germany | Bo Chen, China | Stephen Chen, Australia |
Georges Gebran, Lebanon | Frank Hemm, Switzerland | Ali Kökat, Turkey | Chatchai Kunavisarut, Thailand |
Nikos Mattheos, Hong Kong | Charlotte Stilwell, United Kingdom | Ali Tahmaseb, Netherlands
Registration

www.iti.org/worldsymposium2020

Już dziś zarezerwuj tę datę w swoim kalendarzu i dołącz do grupy z Polski!
Połącz naukę i wypoczynek w tym niezwykłym miejscu – taka okazja trafia się tylko raz w życiu!
Z przyjemnością informujemy, iż w przeddzień Sympozjum, w dniu 13 maja, Schmidtdental przygotował dla grupy
z Polski wspólne zwiedzanie Singapuru – więcej szczegółów dostępnych wkrótce.
Więcej informacji oraz rejestracja na stronie:
www.iti.org/worldsymposium2020
Z pozdrowieniami,
Zespół ITI Polska

ITI
World
Symposium
Singapore
May 14–16

2020
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Evidence and Trends for
Patient-Centered Solutions:
The Challenge of Choice

Register
now!
www.iti.
org

ITI
World
Symposium
Singapore
May 14-16

2020

#ITIWS2020
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ITI Polska
Tel.: +48 58 341 22 06
E-mail: iti@itipolska.pl

www.itipolska.pl

The ITI:
learn, interact, grow
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