NAJWYŻSZY STOPIEŃ W EDUKACJI LEKARZY STOMATOLOGÓW
WYWIAD Z PROFESOREM GEORGEM H. NENTWIGIEM

Mistr zowie

implantologii
Panie profesorze, co to za tytuł?
Master of Science (M. Sc.) w dziedzinie implantologii stomatologicznej to oficjalny tytuł
przyznawany przez Uniwersytet im. J. W. Goethe we Frankfurcie. Wydarzenie bez precedensu – zostanie nadany po raz pierwszy polskim implantologom, którzy od tej pory
bedą mogli umieszczaç ten tytuł przed swoim nazwiskiem. Master of Science stanowi
ukoronowanie najwyszych umiej´tnoÊci implantologicznych potwierdzonych przyznaniem dyplomu.
Czy łatwo jest zdobyç taki tytuł?
To wymaga wiele czasu i poÊwi´ceƒ. Takie studia trwajà około dwóch lat. Uczestnicy
zaliczajà poszczególne semestry, prezentujà skomplikowane przypadki. Studia te muszà
byç zakoƒczone napisaniem pracy dyplomowej i jej obronà. Wszystko to pod okiem
profesorów, nestorów implantologii niemieckiej.

Prof. Dr Georg H. Nentwig
Kierownik Wydziału Chirurgii
Szczękowej i Implantologii
Uniwersytetu im. J.W. Goethe
we Frankfurcie nad Menem

Kto mo˝e uzyskaç tytuł Master of Science?
Master of Oral Implantology to elitarne studia podyplomowe skupiające lekarzy
stomatologów z całego świata. Bardzo cieszy mnie fakt, ˝e studia cieszà si´
duym zainteresowaniem wÊród lekarzy z Polski. Aktualnie tytuły mistrzowskie
uzyska pierwsza grupa uczestników z Polski – 23 implantologów z du˝ym
doÊwiadczeniem, wyselekcjonowani pod kątem wiedzy i umiej´tnoÊci.
Serdecznie im gratuluj´. Pacjenci na pewno docenią ich kwalifikacje.
Czy w najbli˝szym czasie planowana jest kolejna edycja studiów?
Najbli˝sza edycja studiów „Master of Oral Implantology” rozpoczyna si´
29 września 2011 r. Szczegóły i rejestracja na stronie
www.focusonimplants.com
Dzi´kujemy za rozmow´.
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„Papiery mistrzowskie” – nasuwa si´ skojarzenie z rzemieÊlnikiem…?
Da si´ dostrzec pewnà analogi´ – implantologia to te˝ w pewnym sensie r´kodzieło.
Ale umiej´tnoÊci manualne i techniczne muszà byç poparte ogromnà wiedzà
i doÊwiadczeniem. Bez nich lekarz implantolog b´dzie „tylko” rzemieÊlnikiem. Tymczasem niektórzy z lekarzy prowadzà równie˝ badania naukowe, publikujà artykuły w czasopismach implantologicznych.

Marek Adwent

Beata Lipko-Leśniewska

Piotr Szpak

Będzin, www.implanty.bedzin.pl

Poznań/Przeźmierowo,
www.magicdentalstudio.pl

Białystok, www.dent-plast.pl

Szczecin,
www.implantologia.szczecin.pl

Jerzy Mazurec

Jakie znaczenie ma to szkolenie dla implantologii?
Takie studia powodujà, ˝e zaczyna si´ wykształcaç wykwalifikowana grupa implantologów. Ta kadra posiada wiedz´ i umiej´tnoÊci, które mo˝e przekazywaç młodszym
kolegom na kursach i szkoleniach. Podnosi to znaczàco poziom implantologii, która
jest w Polsce stosunkowo młodà dyscyplinà terapeutycznà.

Krzysztof Chmielewski

Paweł Namysłowski

Gdańsk, www.smileclinic.pl

Katowice, www.namyslowscy.pl

Paweł Fudalej

Dariusz Niesiobędzki

Warszawa, www.fudalej.com

Warszawa, www.impladent.pl

Czyli ma to znaczenie równie˝ dla pacjenta?
Ale˝ oczywiÊcie. Im bardziej doÊwiadczony i wyszkolony implantolog – tym lepiej wyleczony pacjent! Odpowiednia wiedza oraz znajomoÊç systemów implantologicznych
pozwala na stosowanie tylko sprawdzonych i popartych wieloletnimi badaniami metod
leczenia. Ekspert wie równie˝, ˝e nie ma sukcesów leczniczych bez właÊciwej diagnostyki. Obecne technologie obrazowania takie jak tomografia komputerowa pozwalajà
ograniczyç ryzyko bł´du do minimum. Zadaniem lekarzy jest uzmysłowiç to pacjentom.

Marek Gatz

Jerzy Perendyk

Bydgoszcz, www.implanty-densvip.pl

Warszawa, www.triodent.com.pl

Sebastian Gibiec

Monika Pordes-Kotowska

Cieszyn, www.s-medi.pl

Warszawa, www.este-dent.pl

Witold Kuroczko

Wojciech Ryncarz

Zamość, www.implanty-zam.pl

Warszawa, www.impl.pl

Agnieszka Laskus-Perendyk

Janusz Skrzypczyński

Warszawa, www.triodent.com.pl

Warszawa, www.dentalux.pl

Tomasz Cegielski

Andrzej Szwarczyński
Poznań, www.as-implanty.pl

Wrocław/Wojkowice, www.medcom.pl

Tomasz Śmigiel
Katowice, www.implanty.katowice.pl

Elwira Urban-Kosela
Wrocław, www.royaldent.pl

Artur Wójcicki

Jak rozpoznaç mistrza implantologii?
To proste – wystarczy zapytaç o dyplom! A mówiàc zupełnie powa˝nie – Êwiadomy
pacjent rozpozna profesjonalist´ ju˝ na pierwszej wizycie. DoÊwiadczony implantolog
wysłucha pacjenta, zbada go, zleci wykonanie pantomogramu a najcz´Êciej równie˝
tomografii komputerowej. Na nast´pnej wizycie na podstawie zdj´ç i modeli diagnostycznych omówi z pacjentem plan leczenia i co nie bez znaczenia równie˝ kosztorys. To wszystko wymaga czasu i uwagi. Nie da si´ tego zrobiç w biegu.

Kraków, www.abcdent.com.pl

Bernard Zadrożny
Warszawa, www.anindental.com

Magdalena Żywicka
Jelenia Góra,
www.stomatologiabezbolu.com.pl

