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6. Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados®

6th BEGO Semados Implantprosthetic Congress

Ponad 160 osób wzięło udział w tegorocznej, dwu-
dniowej edycji Kongresu Implantoprotetycznego 
BEGO Semados®. Hotel Puławska Residence 
w Warszawie w dniach 6–7 października 2016 roku 
gościł lekarzy oraz techników dentystycznych, 
w tym przedstawicieli najważniejszych stowarzy-
szeń implantologicznych PSI, OSIS oraz Be Active 
Dentist, które objęły swoim patronatem to wyda-
rzenie. Kongres już po raz szósty zorganizowany 
został przez polskiego dystrybutora marki BEGO 
Implant Systems – firmę Denon Dental.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu 
było przede wszystkim zastosowanie nowocze-
snych, cyfrowych technologii w leczeniu implan-
tologicznym. Prelekcje prowadzone były przez 
uznanych wykładowców z Polski, jak i z zagranicy. 
Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się go-

ście z Holandii – dr Joost Brouwers oraz dr Han van 
Dijk, z Hiszpanii – dr Luis Cuadrado, oraz z Polski 
– dr n. med. Mariusz Duda, dr Remigiusz Budziłło, 
dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak oraz mec. Ma-
rek Pasiński. W radzie naukowej kongresu zasiedli: 
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, prof. dr hab. 
Andrzej Wojtowicz, dr n. med. Mariusz Duda, ppłk 
dr n. med. Tomasz Piętka oraz dr Grzegorz Ziętek. 

Pierwszego dnia kongresu przeprowadzone 
zostały warsztaty praktyczne związane z cyfrową 
implantacją w pełni cyfrowym środowisku. Na in-
nym warsztacie uczestnicy mogli zaplanować za-
bieg oraz odbudowę implantoprotetyczną w opar-
ciu o metodę „All-On-Four”. Na jeszcze innym 
koncentrowano się na zagadnieniach z zakresu 
przeszczepów autogennych kostnych z wykorzy-
staniem zestawu OsseoPlus Transfer.

Rycina 1. Słuchacze kongresu podczas jednego z wykładów

Figure 1. Congress audience at on of the lectures
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Rycina 2. Organizatorzy tradycyjnych kongresów BEGO Semados: państwo Halina, Wiesław i Wojciech Królikowscy
Figure 2. Organising Commitee of BEGO Semados Congress – the family Halina, Wiesław and Wojciech Królikowscy

Drugiego dnia miała miejsce główna sesja 
kongresowa. Bogaty program 7 interesujących 
wykładów obejmował m.in.: tematy związane 
z precyzyjnym planowaniem leczenia implan-
tologicznego z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii w świecie cyfrowej stomatologii, które 
omówił dr Mariusz Duda. Dr Remigiusz Budziłło 
podczas prezentacji nawiązującej do popularnej 
kosmicznej sagi starał się odpowiedzieć na pyta-
nie, czy implantoprotetyka to „Nowa Nadzieja” czy 
może „Mroczne Widmo”. Mecenas Marek Pasiń-
ski przybliżył tematykę związaną z uzyskaniem 
prawidłowej zgody pacjenta na przeprowadzenie 
planowanego zabiegu. Na zakończenie pierwszej 
części wykładów dr Han van Dijk omówił kwe-
stię związaną z natychmiastowym leczeniem im-
plantoprotetycznym po ekstrakcji źle rokujących 
zębów. W drugiej części dnia Dr Luis Cuadrado 
przedstawił sposób postępowania i zalety lecze-

nia implantologicznego w cyfrowym środowisku. 
Przyszłościowe rozwiązania dotyczące zarządza-
nia tkankami miękkimi to temat ciekawego wykła-
du dr Joosta Brouwersa. Ostatni wykład prowa-
dzony przez dr Kingę Grzech-Leśniak stanowił 
uzupełnienie tematyki związanej z zarządzeniem 
tkankami miękkimi.

Na koniec drugiego dnia kongresowego zorgani-
zowano bankiet z atrakcjami. Przy muzyce na żywo 
Uczestnicy do późnych godzin nocnych dyskuto-
wali na tematy związane nie tylko z implantologią.

6. Kongres Implantoprotetyczny BEGO Sema-
dos® to wydarzenie, które zaoferowało uczestni-
kom wysoki poziom merytoryczny prezentowanych 
zagadnień i przybliżyło specjalistom tematykę 
związaną z zaletami stosowania cyfrowych roz-
wiań w stomatologii. Organizator już teraz zapra-
sza do udziału w 7. Kongresie Implantoprotetycz-
nym BEGO, który odbędzie się za dwa lata.


