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5. Kongres Bego Implant Systems 

5th Bego Implant Systems Congress

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Już po raz piąty odbył się Kongres Implanto-
protetyczny Bego Implant Systems, organizowany 
co dwa lata przez firmę Denon Dental. Tym razem 
organizatorzy zaprosili lekarzy dentystów do pod-
warszawskiego Józefowa, gdzie w hotelu Holiday 
Inn przez dwa dni odbywały się wykłady  i warsz-
taty praktyczne z zakresu implantoprotetyki.

Tym, co wyróżniało Kongres jeszcze przed jego 
rozpoczęciem, był fakt, że patronat naukowy nad 
nim objęły wspólnie dwa towarzystwa naukowe 
zrzeszające implantologów w Polsce, czyli Polskie 
Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI) oraz Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomato-
logicznej (OSIS). 

Nad programem merytorycznym czuwała Rada 
Naukowa, w której zasiedli prof. zw. dr hab. Ry-
szard Koczorowski (wiceprezydent PSI), prof. dr 
hab. Andrzej Wojtowicz (prezes OSIS) oraz dr n. 
med. Mariusz Duda (prezydent PSI) i dr n. med. 
Tomasz Piętka.  

Na szczególną uwagę zasługuje oczywiście 
tematyka Kongresu, gdzie w prawie równych pro-
porcjach przedstawiono wykłady oparte na bada-
niach naukowych, wygłoszone przez przedstawi-
cieli nurtu akademickiego oraz referaty oparte na 
bogatej praktyce klinicznej przedstawiające przy-
padki, z jakimi borykają się implantolodzy w co-
dziennej pracy z pacjentem. 

Kongres rozpoczął się wykładem dr. n. med. 
Mariusza Dudy, który próbował odpowiedzieć 
na pytanie: What went wrong? czyli omówił 100 
błę dów implantologicznych i implantoprotetycz-
nych – błę dy małe, błę dy ś rednie, błę dy duż e, 
pech. Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz zaprezen-
tował badania modelowe i zaawansowane pro-
cedury kliniczne w procesach regeneracji tkanki 
kostnej, a lek. dent. Grzegorz Ziętek przedstawił 

argumenty na rzecz biologii i przypadku, które de-
terminują sukces w implantologii. Zastosowania 
fibryny bogatopłytkowej, jako czynnika wspierają-
cego gojenie przy zabiegach chirurgicznych, zre-
ferował lek. dent. Daniel Ciapiński. 

W zróżnicowanej tematyce wykładów nie za-
brakło też tematyki z zakresu marketingu gabine-
tu i uczestnicy mogli posłuchać Mariusza Obody, 
który przedstawił Multilevel Engagement & Moti-
vation Strategy, czyli model procesu angażowania 
pacjenta do kompleksowego leczenia implanto-
logicznego, natomiast  o leczeniu implantopro-
tetycznym w trudnych przypadkach klinicznych 
mówił w swoim wykładzie prof. dr hab. Ryszard 
Koczorowski.

Tradycją Kongresów Bego w Polsce są dosko-
nale przemyślane imprezy towarzyszące i tym ra-
zem nie zabrakło atrakcji w postaci wieczoru Den-
tal Casino.

Drugiego dnia obrad ze swoimi wykładami wy-
stąpili goście z zagranicy.  Dr n. med. Kleanthis Ma-
nolakis zaprezentował Protezy overdenture w re-
habilitacji protetycznej pacjentów z bezzę biem, 
natomiast prof. dr Alexander Hassel, wykładow-
ca na Uniwersytecie w Heidelbergu, przedstawił 
koncepcję okluzji oraz funkcjonalnoś ci i próbował 
odpowiedzieć na pytanie: Czy implanty spełniają  
wymogi funkcji ż ucia? 

W godzinach popołudniowych uczestnicy mo-
gli w kameralnym gronie uczestniczyć w trzech 
warsztatach praktycznych.

W Kongresie udział wzięło blisko 150 lekarzy 
dentystów i techników dentystycznych. Jednym 
z patronów prasowych tego ważnego dla implan-
tologów wydarzenia, obok Implantologii Stoma-
tologicznej i Stomatologii Współczesnej, było 
Dental Forum.
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