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Program:

9:30 – 10:00  Rejestracja i poranna przerwa

10:00 – 10:10  Powitanie i wprowadzenie - Lukas Halida - Country Commercial 
Director Implants Poland, Dentsply Sirona Poland

10:10 – 15:10  Wykłady - Prof. Dr. Christoph Hämmerle

10:10 – 10:40  „Powodzenie w leczeniu implantologicznym. Czynnik Ludzki”

10:40 – 12:10  „Podtrzymanie kości i tkanki miękiej w przypadkach braków 
częściowych i bezzębia. Biologiczne i protetyczne czynniki przy 
stałych rekonstrukcjach protetycznych opartych na implantach”

12:10 – 13:10  Lunch

13:10 – 14:55   „Natychmiastowa implantacja i zarządzanie zębodołem 
poekstrakcyjnym. Protetyczne i biologiczne aspekty stałych  
odbudów protetycznych opartych na implantach”

14:55 – 15:10  Dyskusja



Prof. Christoph Hämmerle
Dyplomowany protetyk i periodontolog. Profesor specjalizuje się klinicz-
nie w leczeniu złożonych przypadków z brakami częściowymi, wykorzy-
stując wszystkie dostępne opcje stomatologii rekonstrukcyjnej włącznie 
z  implantami stomatologicznymi. Do jego głównych zainteresowań na-
ukowych należą biologiczne i technologiczne aspekty odbudów stałych 
opartych na zębach i implantach w ramach całościowej koncepcji leczenia.  
Konkretne obszary zainteresowania obejmują augmentację tkanek twar-

dych i miękkich, techniki obrazowania, wspomagane komputerowo planowanie oraz prowa-
dzenie leczenia, kliniczne wykorzystanie ceramiki, materiałów kompozytowych i metali oraz 
poddawanie ich obróbce.
Profesor był członkiem rozmaitych organizacji naukowych – członkiem zarządu Szwajcarskiego 
Stowarzyszenia Stomatologii Odtwórczej (Swiss Society for Reconstructive Dentistry), 
prezesem szwajcarskiej Komisji Specjalizacji w  Stomatologii Odtwórczej (Committee for 
Specialization in Reconstructive Dentistry), członkiem zarządu i byłym prezesem Fundacji 
Osteologii, członkiem zarządu i byłym prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Osteologii 
(EAO), członkiem zarządu Europejskiego Oddziału Kontynentalnego (CED) Stowarzyszenia 
na rzecz Badań Stomatologicznych IADR oraz prezesem Dental Campus Association.
Zasiadał w komitetach organizacyjnych kilku szwajcarskich i międzynarodowych konferencji,  
w  tym Szwajcarskiego Stowarzyszenia Periodontologii, dorocznych kongresów EAO, 
Konferencji Konsensusu EAO w latach 2006, 2009, 2012 i 2015 oraz X warsztatów Europejskiej 
Federacji Periodontologicznej (EFP) w 2013 r. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych 
i  klinicznych i  zasiada w  komisjach rewizyjnych kilku prestiżowych czasopism naukowych 
z branży stomatologicznej.
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