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Ziętek Clinic 

ul. Radzikowskiego 59/U3 

31–315 Kraków

LOKALIZACJA :

• podstawowe klasyfikacje

• fizjologia i biologia kości

• osteointegracja

• rodzaje implantów

• pozycjonowanie implantów

•  projektowanie i planowanie zabiegu

• CBCT

• projektowanie płata

• zabiegi na żywo obejmują omówione

zagadnienia.

KOSZT UDZIAŁU : TERMIN :

3 000 PLN 19-20.05.2022

1°
Natalia Barnacka 

natalia.barnacka@dental.pl

tel. 883 102 616

INFORMACJE I ZAPISY:



DR ARTUR RATYŃSKI

DR GRZEGORZ ZIĘTEK

lekarz stomatolog. Członek zarządu  Polskiego Stowarzysze-

nia Implantologi- cznego (PSI). Ekspert ds. implantologii Pol-

skiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International 

Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche 

Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Zdobył tytuł 

Diplomate DGOI oraz ICOI. Absolwent Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2000-

2005 pracował w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w 

Krakowie w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym. 

Od 2003 roku prowadzi własną praktykę stomatologicz-

no-implantologiczną w Krakowie. W 2009 roku ukończył 

Curriculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Im-

plantologicznego. Przewodniczący Klubu Aktywnego Implan-

tologa tego Stowarzyszenia w województwie Małopolskim. 

Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii oraz sterowanej 

regeneracji tkanek na terenie  Europy i Azji. Wykładowca 

krajowy i zagraniczny. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju 

i zagranicą. Konsultant medyczny BEGO Implant Systems w 

Polsce.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów o podstawowym 

zakresie wiedzy implantologicznej, jak i zaawansowanych 

operatorów, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu bardziej 

skomplikowanych zabiegów na tkankach twardych.

Celem kursu pierwszego stopnia jest przekazanie podstaw   

z zakresu wiedzy dotyczącej implantologii klinicznej.

Dedykowane jest dla lekarzy, którzy nie mają doświadczenia 

lub niewielkie z zakresu chirurgii tkanek miękkich i twardych 

oraz chcieliby w procesie „krok po kroku” poznać wszystkiego 

aspekty planowania leczenia implanto-protetycznego. 

Na warsztatach pod okiem instruktora uczestnicy uczą się jak 

zaprojektować zabieg implantologiczny, protetykę oraz w jaki 

sposób planować cięcie chirurgiczne.

Celem całego cyklu szkolenia jest przygotowanie teoretyczne 

i praktyczne do samodzielnej pracy z pacjentem, a na szkole-

niach zaawansowanych poznanie technik wysokospecjalistycz-

nych z zakresu pracy na tkankach miękkich i twardych.

Kurs obejmuje 3 stopnie: podstawowy, średni i zaawansowany.

Prowadzony jest przez klinikę Ziętek Clinic w ramach

BEGO ACADEMY. Każdy zjazd obejmuje 2 dni, w trakcie 

których prowadzone są wykłady oraz zabiegi na żywo.




