
 

 

ITI Study Club  Wrocław 
https://itinet.iti.org/group/iti-sc-wroclaw  

 

ZAPROSZENIE 

ITI Study Club Wrocław zaprasza na uroczyste spotkanie klubu 

Program: 

Krzysztof Chmielewski DDS, MSc – ok. 4 godziny 
Pierwsze wrażenia i przypadki kliniczne z implantem Straumann 
Bone Level Tapered. 
Sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem membran 
tytanowych i-Gen. 
Dokumentacja fotograficzna w trakcie zabiegów chirurgicznych. 
 

Michał Karolewski, dyrektor ITI Study Club Wroclaw –  30 min 
ITI Study Club Wrocław – możliwości edukacyjne dla członków 
oraz wizja dalszych działań.  

 

Czas: 30.10.2015, godzina 16:00. Zakończenie ok 21:00 

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław. 

Spotkanie nieodpłatne. 
Warunki uczestnictwa:  

 członkowie ITI: konieczne zalogowanie się na stronie ITI i wpisanie się na listę obecności. 

 nie-członkowie ITI: wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu do  
organizatora Michała Karolewskiego, e-mail: mkarolew@post.pl 
(wg regulaminu, nie będąc członkiem ITI, można dwukrotnie wziąć udział w spotkaniach klubu jako gość) 

 
 

 

Krzysztof Chmielewski  
Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku do 
1993 roku. Od 1996 roku prowadzi własną praktykę 
dentystyczną skupioną na leczeniu estetycznym i 
implantologii.  Ukończył studia podyplomowe uzyskując 
tytuł “Master of Science in Oral Implantology” na 
Uniwersytecie im. W. Goethego we Frankfurcie. 
Absolwent Centrum Edukacyjnego Dr John’a Koisa w 
Seattle. Wykładowca w programie Curriculum 
Implantologicznego oraz Master of Science in Oral 
Implantology na Uniwersytecie im. W.Goethego we 
Frankfurcie nad Menem. Międzynarodowy wykładowca 
z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej i 
fotografii dentystycznej. Autor wielu artykułów i 
publikacji międzynarodowych.  
Fotograf i filmowiec. 
Członek Aktywny i założyciel Poskiej Akademii 
Stomatologii Estetycznej 
Członek Amerykańskiej Akademii Stomatologii 
Kosmetycznej 
Członek Implant Masters Poland 

 

 ITI (International Team for Implantology), 
czyli Międzynarodowy Zespół ds. Implantologii skupia 
około 13975 członków w 101 krajach, w tym 950 
wykładowców z 55 krajów. 
Jest największą tego typu organizacją na świecie. 
Funkcjonuje od 1980 roku i jest niezależną organizacją 
akademicką. Celem stowarzyszenia jest pogłębianie 
wiedzy w zakresie implantologii w oparciu o solidne 
dowody naukowe. ITI skupia swoją uwagę na ciągłym 
kształceniu, ulepszaniu standardów metod leczenia, 
umiejętności oceny ryzyka oraz kontroli  jakości  w  celu  
zapewnienia  wiarygodnych  wyników. 
Wśród licznych aktywności ITI jest: 

 wydawanie ITI Treatment Guide – przewodników 
wyznaczających standardy leczenia 
implantologicznego. 

 organizowanie światowych i krajowych konferencji 
implantologicznych. 

 fundowanie stypendiów i nagród naukowych. 

 tworzenie i wspieranie lokalnych społeczności 
stomatologów – ITI Study Clubs. 
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