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Вече за 3-ти път Международ-
ната фондация по имплантоло-
гия (Мюнхен, Германия) кани 
лектори на двудневен курс по 
имедиатно натоварване в об-
ластта на денталната имплан-
тология.  

Учредената преди 10 години 
Международна фондация по 
имплантология (МФИ) е неза-
висима и призната като органи-
зация с общественополезна цел, 
развиваща дейност в цял свят и 
финансираща се основно чрез 
дарения от убедени в резулта-
тите пациенти и чрез други без-
възмездни средства. 

МФИ защитава интересите на 
пациентите във връзка с дентал-
ните импланти, като поддържа 
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и следния информационен уеб 
сайт www.peri-implantitis.info. 

Общо 18 лектори от Европа, 
Русия, Индия и различни араб-
ски държави се срещнаха, за да 
обменят идеи и стратегии за 
обучение. Курсът включваше 
доклади и дискусии, а групата се 
обедини около новите разбира-
ния за преподавателска дейност 
в областта на модерната дентал-
на имплантология. 

Лекторите от МФИ съсредо-
точават усилията си в бързото 
и успешно разпространение на 
технологията Strategic Implant® 
до други имплантолози. Някои 
от лекторите работят в универси-
тети, а една голяма част са прак-
тикуващи лекари с богат опит. 

Всички усилия и амбиции, 
свързани с имедиатното нато-
варване, се базират на позна-
ването на костта. Лекторите 
споделяха мнението, че пред-
ставите за костта, разпростра-
нени от водещи производители 
на класически двуфазови им-
планти, са най-голямата пречка 
в тяхната работа. Инвестира се 
много време, за да се промени 
начинът на мислене на ползва-
телите на двуфазовите имплан-
ти и да им се предостави вярната 
информация за костта. 

Благодарение на новите сис-
теми за имедиатно натоварване 
имплантите се поставят непо-
средствено след екстракция на 
зъба, и то директно в образува-
лата се кухина, като се импле-
ментират и необходимите про-
тетични аксесоари. Освен това 
тези системи са неподатливи 
към периимплантит.  

По-подробна информация в 
тази връзка може да намерите 
на www.peri-implantitis.info.

Преподавателите са длъжни 
или да участват в двудневно 
обучение в рамките на кален-
дарната година, или веднъж го-
дишно тяхната преподавателска 
дейност да бъде контролирана 
на място от експерт на МФИ. 

Следващият курс за лектори 
ще се състои през октомври 
2016 г. в Минск, Беларус, а през 
април 2017 г. е насрочена среща 
в Будва, Черна гора

След курса за преподаватели 
се състоя заключителната сре-
ща за дипломиране на тазго-
дишните участници в обучени-
ето на МФИ и дипломирането 
на експертите по програмата за 
имедиатно натоварване. При-
състваха общо 70 завършващи 
курса. 

От няколко години стомато-
лози и хирурзи от Междуна-
родната фондация по имплан-
тология организират обучение 
по имедиатно натоварване в 
областта на денталната имплан-
тология. Освен участието в от-
делни курсове от оторизирани 
преподаватели, за обучението 
е необходимо и четирикратно 
присъствие за 2 дни в груповите 
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занятия. Три пъти по два дни се 
организират децентрализирано 
в различни страни, а последната 
част от обучението се провежда 
централизирано за участниците 
от всички страни в Будва, Чер-
на гора. След обучението учас-
тниците имат възможност да 
положат изпит за получаване на 
степен експерт, като освен пис-
мения изпит се изисква и описа-
ние на редица клинични случаи, 
лекувани от самите участници. 

Учебните занятия се провеж-
дат от опитни лектори в об-
ластта на метода за имедиатно 
натоварване. Всички експерти 
имат дългогодишен опит в лече-
нието с импланти и поставянето 
на протези. 

Участниците  изучават осно-
вите на имедиатното натоварва-
не в областта на имплантология-
та и в рамките на индивидуална-
та си подготовка имат възмож-
ността да присъстват на голям 

брой операции. В допълнение 
те трябва да представят план за 
лечението на отделни клинични 
случаи, за да успеят изцяло да се 
възползват от учебните занима-
ния. В края на обучението те би 
трябвало да са в състояние са-
мостоятелно да съставят план за 
лечението на отделни клинични 
случаи, който да обхваща и ета-
па на протезиране и последва-
щите дейности. 

Следващото обучение по 
имедиатно натоварване ще се 
проведе в различни страни след 
септември 2016 г.  

По-подробна информация 
можете да намерите на уеб 
страницата на МФИ: www.
implantfoundation.org. 

Там ще намерите и информа-
ция за програмата за експерти 
и за „Immediate Loading World 
Cup 2016”, т.е. за Световното 
първенство по имедиатно нато-
варване.


