
2015 őszén az International Implant Foundation a Master programjával tér 
vissza Magyarországra. Az egyre nagyobb érdeklődésnek köszönhetően 
ebben az évben nem kell külföldre utazni a magyar orvosoknak, hogy 
megszerezhessék a „Master of Immediate Loading” diplomát.

Azonnali terhelés a fogászati implantológiában
4 témakör 2 napos kurzusok keretein belül

Célcsoport
Szájsebészek, maxillo-faciális sebészek, implantológusok, fogorvosok 

Tananyag
1. rész: a basalis osseointegráció alapjai, műtét és protetika, kezelés
megtervezése csontpótlás és sinus-lift nélkül még a nehéz eseteknél is
2. rész: csontfiziológia és implantátum pozícionálás (4D-implantológia)
3. rész: a kompressziós csavarokkal való munka alapjai, műtét és protetika
4. rész: komplex esetek kezelése, utókezelés

Alkalmazás a gyakorlatban
Esetbemutatás és/vagy publikáció (credit pontokért)
Praxistréning, műtéti koordináció a résztvevő vagy az oktató orvos rendelőjében

Master Diploma
Írásbeli vizsga, követelmények: tanfolyam elvégzése, credit pontok

Helyszín
2016. április 7-9. Budva / Montenegró

I. lépés

II. lépés

III. lépés

Szervező International Impant Foundation, Leopoldstr. 116, DE-80802 München 
Elnök Prof. Dr. Stefan Ihde, ihde@ihde.com 
Koordinátor Csuka Róbert, telefon: +36 70 570 7217, email: sofortimplant@gmail.com

Az International Implant Foundation a magyar orvosok számára is elérhetővé teszi több éve 
sikeres Master képzését. Megszerezhető diploma: Master of Immediate loading

ElMélETI és klInIkAI 
MAsTEr képzés

2015–2016

kölTségEk Budapest: 800 EUr / fő / alkalom. IF Master diploma és vizsga Budva/Montenegró 
2000 EUr / fő teljes ellátással 4 csillagos szállodában. A budapesti tanfolyamon résztvevők 
minden alkalommal 10db kOs vagy BCs implantátumot kapnak térítésmentesen.

Helyszín és időpontok
2015. szeptember 25–26. / Budapest
2015. december 4–5. / Budapest
2016. március 7–8. / Budapest
2016. április 5–6. Budva / Montenegró



ideiglenes (terápiás) hídprotézissel távozott. 
Minden esetben teljesült a rendszer 
által a páciensek 99%-ának ajánlott 
lehetőség, rögzített pótlás 3 nap alatt.

A montenegrói vizsga két részből 
állt, először rövid prezentációban 
mindenkinek 5 esetet kellett bemutatni 
az anamnézistől a hosszú távú ideiglenes 
vagy végleges ellátásig. Magyar orvosok 
közül többen is beszámoltak több éves 
kontrollvizsgálatokkal alátámasztott 
sikerekről is, de volt akitől további páciensek 
bemutatását kérték a vizsgáztatók.

Ezután következett az írásbeli teszt ami 
egyáltalán nem volt könnyű, hiszen kitért a 
teljes szemeszter elméleti anyagára. A két 
napon át zajló vizsgáztatás után 11 magyar 
orvos térhetett haza az IF által kiállított 
„Master of Immediate Loading” oklevéllel.

Ősszel ugyanilyen tematika alapján 
Budapesten indul újra az International 
Implant Foundation Master programja 
a Fogorvosok a Mosolyért Alapítvány 
szervezésében melyen reményeink 
szerint – ill. az eddigi jelentkezések és 
érdeklődések alapján – még több magyar 
orvos fog IF Master képesítést szerezni.

IF Master 
Montenegró 

2014. 04. 09–12.

2014. november 26-án kezdődött 
az International Implant Foundation 

2. nemzetközi Master programja. 

Három alakalommal Zágrábban vehettek 
részt az érdeklődők műtétekkel és 

protetikai ellátással egybekötött 
kurzusokon. 11 országból érkeztek orvosok, 

hogy megismerkedjenek vagy elmélyítsék 
tudásukat a fogászati implantátumok 

azonnali terhelésének témakörével. 

A tematikusan felépített rendezvénysorozat 
az anatómiai alapoktól kezdve a tervezésen, 
sebészeten, protetikai ellátáson át az 
utókezelésig mutatta be az azonnal 
terhelhető implantátumok rendkívül széles 
indikációs területeit. Szintén 11 országból 
érkeztek előadók is a képzésre. Maxillo 
faciális- és szájsebész professzor, klinika 
vezető főorvos, protetikus orvosok és 
fogtechnikusok számtalan előadást 
tartottak a szemeszter alatt, bemutatva 
saját szakterületükön végzett munkájukat, 
nemegyszer elkövetett hibákat is, hogy 
azokból is tanulhassanak a résztvevők. 

Volt aki az előzetesen ismertetett részletes 
program alapján csak az őt érdeklő kurzuson 
majd a montenegrói befejező részen és 
vizsgán vett csak részt, de sokan mind a 
négy alkalommal eljöttek az előadásokra.

Láthattunk szóló implantátumra 
készített fogpótlásokat épp úgy, mint 
laterál vagy teljes állcsont ellátásokat, 
de a bemutató műtéteken mindig teljes 
szájrehabilitációra került sor, azaz a 
páciens a kezelés harmadik napján 
implantátumokon rögzített hosszú távú 



Üdvözöljük
Szocsiban!

Innovatív módszerek 
és az implantáció 
fejlesztésének kilátásai  
tudományos 
kongresszus



Ahogy a Fogorvosok a Mosolyért Alapítvány (FOG-MA) 
Magyarországon, a müncheni központú International Implant 
Foundation (IF) országhatárokon átívelve tevékenykedik a fogaszati 
implantátumok azonnali terhelésének népszerűsítésén. 

2014-ben Prága adott otthont az IF támogatói és legjobb orvosai számára 
rendezett eseménynek melyen 250 vendég gyűlt össze a világ minden 
tájáról akik 16 órányi tudományos programon vehettek részt. Akkor 
8 országból érkeztek előadók akik saját eseteiken keresztül mutatták be, 
hogyan alkalmazzák az azonnal terhelhető implantátumokat. A kongresszus 
Szocsiban még lenyűgözőbbnek és ambiciózusnak ígérkezik.

A FOG-MA és az IF meghívja Önt a bazális implantáció nemzetközi 
kongresszusára – mely az orosz sport és kikapcsolódás fővárosában, 
Szocsiban kerül megrendezésre. A tavalyi prágai rendezvény után idén 
a stafétát Szocsi városa kapta meg, amely szívesen és büszkén üdvözli 
a fogorvosok százait Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna továbbá 
Európa és a világ számos más országokból. Ismert előadók érkeznek 
számos régióból és osztják meg elméleti és gyakorlati ismeretüket, 
ami több éves klinikai tapasztalat és kutatás során alakult ki.

Az idei tudományos programok radikálisan frissülnek. Nagyon sok új szempont 
jelenik meg az elméleti részben és nagy hangsúlyt helyezünk a különleges 
klinikai esetekre. A kongresszust egy grandiózus gálavacsora zárja.



Ha szeretné javítani szakmai színvonalát vagy most megismerni a 
Stratégiai implantológia  legújabb fejlesztési eredményeit, csatlakozzon a 
csapatunk legjobb szakembereihez, hogy új ismereteket és benyomásokat 
szerezzen, amiket a praxisában tud majd a jövőben hasznosítani.

International Implant Foundation
Fogorvosok a Mosolyért Alapítvány 
Sofortimplant Kft.

Szocsit gyakran nevezik Oroszország üdülőhely fővárosának hisz 
minden szükséges éghajlati és természeti feltételek rendelkezésre állnak 
egy kellemes kikapcsolódásra. Októberben a levegő hőmérséklete 
20, a Fekete-tenger általában még 18 fokos. A régió legmagasabb 
pontja a Rosa Pik, amely 2320 méter magas, a 2014-es Olimpiai 
Játékok sí versenyeit is ezeken a pályákon rendezték meg.

A szervezők biztosítják a helyi kísérőt, reptéri transzfert, a szállást a 
Hotel Radisson Blu Resort & Kongresszusi Központ Sochi 5 csillagos 
szállodában, képzési programot kiemelkedő előadókkal, rekreációs 
és egyéb programokat, kirándulásokat a 2014-es Olimpiai 
fővárosába Sochiba és a gála vacsorát. A részvételi díj – a kísérők 
számára is – tartalmaz egy választható fakultatív kirándulást.

Radisson Blu Resort & Congress Centre 5+ Szocsi

A szálloda a Fekete tenger partján található Sochi Adler régiójában. 
Tágas szobák modern designnal és erkéllyel ahonnan kilátás nyílik a 
Fekete-tengerre vagy a hegyekre. Öt különféle étterem, mindegyik 
különböző konyhával és designnal. Élményfürdő, wellness- és fitnesz 
központ, nyitott medence és egy teniszpálya is várja a látogatókat.



Részletes program:

2015. 10. 20. kedd

18.00   Bejelentkezés a szobákba, vacsora a szálloda 
éttermében, a kongresszus megnyitása.

2015. 10. 21. szerda

10:00–10:15  Dmitriy Anatoliyevich Rusak (a Oneway Biomed LLC, Minnszk, 
Fehéroroszország főigazgatója) megnyitó beszéde.

10:15–11:15   Prof. Dr. Stefan Ihde (München, Németország,) 
  „Új technológiák a bazális implantológiában. Implantátum 

beültetési technikák problémás szituációkban”
  Egyetemi tanár, Németországban született, számos szabadalom jegyzője, 

több mint 70 publikáció, valamint három tankönyv fogászat és az 
implantológia témában, valamint híres nemzetközi előadó, és tagja számos 
implantológiával foglalkozó munkacsoportnak és nemzetközi szervezetnek.

11:15–11:45  Kávészünet

11:45–13:00  Valeriy Lysenko (Kharkov, Ukrajna)
  „Kortikális csontosodás azonnal terhelhető fogászati implantátumokkal”
  Szájsebész,a Kharkov Városi Szájsebészeti és helyreállító sebészeti 

Központ vezetője, a kharkovi Orvosi Akadémia posztgraduális 
képzésének sebészeti fogászati vezető professzora.

13:00–14:00  Ebéd a szálloda éttermében

14:00–15:00  Dr. Vivek Gaur MD. (Manipal, India)
  „Azonnali terhelhetőségű Tubero-pterygoid implantátumok klinikai esetei”
 Szájsebész, PhD hallgató az innovatív implantológia területén.

15:00–15:30  Prof. Aleksandr Shumskiy MD (Samara, Oroszország)
 „Klinikai eset elemzése saját praxisból”
  A Professzor Shumskiy Egészségügyi és Oktatási Központ vezetője. 

2005-ben Prof. Shumskiy allergológiai és immunológiai végzettséget 
szerzett, a tudományos kutatási területe: íny és nyálkahártya 
betegségei, immunológia és fogászati problémák.



15:30–16:00 Kávészünet

16:00–16:30 Dmitriy Dezha (Rostov-on-Don, Oroszország)
 „Klinikai eset elemzése saját praxisból”
  Implantológus sebész, Biomed oktató. 2001-ben végzett 

Sztavropol Állami Orvosi Akadémián a fogászati karon. 
2001-2002-posztgraduális képzésen szájsebész szakvizsgát tett le.

16:30–17:00  Evgeniy Sytnikov (Jekatyerinburg, Oroszország)
 „Klinikai eset elemzése saját praxisból”
  Főorvos az Averon fogászati klinikán, implantológus szájsebész, 

ortopéd orvos, a 3M ESPE orvosi tanácsadója, a kivehető és rögzített 
fogpótlások szakértője. Szakterülete az állkapocs ízület ortopédiai 
kezelése, fogágybetegségek, protézisek az implantátumokon.

2015. 10. 22. csütörtök

10:00–11:15  Prof. Dr. Vitomir Konstantinovich MD, (Belgrád, Szerbia)
 „Zygoma implantátumok”
  Maxillofaciális sebész adjunktus, a a Belgrádi Egyetemi Klinika maxillofaciális 

sebészeti osztály vezetője, az alábbi szervezetek tagja: European Association 
for Cranio - Maxillo - Facial Surgery; International Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons; Balkan Stomatological Society; Worldwide 
Forensic Odontology Contacts; Serbian medical Society; Serbian 
Association for Maxillofacial Surgery; Balkan Society of Maxillofacial 
Surgeons, President of Balkan Association of Maxillofacial Surgeons 

11:15–11:45 Kávészünet

11:45–13:00   Prof. Dr. Valeriy Lisenko az orvostudományok 
kandidátusa. (Harkov, Ukrajna)

  „A tervezés, mint az implantálás egy fontos szempontja”
  Maxillofaciális sebész adjunktus, a Harkov Városi Központ Szájsebészeti és 

helyreállító sebészet vezetője, a Harkov Sebészeti és Fogorvostudományi 
Orvosi Akadémia posztgraduális képzésének elnöke.

13:00–14:00 Ebéd a szálloda éttermében



14:00–15:00  Dr. Aleksandr Vladimirovich Kassikhin (Minszk, Fehéroroszország)
  „Implantálás a Posterior Maxillába jelentős csonthiány esetén”
  Fogorvos 20 éves magánpraxis tapasztalattal, a Fabrika Ulybki 

fogászati klinika szakmai igazgatója. Implantológiai képesítést szerzett 
a Goethe Egyetemen (Németország, Frankfurt am Main).

15:00–15:30 Prof. Dr. Sergey Novikov (Szentpétervár, Oroszország)
 „Klinikai eset elemzése saját praxisból”
  Maxillofaciális sebész, implantológus, az European Association 

for Osseointegratio szervezet tagja, Candidate of Medical 
Science. Egyetemi docens, Szájsebészeti Klinika, Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University, Szentpétervár.

15:30–16:00  Dr. Jevgenyij Okoneshnikov (Orel, Oroszország)
 „Klinikai eset elemzése saját praxisból”
  Az Orvostudományok Kandidátusa, implantológus szájsebész, a Doktor 

Okoneshnikov Implantációs és Esztétikai Fogászati Központ orvosi 
igazgatója, tagja a Nemzetközi Implantológiai Csoportnak (ITI).

16:00–17:00 Dr. Dmitriy Orlenko
 „Új tendenciák az implantológia ortopédiai területén”

2010. 10. 23. péntek

10:00–11:00  Dr. Aleksandr Vladimirovich Kassikhin (Minszk, Fehéroroszország)
  Az Orvostudományok Kandidátusa, implantológus szájsebész, a Doktor 

Okoneshnikov Implantációs és Esztétikai Fogászati Központ orvosi 
igazgatója, tagja a Nemzetközi Implantológiai Csoportnak (ITI).

11:00–12:00 Dr. Marina Bondarenko (Kharkiv, Ukrajna)
  „Páciens preoperatív vizsgálata és előkészítése bazális implantációhoz. 

Gyógyszeres támogatás a preoperatív és posztoperatív periódusban”.
 Maxillofaciális sebész a Kharkiv városi szájsebészeti és korrekciós központban.

12:00–12:30 Kávészünet

12:30–13:30 Jurij Mitrushchenkov (Moszkva, Oroszország)
 „Klinikai eset elemzése saját praxisból”
  Az ortopédiai és technikai protokoll egyik fejlesztője. Gyakorló fogtechnikus 

2000 óta, a Mitra-lab Dental Laboratory fogtechnika igazgatója.



15:00–17:00 Bazális implantáció Hands-On kurzus.
  Implantátum behelyezés a modellbe.  

(Előzetes regisztráció és egyeztetés szükséges.)

17:00 Gálavacsora 
 „A legjobb implantológus” díjátadó ünnepség.

2015. 10. 24. szombat

Az alábbi 3 kirándulás közül 1 választható orvosok és kísérők számára:

11:00 „Abházia aranygyűrűje”
  Abházia összes fontosabb látnivalója egy nap alatt: Gagra, Pitsunda, New 

Athos, Ritsa Tó, Goluboe Tó, Yupsharskih Gorge,  „Női és Férfi könnyek” 
vízesések és megtudhat  új és érdekes dolgokat Abháziáról. A túra végén bor, 
pálinka és chacha (abház vodka) kóstolására van lehetőség. Figyelem: az 
Oroszország és Abházia közötti határátlépésre, szükség van útlevélre.

11:00  „Krasnaya Polyana, a 2014-es téli olimpia fővárosa”
  Átélheti a 2000 méter tengerszint feletti magasságot, és láthatja a 

legszebb hegyi tájat Nyugat-Kaukázusban, valamint  az olimpiára épült 
létesítményeket beleértve a kötélpályákat „Gornaya Karusel” és a „Laura”. 
Rosa Khutor Resort egy varázslatosan kényelmes hely a hegyek között ahol 
kipihenheti magát, és élvezheti  az izgalmas hegyi kilátást. Ezen a túrán belül 
ellátogatunk Rosa Khutor egyik legjobb méhfarmjára és megkóstolhatunk 
különféle mézeket, sbiten (fűszeres mézes tea), medovukha (mézes bor).

11:00 „33 vízesés”
  Így nevezik azt a hegyi szurdokot ahol a vízesések találhatóak 

Lazarevsky városban. A vízesések között amik a Shakhe folyó völgyében 
csobognak 12 méter magas is található. Dzhegosh Gorgenál tölgy, 
éger, juhar és reliktum puszpáng erdők veszik körbe a helyet.

2015. 10. 25. vasárnap

 Kijelentkezés a hotelből, transzfer a reptérr



Részvételi díjak:

2 fő 2 külön ágyas szobában:  700 EUR / fő vagy 217.000 Ft
1 fő külön szobában: 1000 EUR / fő vagy 310.000 Ft
1 fő + kísérő 2 ágyas szobában 1000 EUR / szoba 
kiskorú gyermek esetében  felár ellenében pótágyazható

Csoportos repülőjegy  145,000 Ft/fő 
(2015. 10. 20. Budapest: 9:05–12:05 Isztambul, Isztambul 14:50–16:35 Sochi
2015. 10. 25. Sochi 04:50–05:50 Isztambul, Isztambul 11:55–12:55 Budapest)
Természetesen lehetőség van egyéni jegyrendelésre vagy utazásra is.

Vízum díj ügyintézéssel (Russervice Kft.) 26,000 Ft
A vízumügyintézéssel kapcsolatos teendőkről és az ehhez szükséges dokumentumokról  
az alábbi linken tájékozódhat: www.russervice.hu/hu/oroszvizum 

A jelentkezéssel vagy a kongresszussal kapcsolatos további  
információkért forduljon hozzánk bizalommal:

Erdei Péter
Fogorvosok A Mosolyért Alapítvány
telefon: +36 20 355 89 34
info@fog-ma.com 

Csuka Róbert
Sofortimplant Egészségügyi Kft.
telefon: +36 70 570 7217
sofortimplant@gmail.com


