
DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM CHIRURGII PRZEDIMPLANTACYJNEJ

 (CIP) 4 moduły

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Definicja i dostępność szkolenia.

Curriculum  Chirurgii  Przedimplantacyjnej  CPI  to  szkolenie  na  poziomie  podstawowym  i  średnim
przeznaczone dla lekarzy stomatologów, którzy chcą rozpocząć naukę chirurgii przedimplantacyjnej
lub  dla  lekarzy,  którzy  mają  zamiar  usystematyzować  i  ugruntować  posiadane  podstawowe
wiadomości z tego zakresu. Do szkolenia może przystąpić lekarz stomatolog, który posiada prawo
wykonywania zawodu na terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  lub student stomatologii  w charakterze
obserwatora. Kurs odbywa się w języku polskim. 

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu chirurgii przedimplantacyjnej lekarzom
dentystom,  którzy  nie  mają  doswiadczenia  w  chi rurgii  i  jej  zastosowaniu  w  implantologii,  mają
niewielkie  doswiadczenie  lub  chcą  usystematyzowacdotychczasowy  zasób  nabytych  wiadomosci.
Przeprowadzone  szkolenie  będzie  obejmować  wprowadzenie  do  chirurgii  przedimplantacyjnej,
warsztaty z nauką technik zabiegowych a kazdy uczestnik szkolenia bedzie miał równiez mozliwosc
czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów na różnych etapach leczenia. Szkolenie
odbywa się w grupach 6 osobowych. Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-
on  będzie  miał  możliwość  czynnego  asystowania  przy  przyjmowaniu  wielu  pacjentów
implantoprotetycznych. Szkoelieni odbywa się w grupach 6 osobowych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez
Duda Clinic College of Dental Medicine (CU CDM) w dziedzinie chirurgii przedimplantacyjnej.

DYREKTOR CURRICULUM

Dr  Mariusz  Duda,  DICOI, fundator  Duda  Clinic  College of  Dental  Medicine, prezydent  PSI,
wiceprezydent ICOI, prywatna praktyka implantologiczna

2. Forma kształcenia.

Podstawowym modułem edukacyjnym są dwudniowe moduły szkoleniowe:

Dzień pierwszy szkolenia; poniedziałek 15.00 - 20.00

Dzień drugi szkolenia; wtorek 8.00 - 14.00

Moduły  szkoleniowe  odbywają  się  w  formie  zajęć  teoretycznych,  praktycznych,  warsztatów  lub
seminariów. Szkolenie może być uzupełnione e-learningiem i może wymagać przygotowania pracy
pisemnej lub ustnej  prezentacji przypadku bądź wybranego zagadnienia. Warsztaty praktyczne mogą
mieć  charakter  warsztatów  równoległych  i  odbywać  się  w  sali  wykładowej,  laboratorium
protetycznym i  w gabinetach zabiegowych w kilkuosobowych grupach,  co zapewnia  maksymalną
efektywność  edukacji.  Zajęcia   odbywają  się  na  pacjentach  zapewnionych  przez  College  i
skierowanych przez uczestników szkolenia i polegają również na czynnej asyście przy pacjencie pod
kierunkiem doświadczonego lekarza (instruktora).

3. Tematyka kursu

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom



Wprowadzenie  do  chirurgii  przedimplantacyjnej  obejmować  będzie  zagadnienia:  omówienie
podstawowych  struktur  anatomicznych.  Przygotowanie  gabinetu  do  podstawowych  zabiegów  z
zakresu chirurgii stomatologicznej, zasady aseptyki i antyseptyki, przygotowanie personelu do asysty
przy  zabiegach  chirurgicznych,  podstawowe  instrumentarium  do  zabiegów  chirurgicznych,
przygotowanie farmakologiczne pacjenta do zabiegu chirurgicznego, analgosedacja -  współpraca z
anestezjologiem,  podtlenek  azotu,  znieczulenie  miejscowe  -  sposoby  podawanie  środka
znieczulającego, prezentacja różnych rodzajów cięć i rodzaje płatów (pełnej grubości, płat dzielony).
Materiały  do opatrunków chirurgicznych,  rodzaje  nici  chirurgicznych -  ich  wady i  zalety,  techniki
szycia - szwy pojedyncze, ciągłe, materacowe i inne, rodzaje węzłów; diagnostyka przedzabiegowa,
podstawowe badania radiologiczne, korzystanie z CBCT. Diagnostyka zmian patologicznych w jamie
ustnej.  Rodzaje  materiałów  augmentacyjnych:  autogenne,  allogenne,  ksenogenne  i  syntetyczne,
instrumentarium  do  pobierania  autoprzeszczepów,  błony  zaporowe,  techniki  stabilizowania
membran;  opieka  pozabiegowa  nad  pacjentem.  Omówienie  krok  po  kroku  zabiegów:  ekstrakcji,
mnogich ekstrakcji, powikłanych ekstrakcji, plastyki połączenia ustno-zatokowego, usunięcia korzenia
ze  światła  zatoki  szczękowej,  resekcji  w  odcinki  przednim  i  bocznym,  technik  augmentacyjnych
zębodołów poekstrakcyjnych, augmentacji w odcinku bocznym. Zabiegi piezo, kwalifikacja pacjenta
do  zabiegu  implantologicznego,  wirtualne  planowanie  leczenia  implantoprotetycznego  -  Implant
Studio;  rola  tkanek miękkich w implantologii,  znaczenie  dziąsła  zrogowaciałego w implantologii  i
implantoprotetyce.

TEMATYKA PRAKTYCZNA KURSU  

Celem  szkolenia  będzie  nauka  praktycznych  technik  zabiegowych  w  chirurgii  stomatologicznej:
przygotowanie operatora do zabiegu chirurgicznego, separacje korzeni,  usuwanie pozostawionych
fragmentów  korzeni  z  wytworzeniem  płata,  techniki  szycia,  cięcia  i  preparacji  tkanki  kostnej,
usunięcia  zęba zatrzymanego,  resekcje  zębów w odcinku przednim,  augmentacja  poekstrakcyjna,
augmentacja  boczna  wyrostka  zębodołowego,  pobieranie  wycinków histopatologicznych,  plastyka
wyrostka  zębodołowego.  Każdy  z  uczestników  szkolenia  oprócz  udziału  w  warsztatach  hands-on
będzie miał możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu pacjentów chirurgicznych.

4. Zakończenie szkolenia. 

Udział w poszczególnych modułach szkoleniowych wpisywany jest do indeksu Duda Clinic College of 
Dental Medicine. Cykl szkoleniowy zakończony jest zaliczeniem, który ma formę prezentacji ustnej 
przypadku, zaliczenia pisemnego lub zaliczenia ustnego.

5. Certyfikaty.

Lekarz stomatolog po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat  Duda
Clinic College of Dental Medicine oraz certyfikat sponsorów szkolenia.

Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych według ICOI International Congress of Oral
Implantologists  w  odniesieniu  do  umiejętności  implantologicznych  oraz  umożliwia  uzyskanie
punktów CE  godzin  szkoleniowych  wymaganych  dla  weryfikacji  i  utrzymania  ICOI  Fellowship,  IPS
Mastership i ICOI Diplomate.

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

6. Czas trwania szkolenia.



Cykl szkoleniowy składa się z 4 modułów szkoleniowych, które mogą być blokowane, w sumie 44 
godziny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa.

Zgłoszenie  uczestnictwa  w  danym  cyklu  szkoleniowym  następuje  w   formie  elektronicznej  lub
pisemnej  i jest dla obu stron wiążące. 

Liczba  uczestników  jest  ograniczona,  dlatego  zgłoszenia  będą  przyjmowane  według  kolejności
wpłynięcia oraz uiszczenia minimum opłaty rezerwacyjnej, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby
uczestników.  W  każdej  edycji  grupa  nie  może  przekroczyć  6  uczestników.  Do  14  dni  od  chwili
wpłynięcia  zgłoszenia  do  CDM,  uczestnicy  otrzymują  pisemne  potwierdzenie  uczestnictwa  oraz
harmonogram szkolenia. 

2. Płatności. 

11 200 pln BRUTTO - 4 moduły szkoleniowe

10 700 pln BRUTTO - wczesna rejestracja, opłata w całości

5% członkowie PSI/DGOI/ICOI, ICOI Fellow, Diplomate, uczestnicy pozostałych kursów DC CDM, zniżki
nie sumują się

3500 pln BRUTTO – opłata rezerwacyjna

3. Formy płatności.

CURRICULUM CHIRURGII PRZEDIMPLANTACYJNEJ

Duda Clinic, ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice

NIP: 9542739551, REGON: 242852135

Numer konta bankowego PLN 56 1910 1048 2518 8899 3869 0003

Płatność e – przelewem lub kartą zgodnie z formularzem zgłoszenia.

4. Lokalizacja kursu

Curriculum odbywa się w Duda Clinic College of Dental Medicine

5. Rezygnacja i zmiany

W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata w wysokości 3500
pln  BRUTTO  nie  będzie  zwracana,  w  przypadku  rezygnacji  wcześniejszej  niż  30  dni  przed
rozpoczęciem szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 500 pln BRUTTO. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z problemów komunikacyjnych.

6. Brak możliwości wzięcia udziału w module szkoleniowym.

W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn uczestnik nie jest
w stanie brać udziału w module szkoleniowym, możliwy jest udział w innej sesji  seminaryjnej lub
zaliczenie  materiału  w  kolejnej  edycji.  W  takim  przypadku  konieczne  jest  natychmiastowe
skontaktowanie się z biurem CDM.  

7. Zmiany w terminach i programie.



CDM w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie zmianę programu (która nieznacznie odbiegałaby od
planowanego programu)  oraz  terminów modułów szkoleniowych.  W takim przypadku  uczestnicy
otrzymują zawiadomienie na wskazany adres korespondencyjny, e-mailowy, nr telefonu. Wszelkie
roszczenia  wobec  CDM,  a  w  szczególności  roszczenia  o  odszkodowanie  lub  zwrot  poniesionych
kosztów z powodu zmiany terminu szkolenia są wykluczone.  

8. Odwołanie/ przeniesienie sesji na inny termin.

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników CDM zastrzega sobie prawo odwołania całej serii
kursów  lub  przełożenia  na  późniejszy  termin.  Jeżeli  zostanie  odwołana  cała  seria  seminaryjna,
uiszczone  przez  Państwa  opłaty  zostaną  natychmiast  zwrócone,  jednak  dalsze  roszczenia  są
wykluczone. 

9. Odpowiedzialność.

Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów zasadniczo nie
można wnosić roszczeń ani żądań wobec CDM.  

Szczegółowe informacje o cyklu szkoleniowym, zgłoszeniach formularzy przypadków, egzaminach i
warunkach płatności można uzyskać w Dziekanacie  CDM.

10. STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny. Szkolenie oparte jest na wykładach
teoretycznych, prezentacjach, warsztatach (hands - on), obserwacjach i czynnym asystowaniu przy
przyjmowaniu pacjentów implantoprotetycznych.

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu chirurgii przedimplantacyjnej lekarzom
dentystom,  którzy  nie  mają  doswiadczenia  w  chirurgii  przedimplanatcyjnej  i  jej  zastosowaniu  w
implantologii,  mają  niewielkie  doswiadczenie  lub  chcą  usystematyzowac  dotychczasowy  zasób
nabytych wiadomości wraz z nauką praktycznych technik zabiegowych

11. AKREDYTACJA CE

ICOI - International Congress of Oral Implantologists

PSI - Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

DC  CDM  –  Duda  Clinic  College  of  Dental  Medicine,  każdy  uczestnik  otrzymuje  58  punktów
edukacyjnych

12. POLITYKA DC CDM

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczącą procedur leczniczych bądź produktów
prezentowanych przez sponsorów wspierających Curriculum. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do modyfikacji programu szkolenia i zmiany wykładowców.

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję  zasady uczestnictwa w szkoleniu

………………………………………………………... 

Data, miejsce, podpis uczestnika szkolenia


