
CONTINUING DENTAL EDUCATION

SZKOLENIE TEORETYCZNE 
WARSZTATY HANDS-ON
PACJENCI LIVE
CZYNNA ASYSTA PRZY ZABIEGACH 
PERIOIMPLANTOLOGICZNYCH 

DYREKTOR CURRICULUM
dr n. med. Mariusz Duda
KIEROWNIK SZKOLENIA
dr Marta Cieślik-Wegemund

Rejestracja on-line
www.collegedudaclinic.com

OPŁATY
Grupa 1-2 osoby - 17 000 pln brutto
Grupa 3-4 osoby - 14 500 pln brutto
Grupa 5-6 osób - 12 200 pln brutto
Ilość osób w grupie jest na bieżąco korygowana na stronie  
www.college.dudaclinic.com w zakładce Curriculum Perioimplantologiczne.

Wpłata minimum 3500 pln brutto (DCCDM) wymagana jest do rezerwacji 
miejsca szkoleniowego.
Płatność całosci kwoty za Curriculum wymagana jest do momentu 
rejestracji na pierwszym szkoleniu. Możliwe jest złożenie pisemnego 
oświadczenia i płatności w 2 równych ratach: pierwsza do momentu 
rejestracji na pierwszym szkoleniu, druga do momentu rejestracji na 
trzecim szkoleniu.

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO

CURRICULUM PERIOIMPLANTOLOGICZNE
Duda Clinic, ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice
Numer konra bankowego PLN 56 1910 1048 2518 8899 3869 0003

REJESTRACJA
Duda Clinic College of Denta  Medicine (DC CDM)
ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice
Małgorzata Praga, Dyrektor CE
tel. +48 888 751 187

CURRICULUM PERIOIMPLANTOLOGICZNE

CURRICULUM 
PERIOIMPLANTOLOGICZNE
Katowice

POLITYKA DC COM 

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

REJESTRACJA I DODATKOWE INFORMACJE 

www.collegedudaclinic.com
info@college.dudaclinic.com 
tel. +48 888 751 187 

ORGANIZACJA 

Duda Clinic College of Dental Medicine (DC COM) 
ul. Kolodzieja 8, 40-749 Katowice  
Malgorzata Praga, Dyrektor CE  
tel. +48 888 751 187 
www.collegedudaclinic.com I info@college.dudaclinic.com
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LOKALIZACJA KURSU 

Curriculum odbywa się w Duda Clinic College of Dental Medicine. 

REZYGNACJA I ZMIANY

W przypadku rezygnacji późniejszej niz 30 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia opłata w wysokości 3500 pln brutto (DCCDM)  nie będzie 
zwracana, w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed 
rozpoczę-ciem szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyj-
na 500 pln brutto. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
straty wynikłe z problemów komunikacyjnych.  

STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny  
i jest przeznaczone dla lekarzy dentystów. Szkolenie oparte jest na 
wykładach teoretycznych, prezentacjach, warsztatach (hands-on), 
obserwacjach i czynnym asystowaniu przy przy przyjmowaniu pa- 
cjentów. 
Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu pe- 
rioimplantologii lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadcze- 
nia w periodontologii i jej zastosowaniu w implantologii, mają nie- 
wielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy 
zasób nabytych wiadomości wraz z nauką praktycznych technik 
zabiegowych. 

AKREDYTACJA CE 

ICOI- International Congress of Oral lmplantologists PSI - Polskie 
Stowarzyszenie lmplantologiczne, 
DC CDM- Duda Clinic College of Dental Medicine 
Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

  

INFORMACJE

DATY

CZAS

STRUKTURA

LOKALIZACJA

JĘZYK

OPŁATY

GODZINY CE - 44 H

DODATKOWO 

Promocje sponsorów Curriculum ustalane indywidualnie z uczest- 
nikami. Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych 
według ICOI International Congress of Oral lmplantologists w odnie- 
sieniu do umiejętności implantoprotetycznych oraz umożliwia uzy- 
skanie punktów CE godzin szkoleniowych wymaganych dla weryfi-
kacji i utrzymania ICOI Fellowship, IPS Mastership i ICOI Diplomate. 

Aktualne terminy kolejnych edycji Curriculum znajdują się na 
www.collegedudaclinic.com

2 - moduły szkoleniowe
Grupy 2-6 osobowe

Moduł szkoleniowy: środa/czwartek/piątek
Dzień pierwszy szkolenia (środa) 15.00 - 20.00
Dzień drugi szkolenia (czwartek) 8.00 - 14.00; 15.00-20.00
Dzień trzeci szkolenia (piątek) - 8.00 - 14.00

Duda Clinic College of Dental Medicine, Katowice

Polski

Grupa 1-2 osoby - 17 000 pln brutto
Grupa 3-4 osoby - 14 500 pln brutto
Grupa 5-6 osób - 12 200 pln brutto
Ilość osób w grupie jest na bieżąco korygowana na stronie  
www.collegedudaclinic.com w zakładce Curriculum Perioimplantologiczne.

CURRICULUM PERIOIMPLANTOLOGICZNE
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją lecze-
nia reprezentowaną przez Duda Clinic College of Dental Medicine (DC CDM)  
w dziedzinie perioimplantologii stomatologicznej. 

DYREKTOR CURRICULUM 
Dr n. med. Mariusz Duda, profesor wizytujący SSU,  
specj. chirurg stom., prezydent PSI, wiceprezydent ICOI.

WYKŁADOWCY DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICIN
Kierownik szkolenia - dr Marta Cieślik-Wegemund, specj. periodontolog 
Aktualna lista wykładowców kolejnych edycji znajduje się na  
www.collegedudaclinic.com   

SZKOLENIE TEORETYCZNE, WARSZTATY HANDS-ON, PACJENCI LIVE, 
CZYNNA ASYSTA PRZY ZABIEGACH PERIOIMPLANTOLOGICZNYCH  
Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu perioimplan- 
tologii lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w periodontologii 
i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą 
usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przepro- 
wadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do perioimplantologii, 
warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie 
miał również możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu 
pacjentów perioimplantologicznych na różnych etapach leczenia. Szkolenie 
odbywa się w grupach 2-6 osobowych.

TEMATYKA TEORETYCZNA KURSU 
Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom. Wprowadzenie do pe- 
rioimplantologii obejmować będzie zagadnienia: 
Znaczenie czynników ryzyka w etiopatogenezie zapalenia przyzębia i periim- 
plantitis. Ocena higieny u pacjentów przed i po zabiegu implantacji. Metody 
diagnostyczne i ocena zaawansowania stanu zapalnego wokół implantów. 
Znaczenie czynników ogólnoustrojowych w etiopatogenezie i przebiegu za- 
palenia okołowszczepowego. Różnice anatomiczne i histologiczne pomiędzy 
przyzębiem wokół implantu i zęba własnego pacjenta. Podział zapaleń przy- 
zębia i periimplantitis. Algorytm postępowania w przypadku zapalenia przy- 
zębia chronicznego, agresywnego i opornego na leczenie. Algorytm wizyt 
kontrolnych w zależności od istniejących czynników ryzyka. Przygotowanie 
pacjenta z zapaleniem przyzębia do zabiegu implantacji. Algorytm postę- 
powania w przypadku zapalenia okołowszczepowego- protokół CIST. Meto- 
dy oczyszczania i dekontaminacji powierzchni implantu. Antybiotykoterapia 
ogólna, farmakoterapia miejscowa oraz terapia fotodynamiczna w leczeniu 
periimplantitis i zapaleń przyzębia. Zastosowanie techniki regeneracji i re- 
sekcji w zapaleniu okołowszczepowym. Rodzaje materiałów kościozastęp- 
czych i porównanie skuteczności regeneracji w zależności od rodzaju ubyt- 
ku kostnego. Zastosowanie A-PRF i I-PRF w procesie regeneracji i gojenia. 
Zarządzanie tkankami miękkimi przed i po implantacji. Wpływ braku dziąsła 
zrogowaciałego w etiopatogenezie zapaleń okołowszczepowych. Techniki 
pobierania wolnych przeszczepów dziąsłowych. Metody augmentacji tkanki 
miękkiej w okolicach implantu w celu poprawy estetyki i pogrubienia biotypu 
dziąsłowego. 

TEMATYKA PRAKTYCZNA KURSU 
Celem szkolenia będzie nauka praktycznych technik zabiegowych w perio- 
implantologii: pobieranie wolnych przeszczepów dziąsłowych, techniki szy- 
cia miejsca dawczego i biorczego, wykorzystanie membran PRF w procesie 
gojenia, poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego przed implantacją. Pe- 
riimplantitis - oczyszczanie implantów za pomocą urządzeń manualnych, 
ultradźwiękowych, piaskowanie; zabieg implantoplastyki z laserem i bez; 
pogrubienie biotypu techniką tunelową przy implancie prześwitującym przez 
śluzówkę; odbudowa kości.


