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do lekarzy, którzy współpracują z implantologami i zajmują się tylko im-
plantoprotetyką. Szkolenie jest na poziomie średniozaawansowanym.

AKREDYTACJA CE 

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

POLITYKA DC COM 

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

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 
Małgorzata Praga, Dyrektor CE 
tel. +48 888 751 187 
www.collegedudaclinic.com I info@college.dudaclinic.com

CURRICULUM GNATOIMPLANTOLOGICZNE

OPŁATY

12 000 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
11 400 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
11 300 pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń DC 
CDM zniżki nie sumują się.
Wpłata minimum 3500 pln brutto (DCCDM) wymagana jest do rezerwacji 
miejsca szkoleniowego.
Płatność całości kwoty za Curriculum wymagana jest do momentu reje-
stracji na pierwszym szkoleniu. 

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO

CURRICULUM GNATOIMPLANTOLOGICZNE 

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

Katowice

COLLEGE 
OF DENTAL MEDICINE

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS
COLLEGE 
OF DENTAL MEDICINE

SZKOLENIE TEORETYCZNE 
WARSZTATY HANDS-ON
PACJENCI LIVE
CZYNNA ASYSTA PRZY PACJENTACH
IMPLANTOPROTETYCZNYCH



INFORMACJE

DATY 

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

STRUKTURA

4 dni - moduły szkoleniowe DC CDM
Grupy 6 osobowe, każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

CZAS

Moduły szkoleniowe: poniedziłek/wtorek lub czwartek/piątek 
Dzień pierwszy szkolenia: 15.00 - 20.00 
dzień drugi szkolenia: 8.00 - 14.00 

LOKALIZACJA

Duda Clinic College of Dental Medicine, Katowice

JĘZYK

Polski

OPŁATY

12 000 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
11 400 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
11 300 pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy pozostałych szkoleń DC 
CDM zniżki nie sumują się.

GODZINY CE - 44 H

DODATKOWO 

Promocje sponsorów Curriculum ustalane indywidualnie z uczestnikami. 
Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych według ICOI In-
ternational Congress of Oral lmplantologists w odniesieniu do umiejętności 
implantoprotetycznych oraz umożliwia uzyskanie punktów CE godzin szko-
leniowych wymaganych dla weryfikacji i utrzymania ICOI Fellowship, IPS 
Mastership i ICOI Diplomate

REZYGNACJA I ZMIANY

W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szko-
lenia opłata w wysokości 3500 pln brutto (DCCDM) nie będzie zwracana,  
w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szko-
lenia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 500 pln brutto. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z problemów komunikacyj-
nych. 

STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny. Szkole-
nie oparte jest na wykładach teoretycznych, prezentacjach, warsztatach 
(hands-on), obserwacjach i czynnym asystowaniu przy przy przyjmowaniu 
pacjentów implantoprotetycznych
Szkolenie jest przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktykujących oraz 
specjalistów, którzy rozpoczęli wszczepiać implanty lub wprowadzili już do 
swojej prywatnej praktyki podstawy implantologii. Jest również skierowane 

CURRICULUM GNATOIMPLANTOLOGICZNE

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

DYREKTOR CURRICULUM 

Dr n. med. Mariusz Duda, profesor wizytujący SSU, specj. chirurg stom., pre-
zydent PSI, wiceprezydent ICOI.

WYKŁADOWCY DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

Kierownik szkolenia - dr Jakub Munk

Aktualna lista wykładowców kolejnych edycji znajduje się na 
www.collegedudaclinic.com 

SZKOLENIE TEORETYCZNE, WARSZTATY HANDS-ON, PACJENCI LIVE, 
CZYNNA ASYSTA PRZY PACJENTACH IMPLANTOPROTETYCZNYCH

Celem curriculum jest przekazanie zaawansowanej wiedzy lekarzom posia-
dającym średnie lub znaczne doświadczenie implantoprotetyczne. Szkolenie 
kierowane jest do lekarzy stomatologów którzy pragną poszerzyć i usyste-
matyzować wiedzę na temat implantoprotetyki, szeroko pojętego zespołu 
TMD oraz okluzji i funkcji układu stomatognatycznego. Podczas kursu lekarz 
otrzymuje usystematyzowaną wiedzę, algorytmy postępowania, a w ramach 
zajęć praktycznych będzie mógł z udziałem pacjentów przećwiczyć zdoby-
waną wiedzę. 

Szkolenie będzie obejmować cztery dwudniowe spotkania na których w for-
mie teoretycznej i praktycznej zostaną zaprezentowane również wiadomości 
uzupełniające i rozszerzające Curriculum Implantoprotetyczne Duda Clinic 
College of Dental Medicine.

Szkolenie odbywa się w grupach maksymalnie 6 osobowych.

TEMATYKA TEORETYCZNA KURSU 

Tematyka kursu może ulegać niewielkim zmianom. Curriculum Gnatoim-
plantologiczne obejmować będzie zagadnienia:
Diagnostyka przyrządowa pacjentów implantoprotetycznych  z uwzględnie-
niem gotowego algorytmu postępowania rekomendowanego przez zespół 
wykładowców Duda Clinic College. 
Wyselekcjonowanie pacjentów „bezpiecznych” i pacjentów dysfunkcyjnych  
i parafunkcyjnych, wdrożenie technik i odpowiednich materiałów dla powyż-
szych grup.
Zostaną przedstawione sposoby jak pacjenta „trudnego” przenieść do grupy 
pacjentów „bezpiecznych”. Dobór materiałów, technik odtwórczych, syste-
mów implantologicznych w oparciu o warunki miejscowe, ogólnoustrojowe 
oraz możliwości finansowe Pacjenta. Analiza dostępnych technik wykony-
wania prac protetycznych oraz materiałów rekomendowanych przez Duda 
Clinic College do wykonywania poszczególnych typów prac odtwórczych na-
tychmiastowych, długoczasowych i ostatecznych. Przedstawione zostaną 
szczegółowe zasady interakcji między tkankami układu stomatognatycznego  
a  pracami implantoprotetycznymi z uwzględnieniem kierunków sił. Omówio-
ne zostaną parametry, istotne dla lekarza praktyka, urządzeń stosowanych  
w laboratorium  oraz w gabinecie, używane podczas wykonywania różnych 
typów prac oraz diagnostyki. Koncepcje okluzji na pracach stałych, rucho-
mych, całkowitych i częściowych. Teorie przenoszenia warunków okluzji 

statycznej i dynamicznej do laboratorium technicznego w sposób klasyczny  
i cyfrowy. Przestrzenne nawigowanie żuchwą względem trzech płaszczyzn. 
Sekwencja pracy zespołowej- kolejność działania poszczególnych specjali-
stów- algorytm postępowania. Przygotowanie pacjenta do leczenia implan-
toprotetycznego.
Zasada ALARA w stomatologii a diagnostyka przed przystąpieniem do lecze-
nia odtwórczego. Praca z artykulatorem klasycznym i wirtualnym. Protokół 
kalkowy w implantoprotetyce- algorytm postępowania, rekomendacje Ze-
społu Duda Clinic College. Metoda własna pobierania wycisków i skanowa-
nia- rekomendacje Zespołu Duda Clinic College. Szynoterapia poprzedzająca 
leczenie odtwórcze oraz zabezpieczająca wykonaną pracę protetyczną

TEMATYKA PRAKTYCZNA KURSU

Celem szkolenia jest nauka praktycznych technik diagnostycznych poprze-
dzających przystąpienie do działania z pacjentem implantologicznym.
Kierowanie i ocena plików DICOM o różnym polu obrazowania.
Skanowanie pacjentów pod prace wsparte na implantach- omówienie do-
świadczeń związanych z problemami technologii cyfrowej.
Rejestracja łukiem twarzowym oraz pobieranie dynamicznych rejestratów. 
Wstęp do axiografii i kondylografii.
Ustawienie Relacji Centralnej.
Nastawienie artykulatora oraz montowanie modeli w artykulatorze- współ-
praca z technikiem.
Procedura wykonywania szyn okluzyjnych
Praca z modelami drukowanymi i klasycznymi w artykulatorach wirtualnych 
i klasycznych.
Zastosowanie protokołu kalkowego podczas oddawania gotowych prac oraz 
podczas prób.


