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POLITYKA DC CDM
Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z fi lo zofią
dotyczącą procedur leczniczych bą dź prod uktów prezentowanych przez sponsorów wspierających staż.
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MISTRZOWSKI STAŻ IMPLANTOLOGICZNY
HARMONOGRAM OGÓLNY

DLA KOGO

CO TO JEST

•

•

DIAGNOSTYKA I KOMPLEKSOWE PLANOWANIE IMPLANTOLOGICZNE
- 8 tygodni
PROTETYKA I IMPLANTOPROTETYKA - 16 tygodni
IMPLANTOLOGIA I CHIRURGIA - 12 tygodni
CYFROWOŚĆ I TECHNIKA DENTYSTYCZNA - 1 tydzień
PERIODONTOLOGIA NIECHIRURGICZNA I PROFILAKTYKA -2 tygodnie
PERIODONTOLOGIA CHIRURGICZNA I PERIOIMPLANTOLOGIA 3 tygodnie
ENDODONCJA - 2 tygodnie
ORTODONCJA KLASYCZNA - 1 tydzień
ORTODONCJA CYFROWA - 1 tydzień

•

WYBRANE NORMY MISTRZOWSKIEGO STAŻU
IMPLANTOLOGICZNEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samodzielna implantacja 20x
implantacja - czynna asysta 50x
sinus lift zamknięty - 2x
sinus lift otwarty - czynna asysta 3x
implantacja natychmiastowa - czynna asysta 5x
obciążenie natychmiastowe - czynna asysta 5x
szycie po implantacji 15x
skanowanie pod odbudowy protetyczne 10x
planowanie wirtualne od A do Z szablonów, uzupełnień implantoprotetycznych na implantach
w środowisku cyfrowym 5x
odbudowy implantoprotetyczne: korony 3x, protezy overdenture 3x
preparacja zębów pod licówki/korony/mosty protetyczne 20x
preparacja zębów pod licówki/korony/mosty protetyczne mistrzowska 5x
odbudowy protetyczne i implantoprotetyczne
-czynna asysta - 50x

lekarze, którzy właśnie kończą staż podyplomowy w celu
uzupełnienie nauki zawodu jako „7 rok studiów”
lekarze, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje

KIEDY
Termin zimowy:
01 października - 30 września

•
•

Termin letni:
02 marca - 28 lutego

•

Rekrutacja:

•

Termin zimowy
•
do 15 czerwca - zgłoszenia kandydatów
•
16 - 30 czerwca - rozmowa kwalifikacyjna
•
5 lipca - zamknięcie rekrutacji.
Termin letni:
•
do 30 stycznia - zgłoszenia kandydatów
•
01 - 15 lutego - rozmowa kwalifikacyjna
•
20 lutego - zamknięcie rekrutacji.

•

ILOŚĆ MIEJSC
2 miejsca

KWALIFIKACJA
Rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowy Harmonogram i normy Mistrzowskiego Stażu
Implantologicznego są dostępne na indywidualne życzenie.

46 tygodni (1 rok) indywidualnego implantologicznego
stażu klinicznego uzupełnionego stażemw wybranych
dziedzinach stomatologii
przemyślany, konsekwentny program nastawionyna naukę samodzielności i konkretnych umiejętności
precyzyjnie określony normami bogaty wachlarzzabiegów, które lekarz wykona samodzielnie w trakcie stażu
pod kierunkiem koordynatora i instruktorów College
asystowanie przy wielu zabiegach chirurgicznychróżnych specjalności
uczestnictwo na zasadach obserwatora w minimum
3 Curriculach prowadzonych przez Collegew okresie
trwania stażu: Curriculum Chirurgii Przedimplantacyjnej,
Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, Curriculum Implantoprotetyki i Curriculum Perioimplantologii
przygotowanie do egzaminów umiejętności implantologicznych

