
CURRICULUM
IMPLANTOLOGII
MAŁOINWAZYJNEJ

CONTINUING DENTAL EDUCATION

SZKOLENIE TEORETYCZNE
WARSZTATY HANDS-ON
LIVE - SURGERY
SAMODZIELNE IMPLANTACJE

KIEROWNIK CURRICULUM
lek. dent. Jakub Munk M. Sc. in Oral Implantology

Rejestracja on-line
www.collegedudaclinic.com

OPŁATY 17 300 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe
16 600 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata w całości
16 500pln brutto - członkowie PSI/ICOI, uczestnicy po-
zostałych szkoleń DC CDM, zniżki nie sumują się

1000 pln brutto - oplata za wprowadzenie dodatkowego wszczepu (poza 
minimum szkoleniowym 4  implantów) u pacjenta zapewnionego przez 
College 
Bezpłatnie - wprowadzenie implantu u pacjenta skierowanego przez 
uczestnika szkolenia (pacjent ponosi koszt implantacji)
Wpłata minimum 3500 pln brutto 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 IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ
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 IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

POLITYKA DC COM 

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczą-
cą procedur leczni czych 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 CDM) 
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 niż 30 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia opłata w wysokści 3500 pln brutto nie będzie zwracana, 
w przypadku rezygnacji wcześniej szej niż 30 dni przed rozpoczę-
ciem szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyj na 500 pln 
brutto. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe  
z proble mów komunikacyjnych. 

STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny. 
Szkolenie oparte jest na wykładach teoretycznych, prezentacjach, 
warsztatach (hands-on), obserwa cjach live-surgery i samodziel-
nym wprowadzaniu implantów u pacjentów College (College za-
pewnia pacjentów do wprowadzenia minimum 4 implantów) lub  
u pa cjentów skierowanych przez uczestników Curriculum. Szko-
lenie jest przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktykujących 
oraz specjalistów, którzy rozpoczynają wszczepianie implantów lub 
wprowadzili już do swojej prywatnej praktyki podstawe zabiegi im-
plantologiczne. 

AKREDYTACJA CE 

ICOI- International Congress of Oral lmplantologists  
PSI - Polskie Stowarzyszenie lmplantologiczne  
DC CDM- Duda Clinic College of Dental Medicine 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 uczestni-
kami. 
Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych według 
ICOI International Congress of Oral lmplantologists w odniesie-
niu do umiejętności implantologicznych oraz umożliwia uzyska-
nie punktów CE godzin szkoleniowych wymaganych dla weryfikacji  
i utrzymania ICOI Fellowship, IPS Mastership i ICOI Diplomate. 

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

2 dwudniowe moduły szkoleniowe 
Grupy 4 osobowe
Każdy uczestnik otrzymuje 44 punkty edukacyjne

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

Duda Clinic College of Dental Medicine, Katowice

Polski

17 300 pln brutto - 4 moduły szkoleniowe 
16 600 pln brutto - wczesna rezerwacja, opłata  
w całości
16 500 pln brutto- członkowie PSI/ICOI, uczestnicy 
pozostałych szkoleń DC CDM, zniżki nie sumują się

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofoą i koncepcją lecze-
nia reprezentowaną przez Duda Clinic College of Dental Medicine (CU CDM) 
w dziedzinie małoinwazyjnej implantologii stomatologicznej. 

KIEROWNIK CURRICULUM 

lek. dent. Jakub Munk M. Sc. in Oral Implantology

WYKŁADOWCY COLLEGE FACULTY  
Aktualna lista wykładowców kolejnych edycji znajduje się, na  
www.collegedudaclinic.com 

SZKOLENIE TEORETYCZNE, WARSZTATY HANDS-ON,  
LIVE-SURGERY, SAMODZIELNE IMPLANTACJE 

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantologii 
stomatolo gicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia im-
plantologicznego, mają niewielkie doświadczenie implantologiczne lub chcą 
usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomosci. Przeprowa-
dzone zostanie szkolenie w planowaniu i kwali fikowaniu pacjenta do zabiegu 
z możliwością nauki krok po kroku technik, które umoż liwiają bezpieczną, 
przewidywalną implantację. Nauka obejmować będzie podstawowe techniki 
chirurgiczne, samodzielne implantacje pod okiem instruktorów w korzyst-
nych warunkach anatomicznych. Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału 
w warsztatach hands-on będzie miał możliwość samodzielnej implantacji 
podczas każdego z 4 modu łów szkoleniowych. W czasie całego szkolenia 
każdy uczestnik wprowadzi samodzielnie co najmniej 4 implanty pod okiem 
instruktorów. Podczas modułów szkoleniowych odbędą się: wykład, warszta-
ty, zabiegi live-surgery oraz co najmniej 4-8 zabiegów implantacji z czynnym 
udziałem uczestników. Celem Curriculum nie jest nauka takich zaawansowa-
nych procedur jak np. sinus lifting, prze szczepy tkanek miętkkich, bloki ko-
stne czy implantacje mnogie. Szkolenie odbywa się w grupach 4 osobowych.

TEMATYKA KURSU 

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom 

Kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Planowanie całego toku leczenia 
implantoprotetycz nego. Umiejętność zachowania zasad aseptyki i jałowości 
na sali zabiegowej, przygoto wanie gabinetu i pacjenta do zabiegu, chirur-
giczne umycie się, operatora i asysty do za biegu. Podstawy chirurgii stoma-
tologicznej. Ergonomia pracy operatora z asystą oraz in strumentariuszką. 
Umiejętność nacięcia płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postę-
powania z tkankami miękkimi i z tkanką kostną, umiejętność szycia rany. 
Planowa nie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja 
w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce, wprowadzenie 
4 implantów w odcinku przednim żuchwy. Kryteria obciążenia natychmia-
stowego w przypadku protez całkowitych dol nych i górnych. Przegląd pod-
stawowych procedur w implantologii-augmentacja poeks trakcyjna, aug-
mentacja boczna, technika osteotomowa, spreading, splitting. lmplanta cja 
przezśluzówkowa, bezpłatowa. Dokumentacja fotograficzna w implantologii. 
Powikłania i aspekty prawne. 


