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dowców. 
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   PERIOIMPLANTOLOGIA
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Curriculum Implantologii Małoinwazynej:

Szkolenie w planowaniu i kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu  
z możliwością nauki krok po kroku technik, które umożliwiają bez-
pieczną, przewidywalną implantację. Nauka obejmuje podstawowe 
techniki chirurgiczne, samodzielne implantacje pod okiem instruk-
torów w korzystnych warunkach anatomicznych. Każdy uczestnik 
szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-on ma możliwość 
samodzielnej implantacji podczas każdego z 4 modułów szkole-
niowych. W czasie całego szkolenia każdy uczestnik wprowadza 
samodzielnie co najmniej 4 implanty pod okiem instruktorów. 
Podczas modułów szkoleniowych odbywają się: wykład, warszta-
ty, zabiegi live-surgery oraz co najmniej 4-8 zabiegów implantacji  
z czynnym udziałem uczestników. Szkolenie odbywa się w grupach 
4 osobowych.

Curriculum Implantoprotetyczne

Przeprowadzone szkolenie  obejmuje wprowadzenie do implan-
toprotetyki, warsztaty implantoprotetyczne, podstawy okluzji, 
warsztaty praktyczne z okluzji, nowoczesne technologie w implan-
toprotetyce - integracja skanowania i obrazu tomografii kompu-
terowej, warsztaty skanowania, common rail w cyfryzacji implan-
toprotetyki, koncepcję korekcji wad zgryzu dla implantoprotetyki.

Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-
-on będzie ma możliwość czynnego asystowania przy przyjmowa-
niu wielu pacjentów implantoprotetycznych. Szkolenie odbywa się  
w grupach 6 osobowych.

Curriculum Perioimplantologiczne

Przeprowadzone szkolenie obejmuje wprowadzenie do perio-
implantologii, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy 
uczestnik szkolenia ma również możliwość czynnego asystowania 
przy przyjmowaniu wielu pacjentów perioimplantologicznych na 
różnych etapach leczenia. Celem szkolenia będzie nauka prak-
tycznych technik zabiegowych w perioimplantologii: pobieranie 
wolnych przeszczepów dziąsłowych, techniki szycia miejsca daw-
czego i biorczego, wykorzystanie membran PRF w procesie goje-
nia, poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego przed implantacją. 
Periimplantitis  oczyszczanie implantów za pomocą urządzeń ma-
nualnych, ultradźwiękowych, piaskowanie; zabieg implantoplastyki  
z laserem i bez; pogrubienie biotypu techniką tunelową przy im-
plancie prześwitującym przez śluzówkę; odbudowa kości. Szkole-
nie odbywa się w grupach 2-6 osobowych. Szolenie jest przezna-
czone dla stomatologów ogólnie praktykujących oraz specjalistów, 
którzy rozpoczynają wszczepianie implantów lub wprowadzili już 
do swojej prywatnej praktyki podstawe zabiegi im plantologiczne. 

Curriculum Implantologii Duda Clinic College

3 moduły, 3 x 44 = 132 punkty edukacyjne CE

Spójny program - Curriculum Implantologii Duda Clinic College 
umożliwia kompleksową naukę implantologii stomatologicznej.

Powyższe szkolenie składa się z dotychczasowych modułów eduka-
cyjnych Duda Clinic College: 

Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej, 
Curriculum Implantoprotetyki,
oraz Curriculum Perioimplantologii.

Curriculum Implantologii Duda Clinic College obejmuje 3 główne 
bloki tematyczne: implantologię, implantoprotetykęi perioimplanto-
logię i jest szkoleniem na poziomie podstawowym i średniozaawan-
sowanym. 

Szkolenie odbywa się w semestrach jesienno - zimowym i wiosenno 
- letnim a ukończenie pełnego cyklu edukacyjnego Curriculum Im-
plantologii Duda Clinic College w formie 3 modułów można rozłożyć 
na 1,5 roku do 3 lat, bowiem każdy z modułów trwa 1 semestr. Każdy 
z modułów składa się z czterech dwudniowych spotkań lub dwóch 
intensywnych spotkań 3 dniowych i obejmuje wykłady teoretyczne, 
warsztaty i zajęcia praktyczne w małych, 4 - 6 osobowych grupach. 
Każdy z modułów to 44 godziny edukacyjne.

Szkolenia w formie modułów Curriculum prowadzone są w Duda Cli-
nic College od 2014 roku i do tej pory (rok 2022) ukończyło je 200 
lekarzy. Wszystkie pozyskane przez lekarzy do tej pory certyfikaty 
szkoleniowe z poszczególnych modułów są uznawane dla ciągłości 
szkolenia. Oznacza to, że można uzupełnić lub uaktualnić wiedzę 
o brakujące moduły - na przykład o Curriculum Implantoprotetyki 
i Curriculum Perioimplantologii przez lekarza, który ukończył do tej 
pory jeden z modułów - Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej. 
Można również po uprzednim ukończeniu 2 modułów ukończyć trze-
ci i tym samym skompletować pełen cykl: Curriculum Implantologii 
Duda Clinic College.
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CURRICULUM
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Duda Clinic College of Dentistry jest jednym z podmiotów szkolenio-
wych, które zapewniają edukację implantologiczną umożliwiającą 
ubieganie się o przyjęcie na pierwsze w kraju studia podyplomowe 
z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN - Eu-
ropean Master Degree in Oral Implantology (ECTS 120). Zgodnie  
z wymogami rekrutacji European Master Degree in Oral Implanto-
logy EMDOI aby rozpocząć podyplomowe studia magisterskie, które 
z założenia będą na poziomie zaawansowanym, w wymaganiach 
rekrutacyjnych - oprócz znajomości języka angielskiego na pozio-
mie co najmniej B2 - wymagane będzie podstawowe doświadczenie 
chirurgiczne, periodontologiczne i implantologiczne. Ukończenie 
Curriculum Implantologii Duda Clinic College uznawane jest za pod-
stawowe wykształcenie implantologiczne przez European Master 
Degree in Oral Implantology EMDOI.


