DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ
(CIM) 4 moduły

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Definicja i dostępność szkolenia.

Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej CIM to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim
przeznaczone dla lekarzy stomatologów, którzy chcą rozpocząć naukę implantologii lub dla lekarzy,
którzy mają zamiar usystematyzować i ugruntować posiadane podstawowe wiadomości z tego
zakresu. Do szkolenia może przystąpić lekarz stomatolog, który posiada prawo wykonywania zawodu
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub student stomatologii w charakterze obserwatora. Kurs odbywa
się w języku polskim.

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej
lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego, mają niewielkie
doświadczenie implantologiczne lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych
wiadomości. Przeprowadzone zostanie szkolenie w planowaniu i kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu
z możliwością nauki krok po kroku technik, które umożliwiają bezpieczną, przewidywalną
implantację. Nauka obejmować będzie podstawowe techniki chirurgiczne, samodzielne implantacje
pod okiem instruktorów w korzystnych warunkach anatomicznych. Każdy uczestnik szkolenia oprócz
udziału w warsztatach hands - on będzie miał możliwość samodzielnej implantacji podczas każdego z
4 modułów szkoleniowych. W czasie całego szkolenia każdy uczestnik wprowadzi samodzielnie co
najmniej 4 implanty lub większą ilość implantów pod okiem instruktorów. Celem Curriculum nie jest
nauka takich zaawansowanych procedur jak np. sinus lifting, przeszczepy tkanek miękkich, bloki
kostne czy implantacje mnogie. W danej edycji Curriculum może uczestniczyć maksymalnie 4 lekarzy.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez
Duda Clinic College of Dental Medicine (CU CDM) w dziedzinie małoinwazyjnej implantologii
stomatologicznej.
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2. Forma kształcenia.

Podstawowym modułem edukacyjnym są dwudniowe moduły szkoleniowe:
Dzień pierwszy szkolenia; poniedziałek 15.00 - 20.00
Dzień drugi szkolenia; wtorek 8.00 - 15.00

Moduły szkoleniowe odbywają się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych, warsztatów lub
seminariów. Szkolenie może być uzupełnione e-learningiem i może wymagać przygotowania pracy
pisemnej lub ustnej prezentacji przypadku bądź wybranego zagadnienia. Warsztaty praktyczne mogą
mieć charakter warsztatów równoległych i odbywać się w sali wykładowej, laboratorium
protetycznym i w gabinetach zabiegowych w kilkuosobowych grupach, co zapewnia maksymalną
efektywność edukacji. Zajęcia odbywają się na pacjentach zapewnionych przez College i
skierowanych przez uczestników szkolenia i polegają zarówno na czynnej asyście jak i na
przeprowadzeniu zabiegu pod kierunkiem doświadczonego lekarza (instruktora).

3. Tematyka kursu

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom

Kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Planowanie całego toku leczenia implantoprotetycznego.
Umiejętność zachowania zasad aseptyki i jałowości na sali zabiegowej, przygotowanie gabinetu i
pacjenta do zabiegu, chirurgiczne umycie się operatora i asysty do zabiegu. Podstawy chirurgii
stomatologicznej. Ergonomia pracy operatora z asystą oraz instrumentariuszką. Umiejętność nacięcia
płata błony śluzowej z okostną, umiejętność postępowania z tkankami miękkimi i z tkanką kostną,
umiejętność szycia rany. Planowanie prostych zabiegów implantologicznych, pojedyncza implantacja
w odcinku bocznym (okolica przedtrzonowców) w szczęce, wprowadzenie 4 implantów w odcinku
przednim żuchwy. Kryteria obciążenia natychmiastowego w przypadku protez całkowitych dolnych i
górnych. Przegląd podstawowych procedur w implantologii - augmentacja poekstrakcyjna,
augmentacja boczna, technika osteotomowa, implantacja przezśluzówkowa i inne. Dokumentacja
fotograficzna w implantologii. Powikłania i aspekty prawne.
4. Zakończenie szkolenia.

Udział w poszczególnych modułach szkoleniowych wpisywany jest do indeksu Duda Clinic College of
Dental Medicine. Cykl szkoleniowy zakończony jest zaliczeniem, który ma formę prezentacji ustnej
przypadku, zaliczenia pisemnego lub zaliczenia ustnego.
5. Certyfikaty.

Lekarz stomatolog po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat Duda
Clinic College of Dental Medicine oraz certyfikat sponsorów szkolenia.

Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych według ICOI International Congress of Oral
Implantologists w odniesieniu do umiejętności implantologicznych oraz umożliwia uzyskanie
punktów CE godzin szkoleniowych wymaganych dla weryfikacji i utrzymania ICOI Fellowship, IPS
Mastership i ICOI Diplomate.
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
6. Czas trwania szkolenia.

Cykl szkoleniowy składa się z 4 modułów szkoleniowych, które mogą być blokowane, w sumie 44
godziny.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa.

Zgłoszenie uczestnictwa w danym cyklu szkoleniowym następuje w
pisemnej i jest dla obu stron wiążące.

formie elektronicznej lub

Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności
wpłynięcia oraz uiszczenia minimum opłaty rezerwacyjnej, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby
uczestników. W każdej edycji grupa nie może przekroczyć 8 uczestników. Dopuszcza się możliwość
uczestnictwa w formie obserwatorów dodatkowo do 3 studentów. Do 14 dni od chwili wpłynięcia
zgłoszenia do CDM, uczestnicy otrzymują pisemne potwierdzenie uczestnictwa oraz harmonogram
szkolenia. Na pierwszych zajęciach uczestnicy otrzymują indeks, który będzie potwierdzeniem
aktywnego udziału w szkoleniu.
2. Płatności.

12 990 pln BRUTTO - 4 moduły szkoleniowe

11 990 pln BRUTTO wczesna rejestracja, opłata w całości

5% członkowie PSI/DGOI/ICOI, uczestnicy innych szkoleń DC CDM
3500 pln BRUTTO – opłata rezerwacyjna

1000 pln BRUTTO - opłata za wprowadzenie 1 implantu, poza 4 implantami zagwarantowanymi w
ramach kursu
3. Formy płatności.

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ
Duda Clinic, ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice
NIP: 9542739551, REGON: 242852135

Numer konta bankowego PLN 56 1910 1048 2518 8899 3869 0003

Płatność e – przelewem lub kartą zgodnie z formularzem zgłoszenia.
4. Lokalizacja kursu

Curriculum odbywa się w Duda Clinic College of Dental Medicine.
5. Rezygnacja i zmiany

W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata w wysokości 3500
pln BRUTTO nie będzie zwracana, w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed
rozpoczęciem szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 500 pln BRUTTO. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z problemów komunikacyjnych.
6. Brak możliwości wzięcia udziału w module szkoleniowym.

W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn uczestnik nie jest
w stanie brać udziału w module szkoleniowym, możliwy jest udział w innej sesji seminaryjnej lub
zaliczenie materiału w kolejnej edycji. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe
skontaktowanie się z biurem CDM.
7. Zmiany w terminach i programie.

CDM w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie zmianę programu (która nieznacznie odbiegałaby od
planowanego programu) oraz terminów modułów szkoleniowych. W takim przypadku uczestnicy
otrzymują zawiadomienie na wskazany adres korespondencyjny, e-mailowy, nr telefonu. Wszelkie
roszczenia wobec CDM, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych
kosztów z powodu zmiany terminu szkolenia są wykluczone.
8. Odwołanie/ przeniesienie sesji na inny termin.

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników CDM zastrzega sobie prawo odwołania całej serii
kursów lub przełożenia na późniejszy termin. Jeżeli zostanie odwołana cała seria seminaryjna,
uiszczone przez Państwa opłaty zostaną natychmiast zwrócone, jednak dalsze roszczenia są
wykluczone.
9. Odpowiedzialność.

Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów zasadniczo nie
można wnosić roszczeń ani żądań wobec CDM.

Szczegółowe informacje o cyklu szkoleniowym, zgłoszeniach formularzy przypadków, egzaminach i
warunkach płatności można uzyskać w Dziekanacie CDM.
10. STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny. Szkolenie oparte jest na wykładach
teoretycznych, prezentacjach, warsztatach (hands - on), obserwacjach live - surgery i samodzielnym
wprowadzaniu implantów u pacjentów College (College zapewnia pacjentów do wprowadzenia
minimum 5 implantów) lub u pacjentów skierowanych przez uczestników Curriculum. Szkolenie jest
przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktykujących oraz specjalistów, którzy rozpoczynają
wszczepiać implanty lub wprowadzili już do swojej prywatnej praktyki podstawy implantologii.
11. AKREDYTACJA CE

ICOI - International Congress of Oral Implantologists
PSI - Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

DC CDM – Duda Clinic College of Dental Medicine
12. POLITYKA DC CDM

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczącą procedur leczniczych bądź produktów
prezentowanych przez sponsorów wspierających Curriculum. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do modyfikacji programu szkolenia i zmiany wykładowców.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję zasady uczestnictwa w szkoleniu
………………………………………………………...

Data, miejsce, podpis uczestnika szkolenia

