Regulamin kształcenia podyplomowego z dziedziny implantologii stomatologicznej
CURRICULUM IMPLANTOLOGII 10 +2
PROGRAM MIĘDZYNARODOWY PSI/ ICOI/DGOI.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Do szkolenia Curriculum Implantologii może przystąpić lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.
Implantologia stomatologiczna jest dziedziną wymagającą interdyscyplinarnego połączenia teoretycznych oraz
praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki i periodontologii, Lekarz
stomatolog rozpoczynający szkolenie z implantologii powinien posiadać niezbędny zasób wiedzy teoretycznej
oraz zalecany poziom umiejętności praktycznych w powyższych dziedzinach.
Celem szkolenia Curriculum jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej
oraz nauka umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. Lekarz przystępujący do szkolenia Curriculum powinien mieć opanowaną teorię zalecaną przez PSI z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki i periodontologii oraz powinien posiadać zalecane przez PSI umiejętności praktyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki i periodontologii, które pozwolą na pomyślne ukończenie i zaliczenie cyklu szkoleniowego
z zakresu implantologii oraz pozwolą na bezpieczne praktykowanie implantologii stomatologicznej.
Jeżeli lekarz nie dysponuje zalecaną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zalecanym zakresie,
PSI sugeruje skorzystanie z dodatkowych kursów organizowanych przez różne ośrodki lub rekomendowanych
przez PSI celem uzupełnienia brakujących elementów wykształcenia. Zalecany zakres wiedzy i umiejętności
w poszczególnych dziedzinach jest określony w dziale „zalecany zakres posiadanej wiedzy i umiejętności
w innych dziedzinach stomatologii dla lekarzy przystępujących do szkolenia Curriculum Implantologii”.
1. Cele edukacyjne
Kształcenie podyplomowe ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności w takim zakresie i na takim poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenie wg najwyższych standardów obowiązujących we
współczesnej implantologii stomatologicznej - zarówno w jej części klinicznej, jak i laboratoryjnej. Ponadto założeniem szkolenia jest doskonalenie osobowości kształcącego się lekarza, przez rozwijanie pozytywnych cech
charakteru i kierowanie się w swoim działaniu wyłącznie dobrem pacjenta oraz dążeniem do aktualizowania
wiedzy, umiejętności własnych i współpracowników.
2. Uzyskane kompetencje
Lekarz dentysta po ukończeniu szkolenia Curriculum uzyska kwalifikacje umożliwiające prowadzenie praktyki
implantologicznej oraz zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną uprawniające do wykonywania wysokospecjalistycznych świadczeń leczniczych obejmujących przypadki implantacji i odbudowy implantoprotetycznej na
wszczepach.
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3. Uzyskane uprawnienia zawodowe
Lekarz dentysta po pomyślnym ukończeniu szkolenia Curriculum Implantologii ma prawo udzielania konsultacji
lekarskich w dziedzinie implantologii stomatologicznej lekarzom innych specjalności, prowadzenia indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
lekarskiej w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Lekarz dentysta po pomyślnym ukończeniu szkolenia
Curriculum Implantologii ma prawo oznaczyć swoją indywidualną lub grupową praktykę lekarską jako „Praktyka Implantologiczna certyfikowana przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne”.
4. Czas trwania szkolenia
Cykl szkoleniowy trwa przez cały rok akademicki. Należy zaliczyć 10 różnych spotkań szkoleniowych polskich
i 2 międzynarodowe.
5. Formy szkolenia
Poszczególne spotkania szkoleniowe w liczbie 10+2 trwają po 2 dni i mają następującą formę:
• prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,
• omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji,
• prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia,
• opcjonalnie zabieg lub zabiegi kliniczne,
• możliwość czynnej asysty przy zabiegu 2 uczestników szkolenia. Opcjonalna videotransmisja zabiegu dla
pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi,
• dyskusja,
• pisemny egzamin, uzyskanie wpisu do indeksu
6. Formy zaliczenia spotkań szkoleniowych
Sprawdziany zdobytej wiedzy - seminaria z planowania przypadku lub zaliczenia testowe każdorazowo po spotkaniu szkoleniowym. Hospitacja u lekarza – sprawdzenie, czy praktyka spełnia warunki organizacyjne przeprowadzenia implantacji (asysta, wymogi odnośnie pomieszczeń, instrumentarium i aparatury, aseptyka)
Hospitacja – Superwizja – egzamin praktyczny – implantacja przeprowadzona samodzielnie przez lekarza
uczestniczącego w szkoleniu pod nadzorem kierownika ośrodka szkoleniowego.
7. Egzamin końcowy
Egzamin końcowy ma formę testową i zawiera zadania opisowe z zakresu materiału prezentowaego podczas
szkolenia oraz zalecanej literatury.
8. Program dydaktyczny dla kształcenia podyplomowego z dziedziny implantologii stomatologicznej
Program obejmuje kształcenie w zakresie teorii implantologii stomatologicznej oraz nauczanie określonych
umiejętności praktycznych.
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II. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa w programie Curriculum Implantologii następuje w formie pisemnej na formularzu
zgłoszenia i jest dla uczestników wiążące.
Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności wpłynięcia, do
czasu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. W każdej edycji grupa nie może przekroczyć 17 uczestników.
W razie większej ilości chętnych, w jednym roku może odbywać się szkolenie dla dwóch lub wiekszej ilości grup.
Do 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia do Biura PSI, uczestnicy otrzymują pisemne potwierdzenie uczestnictwa oraz harmonogram szkolenia. Na pierwszych zajęciach otrzymują indeks, który będzie potwierdzeniem
aktywnego udziału w szkoleniu.
2. Odpłatność za kurs
1000 pln- bezzwrotna opłata rejestracyjna + 25 000 pln (zwolnione z Vat)- opłata obejmuje program szkolenia bez wyżywienia i zakwaterowania, certyfikację oraz udział w kongresie PSI w czasie, którego odbędzie się
weekend międzynarodowy.
Egzamin jest bezpłatny. Opłatę za kurs należy uiścić zgodnie z wystawianymi fakturami na konto PSI, tytułem wpłaty z nazwiskiem uczestnika. Zgłoszenie się na szkolenie Curriculum jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w całości szkolenia we wszystkich ośrodkach i z poniesieniem kosztów za całość szkolenia.
W uzasadnionych przypadkach można rozłożyć szkolenie na 2 lata.
Rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia - bez dodatkowych opłat. Rezygnacja w późniejszym terminie lub w trakcie szkolenia nie zwalnia z opłaty za pełny cykl szkoleniowy*. Szczególne przypadki losowe
rozpatrywane są indywidualne.
(*nie zwalnia z opłaty z pierwszej faktury 5000zł. Rezygnacja w trakcie trwania szkolenia wiąże się z obowiązkiem opłaty za pełny cykl szkoleniowy 26000zł)
Duplikat indeksu - 100 pln brutto
Duplikat tabliczek:
•

150 pln brutto mała

•

200 pln brutto duża

Przeniesienie egzaminu praktycznego na kolejną edycję - 500 pln brutto
Przeniesienie egzaminu teoretycznego na kolejną edycję - 500 pln brutto
Przystąpienie do egzaminu poprawkowego - 1000 pln brutto
Samowolne przystąpienie do egzaminu u egzaminatora innego niż wyznaczony - 1000 pln brutto
3. Hospitacje i nadzór
Całodniowa hospitacja u boku doświadczonego specjalisty PSI i jedna operacja pod nadzorem (przeprowadzenie jednej operacji implantologicznej na swoim pacjencie pod okiem doświadczonego specjalisty PSI) są
częściami składowymi programu Curriculum Implantologii. Opłaty za hospitacje i nadzór są wliczone w opłaty
za kurs. Listę z wykazem praktyk hospitacyjnych i nadzorujących jest dostępna w Biurze PSI.
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4. Niemożność wzięcia udziału w weekendzie szkoleniowym
W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn kursant nie ma możliwości
udziału w weekendzie szkoleniowym, możliwy jest udział w innej sesji seminaryjnej lub zaliczenie materiału
w kolejnej edycji. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z biurem PSI.
5. Zmiany w terminach i programie
PSI stara się o przeprowadzenie serii kursów zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zastrzega sobie jednak
możliwość zmian programowych oraz zmian terminów.
W uzasadnionych przypadkach, PSI zastrzega sobie możliwość przełożenia szkolenia weekendowego na późniejszy termin. W takim przypadku kursanci otrzymują zawiadomienie na wskazany adres e-mailowy lub
nr telefonu. Wszelkie roszczenia wobec PSI, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu kursu są wykluczone.
6. Odwołanie/przeniesienie sesji na inny termin
W przypadku niewystarczającej liczby uczestników PSI 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.
7. Odpowiedzialność
Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów zasadniczo nie można
wnosić roszczeń ani żądań wobec PSI.
8. Karta kontrolna
Po zakończeniu każdego weekendu szkoleniowego, osoba prowadząca podpisuje kartę kontrolną oraz wpisuje
w indeks zaliczenie kursu oraz ocenę z egzaminu pisemnego. Listy obecności oraz wpisy w indeksie poświadczają aktywny udział w poszczególnych szkoleniach. Przed przystąpieniem do końcowego egzaminu teoretycznego konieczne jest dostarczenie do Biura PSI indeksu z wpisem zaliczenia egzaminu praktycznego - superwizji
i hospitacji.
Szczegółowe informacje o cyklu szkoleniowym, zgłoszeniach formularzy przypadków, egzaminach i warunkach
płatności można uzyskać kontaktując sie z Biurem PSI.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami uczestnictwa w szkoleniu.

data, miejsce

własnoręczny podpis
Strona: 4 z 4

POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE,
Katowice 40-013 ul. Dyrekcyjna 10/1a
NIP 773 22 79 850, tel. 32 203 027 85
www.psi-icoi.pl, e-mail: psi@icoi.pl

