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PREZENTACJA OŚRODKA: Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna, 
Katowice, ul. Kołodzieja 8
TEMAT: Pełne rekonstrukacje implantoprotetyczne łuków zębowych. 

Z dr n.med. Mariusz Duda, DICOI rozmawia red. Monika Zmuda
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Do kogo, Doktora zdaniem, przede wszystkim adresowane jest 
Curriculum Implantologii?

Cykl szkoleniowy skierowany jest dla lekarzy rozpoczynających 
to szkolenie na poziomie podstawowym oraz średnim i przezna-
czone przede wszystkim dla lekarzy stomatologów, którzy chcą 
rozpocząć naukę implantologii lub dla lekarzy, którzy mają zamiar 
usystematyzować i ugruntować posiadane podstawowe wiado-
mości z zakresu implantologii. Poziom szkolenia określiłbym więc 
jako podstawowy i średnio zaawansowany. Podstawowym mo-
dułem edukacyjnym jest weekend szkoleniowy tj. 2 x 6h eduka-
cyjnych w formie zajęć teoretycznych, praktycznych, warsztatów 
lub seminariów. 
Od kilku lat prowadzimy dwie równoległe grupy z takim właśnie 

podziałem, co bardzo dobrze się sprawdza w praktyce. Z biegiem 
lat obserwuję tendencję, zgodnie z którą notujemy coraz więcej 
uczestników szkolenia, którzy są początkujący w implantologii.  
Z drugiej strony rośnie popularność umiejętności implantologicz-
nych dla doświadczonych lekarzy, których międzynarodową cer-
tyfikację prowadzimy jako Stowarzyszenie. 

Jak Doktor ocenia ideę kształcenia z zakresu implantologii sto-
matologicznej w kilku ośrodkach szkoleniowych ?

Od samego początku organizowania cyklu szkoleniowego przy-

jęliśmy w PSI strukturę podobną do obowiązującej w Niemczech, 
a więc kilka różnych ośrodków szkoleniowych, zarówno prywat-
nych, jak i związanych z uniwersytetami na terenie całej Polski. Do 
współpracy dobraliśmy lekarzy i specjalistów, którzy są cenieni  
w swoich dziedzinach. Program szkolenia został ułożony w logicz-
ną całość i obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu radio-
logii, chirurgii, implantoprotetyki czy periodontologii. Uczestnicy 
mają okazję zapoznać się z różnymi wykładowcami, oglądają  
w trakcie zabiegów różnych operatorów, mając możliwość po-
znania szerszego spojrzenia na implantologię. 

Co jest ważne w zajęciach w Doktora ośrodku?

W Duda Clinic odbywa się ostatnie, ósme szkolenie weekendowe 
polskiej części cyklu Curriculum. Staram się, ażeby było podsumo-
waniem całości szkolenia; z tym związana jest tematyka - pełne 
rekonstrukacje implantoprotetyczne łuków zębowych. Wracam 
również do podstaw implantologii, do definicji wymaganych 
na egzaminie i poruszam aspekty prawne związane z leczeniem 
implantologicznym. Dr Jerzy Szymczak podsumowuje również 
zagadnienie implantacji natychmiastowej. Tradycyjnie przedsta-
wiam wyniki ankiet, jakie przeprowadzamy w każdym ośrodku 
wśród uczestników i wspólnie staramy się wyciągnąć z nich jak 
najlepsze wnioski na przyszłość.
Ośrodek gości także wiosną wykładowców z Poznania:  
prof. dr hab. n. med. R. Koczorowskiego oraz dr. n. med. A. Szwar-
czyńskiego, którzy omawiają tematykę planowania stałych i ru-
chomych uzupełnień protetycznych a także zagadnienie tkanek 
miękkich i estetyki w implantologii. 
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Czy w ośrodku prowadzone są zajęcia praktyczne? Jeżeli tak, to 
jak one przebiegają?

Zajęcia w Duda Clinic odbywają się na pacjentach zapewnionych 
przez ośrodek i polegają zarówno na czynnej asyście jak i na prze-
prowadzeniu zabiegu bądź kilku zabiegów pod kierunkiem do-
świadczonego lekarza. Tor wizyjny umożliwia śledzenie na żywo 
przeprowadzanych zabiegów z możliwością zadawania pytań 
operatorowi. W pierwszym dniu szkolenia odbywają się zajęcia 
teoretyczne, a część praktyczna odbywa się w drugim dniu. 
Do dyspozycji uczestników ośrodek zapewnia komfortową salę 
wykładową, hall na catering i przerwy kawowe w pierwszym dniu 
szkolenia a w drugim dniu szkolenia (sobota) do dyspozycji leka-
rzy jest również przestronna poczekalnia kliniki.

Co nam, jako organizatorom, a co kursantom dają prezentacje 
sponsorów i ich udział  w szkoleniu?

Prezentacje sponsorów oraz stoiska wystawowe, które można 
odwiedzić w trakcie przerw kawowych mają dla Stowarzyszenia 
duże znaczenie, bowiem dzięki współpracy z firmami sponsorski-
mi mamy możliwość prowadzenia bieżącej działalności statuto-
wej PSI. Z kolei uczestnicy mają zapewniony dostęp do różnych 
systemów implantologicznych czy też biomateriałów i możliwość 
ich porównania. 

Jak Doktor ocenia dotychczasowe edycje szkolenia? Czy szkole-
nie jest w jakiś sposób kształcące dla wykładowców?

Dotychczasowe edycje szkolenia oceniam z dużą satysfakcją. 
Przez ośrodki szkoleniowe PSI przewinęło się stukilkudziesięciu 
lekarzy i jestem pewien, że w ogromnej większości mogliśmy im 
pomóc w zdobyciu cennej wiedzy i spełnić oczekiwania związa-
ne z nauką implantologii. Dla wykładowców z kolei kolejne edy-
cje szkoleniowe stanowią nieustające wyzwanie i motywację do 

uzupełniania swoich prezentacji o kolejne przypadki czy aktualne 
zagadnienia. Wspomniałem już o ankietach, w których jesteśmy 
oceniani przez lekarzy - w gronie wykładowców co roku analizu-
jemy Państwa sugestie i staramy się modyfikować zarówno nasze 
prezentacje jak i aspekty organizacyjne szkolenia.

Czym charakteryzuje się Doktora ośrodek pod względem me-
dycznym i architetktonicznym?

Duda Clinic od roku 2012 mieści się w nowoczesnym budynku  
w zielonej dzielnicy Katowic ‒ w Murckach. Klinika przez 17 lat 
działała w centrum Katowic, przy ul. Mielęckiego 6 jako Silesia 
Med. W Duda Clinic swoją pracę kontynuują lekarze związani  
z placówką od wielu lat i wspólnie tworzymy zespół doświadczo-
nych lekarzy specjalistów.
Wnętrze nowej kliniki podzielono na strefy tak, by zminimalizo-
wać stres towarzyszący leczeniu. Pacjenci oczekują na wizytę  
w przestronnej, relaksującej poczekalni z widokiem na las. Druga 

strefa - gabinety stomatologiczne wraz z salą zabiegową - jest od-
dzielona od poczekalni. Dzięki temu pacjenci nie słyszą ani cha-
rakterystycznych dźwięków, ani nie czują zapachu gabinetu. Trze-
cia część budynku to strefa administracyjna, a także apartament 
przeznaczony dla pacjentów po poważniejszych zabiegach. 
Nowe wnętrza placówki zostały stworzone z myślą o osobach ce-
niących sobie nowoczesność i przestronność, a także elegancję  
i czystą linię.
Z kolei wyposażenie wnętrza zostało tak skomponowane, aby 
zapewnić Pacjentom komfort i wygodę podczas konsultacji  
i leczenia, jednocześnie bez zatracania medycznego charakteru 
wnętrza. W klinice dominują jasne, klarowne kolory, biel i kość sło-
niowa, a także stal. Centralnym punktem poczekalni jest kontuar 
recepcji, którego zwarta bryła przyciąga uwagę już od samego 
wejścia. Pomimo ascezy, wnętrze jest ciepłe, przytulne, oswajają-
ce Pacjenta z gabinetem stomatologicznym. A co najważniejsze, 
odbiegające od stereotypowego wizerunku kliniki stomatologicz-
nej.

Dziękuję za rozmowę.
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