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HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2021

1 | Przygotowanie gabinetu i organizacja 
       zabiegu implantologicznego

lek. med. i stom. Dariusz Niesiobędzki, MSc    
lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska 

13 marca (sobota), godz. 9.00-17.00

DSI – Dental Skills Institute 

2 | Anatomia dla implantologów

dr n. med. Michał Szałwiński

24 marca (środa), godz. 10.00-18.00

Centrum Edukacji Medycznej CEM
 

3 | Podstawy implantologii 

dr n. med. Rafał Zagalak

25 marca (czwartek), godz. 10.00-18.00
26 marca (piątek), godz. 9.00-17.00

DSI – Dental Skills Institute

4 | Planowanie leczenia implantologicznego

dr n. med. Cezary Langot 

9 kwietnia (piątek), godz. 10.00-18.00
10 kwietnia (sobota), godz. 9.00-17.00

DSI – Dental Skills Institute

W dniu 9 kwietnia od godz. 15.00 odbędą się 
konsultacje pacjentów na szkolenia zabiegowe.  
Prosimy o przygotowanie pantomogramu  
lub tomografii pacjentów oraz modeli diagnostycznych.

5 | Protetyka na implantach

dr n. med. Cezary Langot 

23 kwietnia (piątek), godz. 10.00-18.00
24 kwietnia (sobota), godz. 9.00-17.00

DSI – Dental Skills Institute 

6 | Praktyczne aspekty implantacji – zabiegi

dr n. med. Konrad Walerzak 

21 maja (piątek), godz. 9.00-17.00
22 maja (sobota), godz. 9.00-17.00

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic

Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą 
z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy  
asystują przy zabiegach. 

7 | Augmentacja kości i Sinus Lift – 
       warsztat i zabiegi

dr n. med. Konrad Walerzak 

11 czerwca (piątek), godz. 10.00-18.00

DSI – Dental Skills Institute

Po warsztacie odbędzie się pisemny test 
jednokrotnego wyboru.

12 czerwca (sobota), godz. 9.00-17.00

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic

8 | Implantologia wsparta innowacjami
 – zabiegi

17 czerwca (czwartek), godz. 9.00-17.00

9 | Estetyka w implantologii

lek. dent. Bartosz Mulawa

18 czerwca (piątek), godz. 10.00-18.00

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Egzamin ustny przed komisją 

19 czerwca (sobota)

DSI – Dental Skills Institute
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Spotkania integracyjne uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz otwarcia lokali. 
Informacje będziemy przekazywać Państwu w trakcie zjazdów.
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LOKALIZACJE ZJAZDÓW

Dental Skills Institute Sp. z o.o.
Piaskowa 4, lok. U3, domofon 206
01-067 Warszawa

Parking płatny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, wg cennika strefy płatnego parkowania.

Centrum Szkoleniowe DSI Face-Clinic 
Łuczek 4
02-434 Warszawa, Włochy

Bezpłatne miejsca parkingowe pod kliniką i w okolicy.
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Centrum Edukacji Medycznej CEM
Brzeska 12 
03-739 Warszawa

Bezpłatne miejsca parkingowe na terenie obiektu. Wjazd od ul. Markowskiej 9.

Dogodne połączenia komunikacji miejskiej 
z dowolnego miejsca w Warszawie można 
sprawdzić na stronie www.jakdojade.pl

Rekomendowana korporacja taxi: 
EcoCar – tel. 123 456 789

Golden Floor – Centrum Konferencyjne
• Budynek Warsaw Trade Tower 
  Chłodna 51, 32. piętro, 00-867 Warszawa

W recepcji budynku może być konieczne okazanie dowodu tożsamości w celu otrzymania przepustki. 

Ograniczona ilość miejsc parkingowych w płatnej miejskiej strefie parkowania – ok. 3 zł za godzinę. Płatny parking 
w budynku – 5 zł za godzinę/brak gwarancji miejsca. Zalecamy dojazd taksówkami lub komunikacją miejską. 
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REKOMENDOWANE NOCLEGI

W przypadku zainteresowania noclegiem możemy polecić następujące lokalizacje:

Hotel Maria
ul. Jana Pawła II 71
Znajduje się 5 min. spacerem      od siedziby DSI, 
natomiast jest to hotel 2-gwiazdkowy.

Podczas szkolenia pt. „Anatomia dla implantologów” odbędzie się pokaz w laboratorium z wykorzystaniem 
nieutrwalonego preparatu głowy ludzkiej. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się i podpisanie 
„Regulaminu BHP obowiązującego uczestników kursu organizowanego przez CEM” (załącznik 1, na ostatniej 
stronie informatora) oraz przestrzeganie postanowień regulaminu.

Najważniejsze informacje nt. szkolenia w Centrum Edukacji Medycznej:

•  Osoby wchodzące do laboratorium CEM proszone są o związanie włosów (jeśli są długie), zdjęcie 
biżuterii, opatrzenie ewentualnych zranień oraz przebranie się w strój ochronny (dostępny na miejscu). 
Obowiązuje zakaz chodzenia w butach na obcasach.

•  W CEM obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania. Placówka może nałożyć karę finansową za 
wykonywanie zdjęć lub nagrań, w szczególności w laboratorium kadawerowym. Zdjęcia mogą być 
wykonywane tylko przez uprawnionego pracownika CEM. 

•  Wszystkie kadawery są przebadane i posiadają odpowiednie certyfikaty. Pomimo tego prosimy 
o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z preparatami i ścisłe wykonywanie poleceń 
prowadzącego i personelu DSI oraz o zachowanie odpowiedniego szacunku dla dawcy. 

•  Na terenie CEM przeznaczone są dla Państwa bezpłatne miejsca parkingowe. Wjazd na parking od  
ul. Markowskiej 9.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM KADAWERÓW

KaZou Residence
ul. Burakowska 16 (3 min. spacerkiem      od DSI)
Rezerwacja:

• telefonicznie: 531 555 086 
• mailowo: apartament@kazouresidence.com
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•  Uczestnicy przeprowadzają zabiegi na własnych pacjentach, pozostali uczestnicy
   asystują przy zabiegach. 
•  Pacjent wnosi opłatę 1000 zł za każdy wszczepiony implant,
•  W przypadku zabiegów okołoimplantacyjnych, tj. Augmentacji kości, Sinus Lift, koszt zabiegu  
   wyceniany jest indywidulanie – z reguły wynosi ok. 1000-1300 zł. Cena zależna jest od ilości 
   zastosowanych do zabiegu membran i biomateriałów. 
•  Rozliczenie odbywa się w klinice po zabiegu, gotówką. 

Kwalifikacja pacjentów do zabiegów wykonywanych podczas szkoleń będzie odbywała się na podstawie 
dokumentacji medycznej pacjenta przywiezionej przez uczestnika w dn. 9-10 kwietnia 2021 roku na 
szkolenie „Planowanie leczenia implantologicznego”. 

Rekomendujemy przeprowadzenie konsultacji więcej niż jednego pacjenta, ponieważ istnieje prawdopodo-
bieństwo, że nie wszyscy Państwa pacjenci będą mogli zostać zakwalifikowani, np. ze względu na konieczność 
wykonania dodatkowego leczenia przed implantacją.

SZKOLENIA ZABIEGOWE – PACJENCI

Wymagane dokumenty: pantomogram lub CBCT + modele + ewentualna informacja 
o chorobach lub przyjmowanych lekach przez pacjenta. !

Osoba odpowiedzialna za szkolenia zabiegowe, ustalanie 
harmonogramów zabiegów i wszelkie kwestie związane z pacjentami:

Emilia Złotnik
Manager ds. Szkoleń

+48 695 129 005  | emilia.zlotnik@dsi-edu.com

•  W CEM obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania. Placówka może nałożyć karę finansową za 
wykonywanie zdjęć lub nagrań, w szczególności w laboratorium kadawerowym. Zdjęcia mogą być 
wykonywane tylko przez uprawnionego pracownika CEM. 

•  Wszystkie kadawery są przebadane i posiadają odpowiednie certyfikaty. Pomimo tego prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności w kontakcie z preparatami i ścisłe wykonywanie poleceń prowadzącego i personelu 
DSI oraz o zachowanie odpowiedniego szacunku dla dawcy. 

•  Na terenie CEM przeznaczone są dla Państwa bezpłatne miejsca parkingowe. Wjazd na parking od  
ul. Markowskiej 9.
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Każdy z uczestników otrzymuje 5 imiennych dokumentów:

1. Certyfikat członkostwa w DGOI – wręczany w trakcie trwania Curriculum na jednym z pierwszych 
zjazdów. Ważny 1 rok z możliwością przedłużenia.

2.  Zaświadczenie o odbyciu szkolenia celem rozliczenia z Izbą Lekarską, uprawnia do uzyskania punktów 
edukacyjnych, wręczane podczas ostatniego zjazdu za szkolenia, na których uczestnik był obecny. Za 
każdą godzinę obecności przysługuje 1 pkt edukacyjny.

3.  Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie Curriculum przygotowującego do zawodu implantologa 
– wręczany podczas ostatniego zjazdu osobom, które uzyskały wymaganą obecność. 

4.  Certyfikat umiejętności implantologicznych Dental Skills Institute z wynikiem egzaminu i podpisami 
Komisji Egzaminacyjnej oraz Kierownika Rady Naukowej DSI (po pozytywnym zaliczeniu egzaminu) – 
wysyłany pocztą/kurierem po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

5. Certyfikat DGOI – „Certified in Oral Implantology” (po pozytywnym zaliczeniu egzaminu) – wysyłany 
pocztą/kurierem po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

3. 5.

CERTYFIKATY

4.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatny dostęp do Strefy E-learning, w której znajdują 
się materiały ze szkoleń i filmy z zabiegów oraz kontakt do prowadzących celem 
indywidualnych konsultacji do dwóch tygodni po szkoleniu. 

Login  i hasło zostaną dostarczone drogą mailową kilka dni po rozpoczęciu cyklu 
szkoleniowego. Po każdym zjeździe dostęp będzie automatycznie rozszerzany o kolejne 
materiały dotyczące ostatniego szkolenia.  

Po upływie 6 miesięcy od egzaminu ustnego dostęp wygasa, jednak istnieje możliwość 
przedłużenia ważności loginu co wiąże się z opłatą 50 zł brutto za każdy miesiąc. 

E-LEARNING
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WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA

EGZAMIN ORAZ ZASADY ZALICZENIA

1. Obecność na wszystkich szkoleniach z cyklu.
2.  Zadanie domowe: 25 marca – 19 czerwca 2021
3.  Test jednokrotnego wyboru: 11 czerwca 2021
4.  Egzamin ustny przed Komisją Egzaminacyjną: 19 czerwca 2021
5. Film z samodzielnie przeprowadzonego zabiegu implantologicznego 

w klinice/gabinecie (do 2 m-cy po zakończeniu Curriculum).

Ad. 1. OBECNOŚĆ

Wymagana jest obecność na wszystkich szkoleniach w cyklu, potwierdzana własnoręcznym podpisem.
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach losowych dopuszczalna jest nieobecność podczas 2 dni szkoleniowych. 
Nieobecność nie powoduje przerwania udziału w Curriculum ani przesunięcia terminu egzaminu, a uczestnik jest 
zobowiązany samodzielnie zapoznać się z materiałami ze szkolenia, które będą zamieszczone w strefie e-learning.  Za 
szkolenie, na którym wystąpiła nieobecność nie przysługuje zwrot kosztów. 

UWAGA! W przypadku osób korzystających z dofinansowań ze środków publicznych należy samodzielnie zapoznać 
się z dodatkowymi kryteriami nakładanymi przez Operatorów. Niektórzy Operatorzy wymagają 100% obecności na 
szkoleniach, by móc je rozliczyć. 

Spóźnienia na szkolenie powyżej 3 godzin będą traktowane jako nieobecność. 
Konieczność wyjścia ze szkolenia przed zaplanowaną godziną zakończenia powinna być zgłoszona do Koordynatora DSI 
na początku szkolenia. 

Ad. 2. ZADANIE

Zadanie ma na celu poprawne zaplanowanie zabiegu implantacji oraz wykonanie hipotetycznego opisu zabiegowego na 
podstawie załączonej tomografii komputerowej.

Zadanie zostanie dostarczone na płycie CD. 
(Po załadowaniu płyty do napędu należy wybrać „Setup.exe” aby rozpocząć instalację programu do CBCT).

Rozwiązanie zadania należy przywieźć ze sobą na egzamin ustny w dniu 19 czerwca br. Zadanie zostanie omówione 
z komisją i obok pytań otwartych od komisji będzie ono elementem składającym się na wynik egzaminu ustnego.

Ad. 3. TEST

Test jednokrotnego wyboru będzie składał się z około 30  pytań z zakresu całego materiału opracowanego podczas 
Curriculum i odbędzie się w dniu 19 listopada br.,  po zakończeniu szkolenia warsztatowego.
Wyniki testu zostaną Państwu przekazane w dniu egzaminu ustnego, a prawidłowe odpowiedzi do testu zostaną 
umieszczone w strefie e-learning po zakończonej sesji egzaminacyjnej.

Skala ocen:
• wynik testu 27-30 poprawnych odpowiedzi = 5 pkt
• wynik testu 24-26 poprawnych odpowiedzi pkt = 4 pkt
• wynik testu 22-23 poprawnych odpowiedzi pkt = 3 pkt
• 21 pkt i mniej poprawnych odpowiedzi  = 0 pkt – niezaliczone
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Ad. 4. EGZAMIN USTNY PRZED KOMISJĄ

Egzamin odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 r., będzie trwał około 15 minut/os. 
Każdy z Państwa będzie miał wskazaną godzinę egzaminu. 

Po egzaminie uzyskują Państwo ocenę od Komisji w skali:
• 5 pkt
• 4 pkt
• 3 pkt
• 0 pkt – niezaliczone

Ad. 5. FILM Z ZABIEGU

Uczestnicy, którzy pozytywnie zaliczyli poprzednie elementy egzaminu mogą przystąpić do ostatniego etapu polegającego 
na samodzielnym przeprowadzeniu zabiegu implantacji w swoim gabinecie/klinice. 

Zabieg można przeprowadzić dowolnie wybranym systemem implantologicznym oraz przy użyciu narzędzi dowolnej firmy.  
DSI może bezpłatnie wypożyczyć kasetę chirurgiczną MIS lub zestaw narzędzi Hu-Friedy. 
Pacjenci i organizacja zabiegu leżą po stronie uczestnika Curriculum. 
DSI zapewnia sprzęt do filmowania oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie nagrania. Przy umawianiu terminu 
zabiegu z pacjentem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności personelu DSI. 

Nagrywane i oceniane będą:
• Prawidłowe przygotowanie gabinetu do zabiegu implantacji oraz przygotowanie planu leczenia (1 pkt).
• Przeprowadzenie zabiegu: znieczulenie, wykonanie cięcia, nawiercenie łoża, wszczepienie implantu, założenie śruby 

zamykającej, szycie (5 pkt).
• Komunikacja z pacjentem i przekazanie zaleceń pozabiegowych (1 pkt).
• Prawidłowe prowadzenie książki zabiegowej (1 pkt).

OCENA

Na ostateczny wynik egzaminu składać się będzie suma punktów uzyskanych w kolejnych etapach.

Skala ocen:
• 17-18 pkt – bardzo dobry
• 14-16 pkt – dobry
• 12-13 pkt – dostateczny
• 11 pkt i mniej – niezaliczone

Przykład: Uczestnik uzyskał 4 pkt z testu, 5 pkt z egzaminu komisyjnego i 7 pkt za przeprowadzenie zabiegu. 
Łącznie uzyskał więc 16 pkt na 18 możliwych i zgodnie ze skalą otrzymuje ocenę dobrą.

Każdy z etapów egzaminu można bezpłatnie powtarzać w kolejnych edycjach Curriculum DSI.



 

Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa, NIP 524-276-28-16 
Dokument o ograniczonym dostępie! 

Regulamin BHP obowiązujący uczestników kursu organizowanego przez CEM 
 
 

Tytuł szkolenia: …., data szkolenia …. 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………  
 

Proszę mieć na uwadze, że na salach sekcyjnych ma Pan/Pani do czynienia  ze szczątkami ludzkimi, wobec których obowiązuje 
zachowanie należnej powagi i szacunku. 

1. W Laboratorium każdy uczestnik kursu ma obowiązek przebywać w fartuchu jednorazowym i ochraniaczach na obuwie lub obuwiu zmiennym 
(niedopuszczalne są sandały, buty na wysokich obcasach, itp.). Laboratorium nie wolno opuszczać w fartuchach, ochraniaczach lub obuwiu 
zmiennym.  

2. Długie włosy uczestnik kursu obowiązany jest starannie związać lub zabezpieczyć czepkiem ze względu na wygodę pracy i bezpieczeństwo. 
3. W czasie zajęć w Laboratorium nie wolno nosić biżuterii.  
4. CEM udostępnia fartuchy RTG oraz osłony na szyję przy pracach z użyciem ramienia C. Na fartuch RTG uczestnik jest zobowiązany założyć fartuch 

jednorazowy . 
5. W trakcie trwania kursu każdy uczestnik zobowiązany jest używać rękawiczek jednorazowych. Po zdjęciu rękawiczek należy dokładnie umyć 

i zdezynfekować ręce.  
6. W sytuacjach zwiększonego zagrożenia należy stosować okulary ochronne i maseczki chirurgiczne, które przez cały okres trwania kursu są swobodnie 

dostępne w Laboratorium. 
7. Pod żadnym pozorem z Laboratorium nie wolno wynosić używanych podczas kursu narzędzi, materiałów medycznych lub tkanek. 
8. Zakres prac na preparacie musi być zgodny z programem i wytycznymi instruktora. Zabroniona jest samodzielna ingerencja w preparat.  
9. Po zakończeniu zajęć narzędzia ,fartuchy RTG oraz osłony na szyję należy odłożyć na pierwotne miejsce, a zużyte fartuchy jednorazowe, ochraniacze 

na obuwie i rękawiczki wrzucić do kosza na odpady medyczne, oznaczonego kodem 18 01 03*. 
10. W przerwach między zajęciami uczestnik może odwiesić na wieszaku w śluzie Laboratorium swój fartuch laboratoryjny, by móc wykorzystać go 

ponownie wracając na zajęcia.  
11. Każdy uczestnik kursu przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność. CEM zastrzega, iż nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów 

postępowania poekspozycyjnego. W razie skaleczenia się podczas kursu, należy niezwłocznie przerwać pracę i powiadomić osobę prowadzącą kurs. 
Incydenty są zgłaszane zgodnie z przyjętymi procedurami Grupy LUXMED. 

12. Przed wejściem do Laboratorium wszelkie rany powinny być zabezpieczone opatrunkiem. 
13. O wszelkich zranieniach/alergiach powstałych przed rozpoczęciem zajęć, należy poinformować prowadzącego kurs. W takiej sytuacji, o uczestnictwie 

w części warsztatowej kursu decyduje kursant i wchodzi do Laboratorium na własną odpowiedzialność. 
14. Przed wejściem do Laboratorium ubrania wierzchnie, torby, teczki i plecaki należy pozostawić w szatni. Do sali ćwiczeń wolno wnieść zestaw do 

wykonywania notatek lub rysunków. Bez zgody prowadzącego/Koordynatora Kursu nie wolno wnosić na salę ćwiczeń telefonów komórkowych. 
15. W Laboratorium obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, pokarmów, żucia gumy i palenia papierosów. Wszelkie posiłki mogą być 

spożywane wyłącznie w miejscu wskazanym przez pracownika CEM.  
16. Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się kartami charakterystyki preparatów/środków dezynfekcyjnych 

używanych w trakcie kursu. 
17. Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcjami bhp urządzeń używanych w trakcie szkolenia.  
18. Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z miejscem położenia w Laboratorium apteczki i sprzętu 

przeciwpożarowego. 
19. W przypadku organizowania zajęć praktycznych na terenie innych podmiotów niż CEM, uczestnik kursu zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać 

przepisów i zasad obowiązujących w takim miejscu. 
20. W sytuacji niezastosowania się do regulaminu oraz wskazówek pracownika CEM lub instruktora uczestnik może zostać usunięty z kursu. W tej sytuacji 

nie ma podstaw do żądania zwrotu opłaty za kurs.  
21. Na terenie CEM obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania pod rygorem odpowiedzialności  odszkodowawczej . 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

_________________________________ 

data i czytelny podpis uczestnika kursu 
 

ZGODNA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

W celach informacyjnych i edukacyjnych CEM może sporządzać rejestrację fotograficzną lub wideo kursu. Do niniejszej rejestracji zastosowanie ma 
„Zgodna na wykorzystanie wizerunku”: Uczestnik kursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 
wideo wizerunku z kursu w celach informacyjnych, edukacyjnych lub dokumentacyjnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności 
zamieszczanie 
i publikowanie na stronach internetowych oraz publikacji Centrum Edukacji Medycznej. Centrum Edukacji Medycznej informuje, że nie będzie 
przedstawiać wizerunku w publikacjach będących prezentacją oferty.  
 

_________________________________ 

podpis uczestnika 


