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ZROBISZ TO ZROZUMIESZ
IMPLANTOLOGIA - IMPLANTOPROTETYKA - CHIRURGIA - REGENERACJA KOŚCI

PRACTICULUM  IMPLANTOLOGIISZKOLENIA W INSTYTUCIE VIVADENTAL - DLACZEGO WARTO?CERTYFIKOWANA EDUKACJA - HORYZONTALNA PRZYSZŁOŚĆ

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII

10 trzydniowych weekendowych sesji - 28 seminariów - 162 godziny interaktywnej nauki,
ćwiczeń i zaawansowanej edukacji, która w Twojej karierze będzie krokiem milowym.

JEŚLI NIE MYŚLISZ O IMPLANTACH, NIE MYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia, asysta i samodzielne zabiegi
pod kierunkiem Mentorów, analiza video zabiegów szkoleniowych,  
konsultacje on-line zabiegów wykonywanych we własnej praktyce.

SESJA NR 1 
1 - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
2 - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
3 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 2 
4 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
5 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
6 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 3  
7 - STEROWANA REGENERACJA KOŚCI – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
8 - STEROWANA REGENERACJA KOŚCI – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
9 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH

SESJA NR 4  
10 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
11 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
12 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM                  

SESJA NR 5  
13 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
14 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
15 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – E-MARKETING, PRAWO MEDYCZNE

SESJA NR 6  
16 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
17 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
18 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM                  

SESJA NR 7  
19 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
20 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
21 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PSYCHOLOGIA BIZNESU, WIZERUNEK                                     

SESJA NR 8  
22 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
23 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW                   
24 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PUBLIC RELATIONS   

SESJA NR 9  
25 - PROFESJONALNA ASYSTA CHIRURGICZNA I IMPLANTOLOGICZNA  
26 - KURS DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ I RADIOLOGICZNEJ OCHRONY PACJENTA 
27 - TECHNOLOGIE POWIERZCHNI I BIOMATERIAŁY W IMPLANTOLOGII

SESJA NR 10 
28 – EGZAMIN

1. Programy szkoleniowe charakteryzuje kompleksowość, komplementarność 
i zharmonizowanie.

2. Obejmują wykłady, ćwiczenia na fantomach oraz zabiegi z pacjentami.

3. Zorientowane są na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

4. Dostosowane są do indywidualnego doświadczenia każdego z lekarzy.

5. Tematyka szkoleń jest nieustannie modyfikowana o najnowsze rozwiązania
i osiągnięcia nauki.

6. Gwarantują bezpieczeństwo oraz przyjęcie najlepszych wzorców.

7. Umożliwiają doskonalenie umiejętności w zaawansowanych procedurach 
implantacyjnych.

8. Zapewniają wszechstronny rozwój w zakresie implantologii i chirurgii 
stomatologicznej.

9. Cechuje je profesjonalizm, partnerstwo i życzliwość.

10. Posiadają akredytację OSIS oraz punkty edukacyjne.



Dr n. med. Violetta Szycik
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, 
doktorat z implantologii. Posiada tytuł lidera implantologii stomatologicznej OSIS-EDI oraz akredytację Ministerstwa 
Zdrowia uprawniającą do szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Posiada  
27-letnie doświadczenie w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej 
i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Od ponad 12 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów 
w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej i protetyki. Stworzyła autorski program szkoleniowy obejmujący 
komplementarny zakres implantologii bazujący na kursach praktycznych z udziałem pacjentów, na których lekarze wykonują 
procedury zabiegowe pod jej kierunkiem. Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców 
wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace 
naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych 
w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu. Kreuje 
rozwój implantologii aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do działalności klinicznej i edukacyjnej.

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to profesjonalne szkolenie wkraczające w przyszłość innowacyjnym programem 
kształcenia oraz etosem najnowocześniejszych technologii. Podstawą systemu są Specjalistyczne Autorskie Programy 
Edukacyjne dr n. med. Violetty Szycik, stanowiące kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej 
znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżniają się one wszechstronnym ujęciem tematycznym 
i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania fenomenalnych rezultatów edukacyjnych. Ukazanie zagadnień 
implantologii od strony praktycznej, ze wszystkimi niuansami mającymi wpływ na sukces leczenia, zapewnia adeptom 
implantologii szybkie uzyskanie pewności w polu zabiegowym, zaś cenne wskazówki profesjonalistów pozwalają ustrzec się 
wielu błędów. Elastyczny system umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych na każdym poziomie zaawansowania, 
a w dalszym etapie do przeprowadzania najbardziej złożonych procedur zabiegowych. Kompleksowe szkolenie 
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wirtualnych 3D, takich jak tomografia komputerowa, skanowanie 
wewnątrzustne, czy oprogramowanie do projektowania i wizualizacji, to solidna podstawa do wprowadzenia na stałe leczenia 
implantologicznego do własnej praktyki w mistrzowskim standardzie i uzyskiwania od początku doskonałych rezultatów 
terapeutycznych, które wyróżniać będzie trwałość i estetyka.

IMPLANTOLOGIA TO TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU
Wysokospecjalistyczne, profesjonalne i komplementarne szkolenie w Instytucie VIVADENTAL to niezrównana szansa 
uzyskania nowych wyjątkowych kwalifikacji. Dzięki poznaniu implantologii w stopniu wzorowym i właściwym do 
samodzielnego wykonywania implantacji, zwiększysz swój potencjał i zdolność do bezpiecznego rozwiązywania 
najtrudniejszych przypadków. Dzięki unikalnym kompetencjom szybko zauważysz wzrost zaufania swoich Pacjentów. 
Bez trudu i dodatkowych kosztów pozyskasz kolejnych. Wcześniejsze od innych wprowadzenie na Twój lokalny rynek 
tak innowacyjnego produktu, jakim są implanty, trwale wyróżni Cię na tle konkurencji i stworzy dla niej barierę wejścia. 
Zapewnisz sobie długofalowe korzyści. Osiągniesz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poprawisz jej efektywność. 
To wszystko pozwoli Ci nadal z przyjemnością poszerzać wiedzę, rozwijać własne umiejętności oraz budować lepszą 
przyszłość swojej Firmy, której symbolem stanie się Sukces. 

ZAPISZ SIĘ NA PRACTICULUM IMPLANTOLOGII
Dołącz do elity stomatologii, zostań implantologiem i już dzisiaj zacznij tworzyć lepszą perspektywę dla swojego biznesu.
Koszt i warunki uczestnictwa w PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - na stronie: www.vivadental.edu.pl

W PROMOCJI PANELE EDUKACYJNE:

- Sukces twojego biznesu 
- Biomateriały w implantologii 

- Kurs praktyczny dla Twojej Asystentki 
- Diagnostyka radiologiczna i ochrona radiologiczna pacjenta 

- Konsultacje on-line zabiegów wykonywanych we własnej praktyce 
Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

SUKCES TWOJEGO BIZNESU to panel edukacyjny obejmujący 
zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej ekonomii - pozwoli Ci całkowicie 
zrewolucjonizować własną świadomość i podporządkować ją rzeczywistym 
potrzebom pacjentów. Dziś bowiem nie wystarczy mieć dobry produkt 
i umiejętności, ale równie wielką sztuką jest ich sprzedaż. Zdobytą wiedzę 
wykorzystasz w całokształcie swojej pracy na coraz trudniejszym rynku usług 
medycznych. Nauczysz się jak pozyskiwać pacjentów i dalej ich utrzymywać. 
Poznasz zasady motywowania. Zaktywizujesz swój personel i włączysz go 
w rozwój swojej praktyki. Zabezpieczysz swój biznes od strony prawnej. 
Uzyskasz wzrost zadowolenia i jakości pracy oraz satysfakcję ze wzrostu 
wyników ekonomicznych. 

ZAPRASZAM na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie implantologii stomatologicznej zorientowane na uzyskanie 
unikalnych kompetencji zawodowych oraz Certyfikatu Umiejętności Implantologicznych Instytutu VIVADENTAL uprawniający 
do ubiegania się o Certyfikat Umiejętności Implantologicznych OSIS-EDI. Moje autorskie zaawansowane programy 
szkoleniowe oparte o wieloletnie doświadczenie gwarantują spektakularne efekty edukacyjne. Skoncentrowane są na 
zdobyciu umiejętności manualnych i przygotowaniu lekarza do samodzielnego wykonywania procedur chirurgicznych 
i implantoprotetycznych. Program szkolenia jest starannie przygotowany i prowadzony przez wybitnych specjalistów 
i praktyków reprezentujących najwyższy kunszt i biegłość w określonych obszarach implantologii i protetyki. Wykorzystując 
innowacyjną metodykę i dydaktykę podzielimy się z Tobą wiedzą popartą sukcesami i doświadczeniem zdobytym w ciągu 
wielu lat naszej praktyki, którą nieustannie zgłębiamy na kongresach i wzbogacamy o najnowsze rozwiązania technologiczne. 
Na wszystkie pytania otrzymasz wyczerpujące odpowiedzi, pozbawisz się wątpliwości, pozyskasz wyjątkową wiedzę 
i umiejętności, które wykorzystasz wykonując zabiegi szkoleniowe u pacjentów pod kierunkiem mentorów, a potem już 
samodzielnie we własnej praktyce.   Dr n.med. Violetta Szycik

Dyrektor Instytutu VIVADENTAL

KOMPLEMENTARNE SZKOLENIE DLA ADEPTÓW IMPLANTOLOGII NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY I ZAAWANSOWANY PRODUKT EDUKACYJNY IMPLANTY SZANSĄ NA EKSPANSJĘ TWOJEJ PRAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
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naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych 
w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu. Kreuje 
rozwój implantologii aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do działalności klinicznej i edukacyjnej.

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to profesjonalne szkolenie wkraczające w przyszłość innowacyjnym programem 
kształcenia oraz etosem najnowocześniejszych technologii. Podstawą systemu są Specjalistyczne Autorskie Programy 
Edukacyjne dr n. med. Violetty Szycik, stanowiące kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej 
znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżniają się one wszechstronnym ujęciem tematycznym 
i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania fenomenalnych rezultatów edukacyjnych. Ukazanie zagadnień 
implantologii od strony praktycznej, ze wszystkimi niuansami mającymi wpływ na sukces leczenia, zapewnia adeptom 
implantologii szybkie uzyskanie pewności w polu zabiegowym, zaś cenne wskazówki profesjonalistów pozwalają ustrzec się 
wielu błędów. Elastyczny system umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych na każdym poziomie zaawansowania, 
a w dalszym etapie do przeprowadzania najbardziej złożonych procedur zabiegowych. Kompleksowe szkolenie 
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wirtualnych 3D, takich jak tomografia komputerowa, skanowanie 
wewnątrzustne, czy oprogramowanie do projektowania i wizualizacji, to solidna podstawa do wprowadzenia na stałe leczenia 
implantologicznego do własnej praktyki w mistrzowskim standardzie i uzyskiwania od początku doskonałych rezultatów 
terapeutycznych, które wyróżniać będzie trwałość i estetyka.

IMPLANTOLOGIA TO TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU
Wysokospecjalistyczne, profesjonalne i komplementarne szkolenie w Instytucie VIVADENTAL to niezrównana szansa 
uzyskania nowych wyjątkowych kwalifikacji. Dzięki poznaniu implantologii w stopniu wzorowym i właściwym do 
samodzielnego wykonywania implantacji, zwiększysz swój potencjał i zdolność do bezpiecznego rozwiązywania 
najtrudniejszych przypadków. Dzięki unikalnym kompetencjom szybko zauważysz wzrost zaufania swoich Pacjentów. 
Bez trudu i dodatkowych kosztów pozyskasz kolejnych. Wcześniejsze od innych wprowadzenie na Twój lokalny rynek 
tak innowacyjnego produktu, jakim są implanty, trwale wyróżni Cię na tle konkurencji i stworzy dla niej barierę wejścia. 
Zapewnisz sobie długofalowe korzyści. Osiągniesz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poprawisz jej efektywność. 
To wszystko pozwoli Ci nadal z przyjemnością poszerzać wiedzę, rozwijać własne umiejętności oraz budować lepszą 
przyszłość swojej Firmy, której symbolem stanie się Sukces. 

ZAPISZ SIĘ NA PRACTICULUM IMPLANTOLOGII
Dołącz do elity stomatologii, zostań implantologiem i już dzisiaj zacznij tworzyć lepszą perspektywę dla swojego biznesu.
Koszt i warunki uczestnictwa w PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - na stronie: www.vivadental.edu.pl

W PROMOCJI PANELE EDUKACYJNE:

- Sukces twojego biznesu 
- Biomateriały w implantologii 

- Kurs praktyczny dla Twojej Asystentki 
- Diagnostyka radiologiczna i ochrona radiologiczna pacjenta 

- Konsultacje on-line zabiegów wykonywanych we własnej praktyce 
Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

SUKCES TWOJEGO BIZNESU to panel edukacyjny obejmujący 
zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej ekonomii - pozwoli Ci całkowicie 
zrewolucjonizować własną świadomość i podporządkować ją rzeczywistym 
potrzebom pacjentów. Dziś bowiem nie wystarczy mieć dobry produkt 
i umiejętności, ale równie wielką sztuką jest ich sprzedaż. Zdobytą wiedzę 
wykorzystasz w całokształcie swojej pracy na coraz trudniejszym rynku usług 
medycznych. Nauczysz się jak pozyskiwać pacjentów i dalej ich utrzymywać. 
Poznasz zasady motywowania. Zaktywizujesz swój personel i włączysz go 
w rozwój swojej praktyki. Zabezpieczysz swój biznes od strony prawnej. 
Uzyskasz wzrost zadowolenia i jakości pracy oraz satysfakcję ze wzrostu 
wyników ekonomicznych. 

ZAPRASZAM na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie implantologii stomatologicznej zorientowane na uzyskanie 
unikalnych kompetencji zawodowych oraz Certyfikatu Umiejętności Implantologicznych Instytutu VIVADENTAL uprawniający 
do ubiegania się o Certyfikat Umiejętności Implantologicznych OSIS-EDI. Moje autorskie zaawansowane programy 
szkoleniowe oparte o wieloletnie doświadczenie gwarantują spektakularne efekty edukacyjne. Skoncentrowane są na 
zdobyciu umiejętności manualnych i przygotowaniu lekarza do samodzielnego wykonywania procedur chirurgicznych 
i implantoprotetycznych. Program szkolenia jest starannie przygotowany i prowadzony przez wybitnych specjalistów 
i praktyków reprezentujących najwyższy kunszt i biegłość w określonych obszarach implantologii i protetyki. Wykorzystując 
innowacyjną metodykę i dydaktykę podzielimy się z Tobą wiedzą popartą sukcesami i doświadczeniem zdobytym w ciągu 
wielu lat naszej praktyki, którą nieustannie zgłębiamy na kongresach i wzbogacamy o najnowsze rozwiązania technologiczne. 
Na wszystkie pytania otrzymasz wyczerpujące odpowiedzi, pozbawisz się wątpliwości, pozyskasz wyjątkową wiedzę 
i umiejętności, które wykorzystasz wykonując zabiegi szkoleniowe u pacjentów pod kierunkiem mentorów, a potem już 
samodzielnie we własnej praktyce.   Dr n.med. Violetta Szycik

Dyrektor Instytutu VIVADENTAL

KOMPLEMENTARNE SZKOLENIE DLA ADEPTÓW IMPLANTOLOGII NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY I ZAAWANSOWANY PRODUKT EDUKACYJNY IMPLANTY SZANSĄ NA EKSPANSJĘ TWOJEJ PRAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ



Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 346-15-66,  tel. 503-503-506
vivadental@vivadental.edu.pl

www.vivadental.edu.pl

ZROBISZ TO ZROZUMIESZ
IMPLANTOLOGIA - IMPLANTOPROTETYKA - CHIRURGIA - REGENERACJA KOŚCI

PRACTICULUM  IMPLANTOLOGIISZKOLENIA W INSTYTUCIE VIVADENTAL - DLACZEGO WARTO?CERTYFIKOWANA EDUKACJA - HORYZONTALNA PRZYSZŁOŚĆ

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII

10 trzydniowych weekendowych sesji - 28 seminariów - 162 godziny interaktywnej nauki,
ćwiczeń i zaawansowanej edukacji, która w Twojej karierze będzie krokiem milowym.

JEŚLI NIE MYŚLISZ O IMPLANTACH, NIE MYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia, asysta i samodzielne zabiegi
pod kierunkiem Mentorów, analiza video zabiegów szkoleniowych,  
konsultacje on-line zabiegów wykonywanych we własnej praktyce.

SESJA NR 1 
1 - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
2 - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
3 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 2 
4 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
5 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
6 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 3  
7 - STEROWANA REGENERACJA KOŚCI – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
8 - STEROWANA REGENERACJA KOŚCI – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
9 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH

SESJA NR 4  
10 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
11 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
12 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM                  

SESJA NR 5  
13 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
14 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY 
15 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – E-MARKETING, PRAWO MEDYCZNE

SESJA NR 6  
16 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
17 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
18 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM                  

SESJA NR 7  
19 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
20 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
21 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PSYCHOLOGIA BIZNESU, WIZERUNEK                                     

SESJA NR 8  
22 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW 
23 - PROTETYKA NA IMPLANTACH – KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW                   
24 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PUBLIC RELATIONS   

SESJA NR 9  
25 - PROFESJONALNA ASYSTA CHIRURGICZNA I IMPLANTOLOGICZNA  
26 - KURS DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ I RADIOLOGICZNEJ OCHRONY PACJENTA 
27 - TECHNOLOGIE POWIERZCHNI I BIOMATERIAŁY W IMPLANTOLOGII

SESJA NR 10 
28 – EGZAMIN

1. Programy szkoleniowe charakteryzuje kompleksowość, komplementarność 
i zharmonizowanie.

2. Obejmują wykłady, ćwiczenia na fantomach oraz zabiegi z pacjentami.

3. Zorientowane są na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

4. Dostosowane są do indywidualnego doświadczenia każdego z lekarzy.

5. Tematyka szkoleń jest nieustannie modyfikowana o najnowsze rozwiązania
i osiągnięcia nauki.

6. Gwarantują bezpieczeństwo oraz przyjęcie najlepszych wzorców.

7. Umożliwiają doskonalenie umiejętności w zaawansowanych procedurach 
implantacyjnych.

8. Zapewniają wszechstronny rozwój w zakresie implantologii i chirurgii 
stomatologicznej.

9. Cechuje je profesjonalizm, partnerstwo i życzliwość.

10. Posiadają akredytację OSIS oraz punkty edukacyjne.
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