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1. Wprowadzenie
Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji powstało w odpowiedzi na
potrzeby lekarzy dentystów, którzy pragną bezpiecznie, skutecznie i odpowiedzialnie
leczyć pacjentów z problemami ortodontycznymi.
Studia stomatologiczne na całym świecie nie przygotowują do samodzielnego
leczenia ortodontycznego. Ich celem jest
przygotowanie do współpracy ze
specjalistami ortodontami oraz zainteresowanie tą dziedziną potencjalnych
kandydatów na specjalistów.
Na staż specjalizacyjny w ortodoncji przyjmowana jest niewielka liczba
chętnych, ponieważ szkolenie w tej dziedzinie jest bardzo kosztowne.
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Obecnie możliwości pogłębienia wiedzy i uzyskania umiejętności praktycznych
w zakresie ortodoncji są ograniczone do uczestnictwa w kursach o bardzo
zróżnicowanym poziomie i o różnej wartości informacyjnej. Studium Praktycznego
Doskonalenia w Ortodoncji jest przeznaczone dla osób zdeterminowanych
zdobywaniem wiedzy ortodontycznej niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.

2. Główne cele programu
Podstawowym celem jest przygotowanie do pracy klinicznej w dziedzinie ortodoncji.
Program nie przewiduje przygotowania do pracy naukowo-badawczej.

3. Efekty nauczania (zastosowania wiedzy). Absolwent:









potrafi ocenić normę estetyczną, morfologiczną, zgryzową i czynnościową
w poszczególnych etapach rozwoju
zna klasyfikację i metody diagnozowania wad zgryzu
potrafi rozpoznać wadę zgryzu oraz zakwalifikować do leczenia
ortodontycznego
potrafi przewidzieć konsekwencje niepodjęcia leczenia
zna zastosowanie badań radiologicznych w diagnostyce ortodontycznej
zna instrumentarium, materiały i zasady leczenia aparatami zdejmowanymi
i stałymi
zna biomechanikę przesunięć zębów
umie planować i przeprowadzić leczenie oraz przewidywać jego czasu trwania
i koszt

Umiejętności praktyczne objęte programem nauczania, to:
 Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (wywiad, modele, fotografie,
radiogramy) i ich profesjonalna ocena (wykrywanie dziedziczenia wady,
badania pomiarowe na modelach, ocena rysów twarzy en face i z profilu,
ocena
zdjęć
zębowych,
zgryzowych,
pantomogramów,
analiza
cefalometryczna, w tym ocena dojrzałości kręgów szyjnych)
 Planowanie aparatów zdejmowanych i umiejętność ich aktywowania
 Umiejętność samodzielnego wykonania i dopasowania pomocniczych
aparatów stałych (utrzymywacz przestrzeni, przerzut podniebienny, quadhelix,
wyciągi zewnątrzustne)
 Umiejętność cementowania pierścieni i klejenia zamków
 Samodzielne doginanie łuków czynnych i dopasowywanie łuków fabrycznie
kształtowanych u pacjentów z wybitnie wąskimi lub szerokimi łukami
zębowymi
 Umiejętność zdejmowania aparatów stałych
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4. Warunki przyjęcia
 Dyplom ukończenia studiów dentystycznych
 Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
 Współpraca z gabinetem ortodontycznym
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności będą przyjmowane
osoby, które mogą wykazać się motywacją i dotychczasową aktywnością
w pogłębianiu wiedzy w zakresie ortodoncji. Udział w Studenckim Kole
Ortodontycznym, członkostwo w towarzystwie naukowym/ortodontycznym,
prezentacja
zjazdowa,
autorstwo
lub
współautorstwo
publikacji
w recenzowanym czasopiśmie ortodontycznym (Czasopismo Stomatologiczne,
Forum Ortodontyczne), rozprawa doktorska z dziedziny ortodoncji, udział w
kursach ortodontycznych. Dodatkowe punkty mogą zadecydować o kolejności
przyjęcia do Studium.
 Wpłata wpisowego *
Uwaga: wymagane dokumenty wraz z dowodem
do sekretariatu Studium, drogą pocztową lub mailową.

wpłaty

należy

składać

5. Regulamin Studium




Kandydat musi być świadomy obowiązku
regularnego uczestnictwa
w zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas dwuletniego programu
Studium
W razie znacznych zaległości z powodu opuszczania zajęć, których nie da się
odrobić, opłata roczna nie podlega zwrotowi, a absencja na zajęciach będzie
uznawana za rezygnację
Bezpłatne uzupełnienie zaległości możliwe będzie tylko w absolutnie
wyjątkowych przypadkach w następnym roku

6. Plan kształcenia
Kształcenie w Studium Doskonalenia Praktycznego w Ortodoncji odbywa się raz w
miesiącu, podczas 15 sesji, w piątek (6 godz.) i w sobotę (8 godz.)
Słuchacze muszą przeznaczyć czas na samokształcenie według zasady: 1 godzina
pracy samodzielnej na 1 godzinę zajęć grupowych w jednostce nauczającej.
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W ramach prac domowych Słuchacze będą ćwiczyli umiejętności praktyczne w celu
osiągnięcia biegłości w pracy z drutem (na materiałach dostarczonych przez
Studium).
Będą zobowiązani opanować pamięciowo wiadomości podawane podczas zajęć
grupowych, a także informacje zawarte w zleconych przez instruktorów
i wykładowców partiach podręczników i artykułów.
Każdy uczestnik kształcenia ma prawo do indywidualnej rozmowy z wykładowcą lub
instruktorem, po wcześniejszym zapisaniu się w sekretariacie. Wykładowca może
przyjąć na dodatkowe, bezpłatne kształcenie indywidualne (tutoring) po zakończeniu
zajęć grupowych podczas każdej sesji.

* Opłata za cały okres nauki w Studium wynosi 50 000 PLN
1. wpisowe (zaliczka rejestracyjna)
2. czesne I rata (dla osób zakwalifikowanych do Studium)
3. czesne II rata

5 000 PLN
20 000 PLN
25 000 PLN
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