PREGĂTIRE DE BAZĂ ŞI AVANSATĂ ÎN IMPLANTOLOGIA
DENTARĂ
În vederea atingerii parametrilor de calitate, dezvoltarea pregătirii profesionale în
domeniul implantologiei dentare se va realiza în conformitate cu următoarea succesiune
de etape:

1. Pregătire de bază
- cursuri postuniversitare teoretice, conform curriculei aprobate (pt. medicii care
nu au avut in programa analitică-Implantologia dentară ca examen final);
- lucrările practice se pot efectua în centrele din Bucureşti, Arad şi
Braşov, pe zone de interes geografic.
2. Pregătire avansată pentru medicii care au absolvit prima treaptă de pregătire
- zonal geografic în centrele din Bucureşti, Arad, Braşov
În cadrul acestei etape de pregătire, se realizează următoarele activităţi:
- parte teoretică aplicată(suport de curs);
- lucrări practice pe simulator (Hands-on);
- operaţii pe pacienţi sub supravegherea îndrumătorului(Trainer).
Pentru realizarea acestui deziderat, fiecare medic va aduce pacientul pe care
doreşte să-l opereze. Operaţiile vor fi programate pe parcursul celor cinci
întâlniri, în ordinea prezentării cazurilor. La solicitarea de a opera un pacient,
se vor trimite datele personale ale acestuia, modele de studiu şi examinare
radiologică, examen de laborator (TQINR,TS, TC, glicemie etc), CBCT in ziua
interventiei la sediul Clinicii VIVAS DENT, str.O.Goga nr.21.
Primul modul va avea loc in perioada 25-26 septembrie 2015, la sediul Clinicii VIVAS
DENT, str.O. Goga nr.21, Arad.
După fiecare sesiune se acordă o diplomă de absolvire, care evidenţiază etapa de pregătire
a medicului respectiv, în domeniul implantologiei orale.
Absolvirea celor 5 sesiuni respectiv 10 module de pregătire, asociate câte două la fiecare
participare, permite acordarea diplomei de

DIPLOMAT ÎN IMPLANTOLOGIE ORALĂ
Acordat de Asociaţia Chirurgilor Oro-Maxilo-Faciali şi Dento-Alveolari din România şi
Asociaţia transfontalieră de Implantologie şi Medicină Dentară cu semnătura
coordonatorilor:

Prof. Dr. Alexandru BUCUR Prof. Dr. Augustin MIHAI Prof. Dr.h.c Victor
VALEA
3. Posibilitatea prezentării la examenul pentru obţinerea titlului de

DIPLOMAT ICOI

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI
SESIUNE I – MODUL 1 ȘI 2 : Principii de baza ale Implantologiei Orale.
Radiologie dentara OPG/ CBCT.
25 septembrie 2015:
1.Principii de bază ale implantologiei orale – Prof. dr. Augustin MIHAI
- investigaţiile preimplantare
- planul de tratament pentru cazurile ce vor fi operate în Live OP
şi pentru cazurile ce vor fi operate de colegi sub îndrumare
- evaluarea ofertei osoase
- incizie – sutură
2.Descriere și analiză CBCT. Medicii se vor prezenta cu un laptop performant.

26 septembrie 2015:
Analiza cazurilor pe care urmează să le opereze colegi sub îndrumare. Live-OP
demonstrativă. Colegii vor opera pacienți sub îndrumarea lectorilor acreditați.

SESIUNE II – MODUL 3 ȘI 4: Incizii.Lambouri.Sutură.
Prima zi:
1. Incizii, lambouri, sutură - Prof. Dr. Augustin Mihai.
2.Hands-on

A doua zi:
Colegii vor opera pacienți sub îndrumarea lectorilor acreditați.

SESIUNEA III – MODUL 5 ȘI 6: Splitting. Spreading.
Prima zi:
1.Tehnica Splitting de implantare pe creasta osoasa ingusta-Prof. Dr. Alexandru Bucur
Tehnica Spreading la ofertă osoasă vestibula-orală insuficientă.Prof. Dr. Augustin Mihai
2.Hands-on – Splitting & Spreading, Inserare de implanturi , Sutura -Prof. Dr.
Alexandru Bucur, Prof. Dr. Augustin Mihai, Prof. Dr.h.c Victor Valea

A doua zi:
Colegii vor opera pacienti sub indrumare lectorilor acreditati.

SESIUNEA IV – MODULELE 7 ȘI 8: Sinus Lifting Extern & Intern
Prima zi:
1.Tehnica de Sinus Lifting (extern/intern)cu abordare crestala sau laterala- Prof. Dr. Alexandru
Bucur
2.Hands-on – Firma Implantium -Incizie ,Sinus Lifting Extern,Augmentare, Inserare de
implanturi , Sutura -Prof. Dr. Alexandru Bucur, Prof. Dr. Augustin Mihai,Prof. Dr.h.c Victor
Valea

A doua zi:
Colegii vor opera pacienți sub îndrumarea lectorilor acreditați.

SESIUNEA V – Curs Teoretic si Hands-On Protetica pe Implant.
Prima zi : Curs teoretic și demonstrație practică a fazelor clinice și de laborator.
A doua zi: Hands-on: parcurgerea practică, pe modele didactice, a etapelor clinice pentru
realizarea suprastructurilor protetice pe implanturi.
Taxa de participare la acest eveniment 500 Euro, în lei, la cursul BNR pentru fiecare sesiune.
În cadrul acestor costuri, se asigură:
- participarea la programul de formare practică în implantologie –
diplomă pentru fiecare modul.
- materialul necesar pentru Hands-on va fi atribuit în mod gratuit de
firmele furnizoare de implanturi.
Implanturile sunt oferite de firme (Denti, Implantium) in condiţiile stabilite de aceştia.

