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30 listopada 2018 w Krakowie Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków PSI dokonało wyboru nowych Władz Stowarzyszenia.
Po raz czwarty prezydentem PSI został dr n.med. Mariusz Duda

O planach rozwojowych Polskiego Stowarzyszenia Implanto-
logicznego, red. Monika Zmuda rozmawia z prezydentem PSI, 
drem Mariuszem Dudą

MZ:  Myślę, że nikt nie był zaskoczony wynikami wyborów do 
Władz Stowarzyszenia, ale oficjalnie gratuluję objęcia funkcji 
prezydenta PSI na kolejną kadencję, tym bardziej, że wybór na-
stąpił przez aklamację. Jest to ważne nie tylko dla PSI, ale i dla 
całego środowiska stomatologicznego.

MD: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, we Władzach stowarzyszenia 
niewiele się zmieniło, ale planujemy kilka znaczących zmian i no-
wości na najbliższe 4 lata.

PSI 2019-2022
Jesteśmy dobrzy. Będziemy lepsi. Curriculum Implantologii 2.0

MZ: PSI ma dobrą i stabilną pozycję zarówno wśród swoich 
członków, jak i ogólnie wśród dentystów w Polsce, co zatem 
wymaga zmian?

MD: Rzeczywiście, w ostatnich latach Stowarzyszenie systema-
tycznie rozwija się pod względem rozpoznawalności marki, po-
nieważ jesteśmy obecni na ok 10 konferencjach i targach rocznie, 
patronujemy jako PSI lub „Implantologia Stomatologiczna” nad 
kilkoma ważnymi wydarzeniami, ale i współorganizujemy Sesje 
Implantologiczne przy okazji Krakdentu, czy ostatnio CEDE. 
Consensus Conference i Kongres PSI/ICOI Europe w Krakowie  
 w 2017 ugruntowała też pozycję PSI na arenie międzynarodowej.

MZ: Nie zapominajmy o kongresie PSI w Baden Baden

MD: Kongres PSI/ICOI jest naszym najważniejszym wydarzeniem 
zarówno pod względem naukowym, jak i integracyjnym nasze-
go stowarzyszenia.  Do tej pory kongres PSI odbywał się co dwa 
lata, ale w 2019 po raz pierwszy PSI będzie współorganizatorem 
kongresu poza granicami Polski. W dniach 23-25 maja 2019 zapra-
szam do Baden Baden, gdzie odbędzie się Kongres ICOI/PSI oczy-
wiście z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Kolejny 
kongres PSI odbędzie się w Poznaniu w czerwcu 2020.

MZ: Systematycznie rośnie też liczba członków Stowarzyszenia.

MD: To prawda. Przed podsumowaniem kadencji analizowaliśmy 
statystyki i rzeczywiście liczby są imponujące. W tym roku 380 le-
karzy zapłaciło składkę, a w bazie członków mamy 563 osoby.  Sta-
le powiększa się liczba implantologów w naszej bazie na stronie 
stowarzyszenia. Jest tam ponad 300 lekarzy, prawie setka korzysta 
co roku z preferencyjnych warunków ubezpieczeniowych dla 
członków PSI. Jest dobrze, ale może być lepiej.

MZ: Ale PSI kieruje swoją ofertę nie tylko dla członków PSI.

MD: Na kongresy PSI zapraszamy nie tylko członków Stowarzy-
szenia, ale wszystkich lekarzy, których ta tematyka interesuje. „Im-
plantologia stomatologiczna” również jest dostępna bezpłatnie 
dla każdego, kto po nią przyjdzie na stoisko PSI lub podbierze jej 
wersje elektroniczną, nie mówiąc o prenumeracie. Oczywiście 
również zapraszamy do publikacji autorów, którzy w żaden spo-
sób nie są związani ze Stowarzyszeniem

MZ: Doktorze, a teraz proszę o konkrety, jakie są plany  Władz PSI 
na najbliższy czas?

MD: 1 grudnia 2018 rozpocząłem 4. kadencję i kolejne 4 lata będą 
z jednej strony kontynuacją naszych założeń statutowych, ale mu-
simy się dostosować się do zmieniających się okoliczności zarów-
no w standardzie edukacyjnym, jak i w procedurach klinicznych.  
W 2019 wydajemy polską edycję Słownika implantologicznego 
ICOI pod moją redakcją i jest to jeden z efektów stale rozwijanej 
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się współpracy z ICOI. W ostatnim roku rozstaliśmy się z DGOI na 
rzecz znacznie bardziej prestiżowego ICOI Europe, najważniej-
szym wydarzeniem będzie Kongres ICOI/PSI w Baden Baden, 
ale nasz priorytetowy projekt w najbliższym miesiącu- dwóch to  
Curriculum Implantologii 2.0, czyli nowa odsłona naszego szko-
lenia.

MZ: Warto zmieniać, coś jest już tak rozpoznawalne wśród leka-
rzy i cieszy się dużym uznaniem?
MD: Stworzyliśmy standard nauczania implantologii w Polsce. Te-
raz podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej. 
W ciągu poprzednich 13 lat Curriculum Implantologii ukończyło 
315 absolwentów, kolejnych 30 jest w trakcie szkolenia i te liczby 
wyraźnie sytuują PSI jako lidera w zakresie kształcenia implanto-
logicznego w Polsce, ale zarówno rynek, jak i procedury leczenia 
się zmieniają, zatem nadszedł czas na aktualizację i od nowej 
edycji Curriculum będzie lepsze, bardziej spójne, ale nadal oparte  
o standard kształcenia wg zasad ICOI.
Międzynarodowa afiliacja największego towarzystwa implantolo-
gicznego na świecie, to wsparcie, którego nie sposób przecenić. 
Certyfikacja z New York University jest częścią naszego programu 
międzynarodowego i tego w żaden sposób nie zamierzamy zmie-
niać. 

MZ: A co z pozostałymi aktywnościami PSI? Umiejętności im-
plantologiczne to wciąż istotna sprawa dla wielu lekarzy zajmu-
jących się implantologią

MD: To, jak ważną role odgrywa szkolenie Curriculum jest widocz-
ne zwłaszcza podczas egzaminów międzynarodowej umiejętno-
ści Fellowship/Diplomate. Absolwenci naszego szkolenia najczę-

ściej prezentują znacznie lepsze przypadki i zdecydowanie lepiej 
wypadają podczas egzaminu niż lekarze, którzy przez szkolenie 
wcześniej nie przeszli.  

MZ: Czym będzie się różniło nowe Curriculum od dotychczaso-
wej wersji?
MD: Po 13 latach stałej obecności na rynku edukacji implantolo-
gicznej w Polsce Curriculum Implantologii PSI zmienia swoją for-
mułę. 
Curriculum Implantologii, które rozpoczniemy w styczniu 2020 to 
Curriculum Implantologii 2.0.
Po 13 latach Curriculum PSI//ICOI zmienia się przede wszystkim 
poprzez zmniejszenie liczby ośrodków. Nowe Curriculum nie tyl-
ko utrzymuje standard znany z poprzednich lat, ale podnosimy 
poprzeczkę dla wykładowców i ośrodków. Kierownicy ośrodków 
to doświadczeni klinicyści, którzy są również doskonałymi dydak-
tykami i autorytetami w naszym środowisku.

Wieloośrodkowość jest niewątpliwą zaletą naszego szkolenia, 
bo każdy z kierowników ośrodka to ekspert w swojej dziedzinie. 
Zmniejszyliśmy jednak ilość ośrodków, aby szkolenie było bardziej 
spójne, zwarte i merytorycznie na najlepszym możliwym pozio-
mie. Równowaga między teorią, a praktyką to jedyne rozwiązanie 
metodyczne, które gwarantuje kursantom program, który przygo-
tuje ich do pracy w gabinecie. 
Warsztaty hands on są potrzebne na każdym poziomie doświad-
czenia implantologicznego. Zabiegi z udziałem pacjenta to oczy-
wiście równie ważna część szkolenia, ale bez odpowiedniej ilo-
ści teorii i przypadków, sama praktyka nie wystarczy. Inaczej nie 
nauczymy, jak unikać komplikacji, jak kwalifikować pacjentów do 
zabiegów, jakich błędów nie popełniać. Tego się warto nauczyć  
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z wykładów, a nie na swoich pacjentach. 

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną wymagającą inter-
dyscyplinarnego połączenia teoretycznej wiedzy z zakresu chi-
rurgii stomatologicznej, protetyki i periodontologii, ale wymaga 
również posiadania umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii 
stomatologicznej, protetyki i periodontologii. W związku z tym, że 
lekarz dentysta rozpoczynający szkolenie z implantologii powi-
nien posiadać niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz zalecany 
poziom umiejętności praktycznych w powyższych dziedzinach, 
trzeba być przynajmniej 3 lata po studiach. Nasze Curriculum jest 
adresowane przede wszystkim dla osób, które swój przysłowiowy 
pierwszy implant mają już za sobą. 

Aktualnie trwająca 14. edycja Curriculum Implantologii jest ostat-
nią w takim kształcie, jakie znamy. Od stycznia 2020 Curriculum 
Implantologii zajdą duże zmiany zarówno w programie, jak  
i strukturze szkolenia. Jak zawsze zachęcam do udziału w szkole-
niu Curriculum, do uzyskiwania umiejętności Fellowship/Diplo-
mate, do lektury naszej „Implantologii” jak i aktywnej pracy na 
rzecz Stowarzyszenia.

MZ. Dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy na przełożenie tej 
wizji na rzeczywistość.

MD: Dziękuję również i muszę powiedzieć, że program szkolenia 
jest już gotowy, rekrutacja Curriculum 2.0 jest w trakcie, czyli plany 
powoli nam się już realizują.

Komisja Egzaminacyjna Curriculum 30.11.2019

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSI

Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 5+2

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

2.0
CURRICULUM
IMPLANTOLOGII

www.psi-icoi.pl

NOWA FORMUŁA.
NOWY PROGRAM.
NOWA JAKOŚĆ.
5 MIAST. 5 ZJAZDÓW. 5 OŚRODKÓW

ZABIEGI Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

WARSZTATY HANDS-ON

 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

EGZAMIN PRAKTYCZNY

EGZAMIN TEORETYCZNY
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