
 Podyplomowy program Edukacji Stomatologicznej na Linhart Continuing Dental Education przy New York 
University College of Dentistry oferuje kilka tematycznych programów dla grup miêdzynarodowych. Grono 
pedagogiczne obejmuje wyk³adowców Wydzia³u Stomatologii NYU CD, absolwentów, znakomitych pedagogów 
innych instytucji, prowadz¹cych prywatn¹ praktykê lekarsk¹, oraz grono uznanych specjalistów z ca³ego Świata 
bêd¹cych szkoleniowcami ściśle wspó³pracuj¹cymi z w/w ośrodkiem i NYU CD. Programy bêd¹ce pewnego rodzaju 
forum stymuluj¹cym do rozwoju i wymiany pogl¹dów  miêdzy klinicystami z ca³ego Świata, pozwalaj¹ na utrzymanie 
przez NYU CD roli lidera w dziedzinie ustawicznej edukacji stomatologicznej. 

 W sierpniu 2009 r. CEIA wraz z OSIS podpisa³y umowê wspó³pracy z centrum podyplomowych szkoleñ im. 
Linhart’a (NYU CD), wspó³tworz¹c i udostêpniaj¹c pierwszy podyplomowy program edukacyjny dla 
implantoprotetyków: Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA. W roku 2016 CEIA wspólnie z CS DENTIST 
poszerzy³a wspó³pracê o nowy zakres tematyczny, akredytuj¹c program w tematyce zaawansowanej protetyki, 
estetyki i  okluzji pod nazw¹: Aesthetic & Occlusion Continuum Education NYU CD, pod patronatem dwóch polskich 
ośrodków  CEIA i Dentist. Mecenatem honorowym zosta³ prof. Andrzej Wojtowicz - OSIS EDI.

DYREKTORZY PROGRAMU:  
Prof. Stephen CHU, Dr n. med. Maciej ŻAROW

MECENAT: 
Prof. Andrzej Wojtowicz OSIS EDI 

Na program składa się sesje teoretyczne, praktyczne, oraz konsultacyjne*:
• 4 sesje w NYU CD (5 dniowe)  - 2300 $ netto / sesja**
• 2 sesje w Krakowie (2 dniowe) - 4300 PLN brutto / sesja**
• Kongres Dental Spaghetti - ok 1500 PLN
• Sympozjum CEIA - ok 1500 PLN

Weryfikacja* końcowa będzie oparta o: 
1.Prezentację końcową, przedstawiającą zastosowanie 3 różnych 

technik pracy
2. Esej - praca pismena na jeden z zadanych tematów
3. Egzamin praktyczny – zabieg w obecności dyrektora programu

NEW YORK UNIVERSITY COLLEGE OF DENTISTRY
LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM



SESJE BĘDĄ OBEJMOWAĆ PRZEDE WSZYSTKIM ZAGADNIENIA:

• Biologiczne podstawy dopasowania okluzyjnego.
• Kompleksowe planowanie estetyki z respektem dla funkcji.
• Stomatologia rekonstrukcyjna i okluzja.
• Praktyczne techniki leczenia periodontologicznego.
• Periodontologia estetyczna.
• Recesja dziąsłowa, rozważania terapeutyczne i komplikacje.
• Najnowsze informacje dot. wybielania zębów.
• Zarządzanie estetyką odcinka przedniego.
• Licówki porcelanowe w trudnych sytuacjach klinicznych.
• Rozważania dotyczące twarzy w planowaniu uśmiechu pacjenta.
• Zmienianie aspektów linii pionowej celem osiągnięcia harmonii twarzy.
• Dobranie planu leczenia a analiza linii wargowych.
• Planowanie leczenia kompleksowego.
• Leczenie kompleksowe – licówki, korony, czy wybielanie.
• Rozważania dotyczące doboru koloru.
• Estetyka a leczenie kompleksowe - prace łączone.
• Kompromisy rekonstrukcyjne w ortodoncji.
• Kontrowersje wokół tematu stłoczenia zębów.
• Stomatologia cyfrowa.
• Rola fotografii.
• Koordynowanie komunikacji: lekarz – laboratorium.

Wyłączny przedstawiciel BIOMET 3i   w Europie Środkowej: Dental Depot Wasio

Siedziba Główna
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
email: biura@dental-depot.com

Oddział Warszawa
ul. Konstancińska 2/78, 02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
email: biurowarszawa@dental-depot.com

www.dental-depot.com

Stomatologia jako dziedzina 
medycyny rozwija siê bardzo szybko. 
Na rynek trafiaj¹ nieustannie nowe 
materia³y, nowe techniki pracy staj¹ 
siê dostêpne powszechnie. 
Podstawowym celem tego pro- 
gramu jest to, aby zaawansowani 
lekarze praktycy pod¹¿ali nowymi 
technikami klinicznymi i sposobami 
leczenia czyni¹c stomatologiê bardziej 
przewidywaln¹, wydajn¹ i przyjazn¹. 

To doświadczenie edukacyjne 
zorientowane na aspekty kliniczne 
zobrazuje koncepcje kosmetyczne 
i protetyczne oraz procedury dla 
tworzenia rekonstrukcji o najwy¿szej 
jakości pod wzglêdem technicznym, 
biologicznym i kosmetycznym. 
Informacje zdobyte na sesjach 
programu bêd¹ mia³y zastosowanie 
w konstrukcji pojedynczej odbudowy 
jak równie¿ rehabilitacji pe³nego ³uku.

nyu-poland.com
Aesthetics & Occlusion Continuum 
Education NYUCD

* Szczegółowy regulamin programu i zasad płatności w Dental Depot Wasio
** Zapytaj o korzystniejsze warunki finansowe.
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