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ЛОКАЦИЯ:
Istituto Stomatologico Toscano, болница
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КРЕДИТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО
МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ (CME):
Завършилите обучението ще получат
60 CME кредита, които са еквивалентни на национално признатите часове за
продължаващо образование.

ЗА КОНТАКТИ:
0897 958 321

МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: 15
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Ugo Covani, Antonio Barone, Giovanni
Battista Menchini Fabris,
Luigi Rubino, Giuseppe Iaria, Angelo Sisti,
Luigi Canullo, Enzo Rossi, Michele Nannelli,
Massimo Buda, Annamaria Genovesi,
Domenico Baldi, Roberto Crespi.

АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА

март 2019 – януари 2020
Лидо ди Камайоре, Италия
Университетската магистърска програма по
орална имплантология (UMOI) е предназначена за
общопрактикуващи лекари по дентална медицина, които вече са направили първите си стъпки
в сферата на имплантологията – имат някакъв
опит в поставянето на импланти, но искат да
развият практическите си умения и да натрупат
солидни научни знания, за да могат да предоставят безопасно, адекватно и ефективно лечение.
В 12-месечната модулна програма са взети под
внимание времевите ограничения и работни задължения на участниците.
В рамките на обучението те трябва да посетят университетския център във Версилия
четири пъти. Всеки престой продължава 5-6
дни, посветени на лекционни сесии, практически
занятия и хирургия на живо под ръководството
на членовете на международния факултет, гост
лектори и други студенти.
След успешното приключване на програмата,
участниците ще получат академичната титла
“Магистър на науките (MSc.) по орална имплан-

тология”. Дипломираните участници ще могат
независимо да планират и изпълняват лечебни
планове за лечение на пациенти, нуждаещи се от
имплантно протезиране. Освен това те ще притежават необходимите умения, за да селектират, анализират и интегрират в собствените
си практики пълен набор от лечения и знания в
сферата на денталната имплантология.
Теоретичните лекции и практическите упражнения ще помогнат на участниците да придобият специфични умения и клиничен опит в работата с дентални лазери. Клиничните занятия ще се
проведат в новата Катедра по лазерна терапия
и хирургия, като участниците ще имат възможност да оперират върху пациенти на живо под
ръководството и наблюдението на преподавателите.
За да завършат обучението, участниците ще
трябва да подготвят дисертация на имплантологична тема, върху която ще имат възможност
да работят по време на академичната година, и
която ще бъде обсъдена в края на курса.

 бучението ще се проведе на английО
ски език.
Обучението е комбинация от лекции
на място в кампуса и практически
сесии (Istituto Stomatologico Toscano,
болница “Версилия”, Лидо ди Камайоре) и самостоятелни занятия.
Груповите занятия ще се проведат в
рамките на четири седмици, от понеделник сутрин (с начален час 9.00
ч.) до петък (17.30 ч.)

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ
I. 25-29 март 2019
II. 27-31 май 2019
III. 14-18 октомври 2019
IV. 13-17 януари 2020

ТАКСА: 6000 EUR
Плащането се осъществява на две
вноски по 3000 EUR.
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