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1 - Cele studiów specjalizacyjnych 
Cele ogólne 

Celem studiów specjalizacyjnych jest uzyskanie przez lekarza stomatologa wiedzy i 
umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne rozpoznawanie chorób, leczenie 
specjalistyczne i realizowanie zadań rehabilitacyjnych wg najwyższych standardów 
obowiązujących we współczesnej chirurgii stomatologicznej. 

Oczekuje się, że w dążeniu do tego celu lekarz stomatolog w trakcie specjalizacji opanuje 
pełen zakres wymaganej, współczesnej wiedzy, nakreślonej niniejszym programem, nabędzie 
niezbędnej biegłości w wykonywaniu zabiegów chirurgicznych i stosowaniu procedur 
stomatologicznych oraz zdobędzie umiejętności posługiwania się współczesną techniką 
medyczną  

Ponadto celem studiów jest rozwijanie przez lekarza pozytywnych postaw etycznych, 
przyswojenie i kierowanie się w swoim działaniu zbiorem powszechnie akceptowanych 
wartości oraz wyrobienie nawyku dążenia do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i 
doskonalenia umiejętności. 

Cele szczegółowe (uzyskanie kompetencji) 
Lekarz stomatolog po ukończeniu specjalizacji i uzyskaniu tytułu specjalisty w chirurgii 

stomatologicznej uprawniony będzie do: 
• rozpoznawania i leczenia chirurgicznego i farmakologicznego chorób zębów, wyrostka 

zębodołowego, tkanek miękkich jamy ustnej, kości szczęk i żuchwy, stawów 
skroniowo-żuchwowych; rozpoznawania i wykrywania stanów przednowotworowych i 
wczesnych postaci nowotworów złośliwych; rozpoznawania i leczenia urazów 
szczękowo-twarzowych; udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrażających życiu; 
posługiwania się metodami diagnostycznymi radiologii stomatologicznej i stosowania 
nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych; nadzorowania i prowadzenia 
rehabilitacji chorych, 

• orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, niezdolności do 
pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, uszczerbku na zdrowiu oraz 
niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób, 

• przygotowywania opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych chorych, 
• udzielania konsultacji lekarskich w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lekarzom 

innych specjalności, 
• prowadzenia promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom, 
• wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania 

świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej, 

• kierowania kliniką, oddziałem lub przychodnią chirurgii stomatologicznej, 
• kierowania specjalizacją w chirurgii stomatologicznej innych lekarzy stomatologów, 
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• doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych, 
• kierowania eksperymentem medycznym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. 
 
2 - Wymagana wiedza 
Po ukończeniu specjalizacji lekarz stomatolog powinien wykazać się wiadomościami z 
zakresu chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej, 
chirurgii szczękowej oraz podstawowych dziedzin medycyny a także farmakologii, 
onkologii, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i zdrowia 
publicznego. Zasób tak nabytej wiedzy będzie podstawą do przystąpienia i zdania 
egzaminu testowego i ustnego.  

W szczególności oczekuje się, że lekarz stomatolog po ukończeniu specjalizacji wykaże się 
znajomością: 

• metod resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
• postępowania w ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wstrząsu, 
• postępowania w ostrej niedrożności górnych dróg oddechowych i krwawieniach z 

dróg oddechowych, 
• wskazań i sposobów wykonania tracheotomii,  
• podstawowych zasad rozpoznawania i postępowania w obrażeniach części 

twarzowej i części mózgowej czaszki,  
• sposobów rozpoznawania i postępowania w uszkodzeniach pourazowych narządu 

wzroku, 
• metod rozpoznawania i leczenia ostrych chorób nosa, gardła i krtani,  
• zasad przygotowania chorego do leczenia chirurgicznego oraz opieki pooperacyjnej, 
• nowoczesnej diagnostyki urazów części mózgowej i części twarzowej czaszki, 
• wskazań oraz metod zachowawczo-ortopedycznego, chirurgiczno-ortopedycznego i 

chirurgicznego leczenia złamań kości części twarzowej czaszki, w tym:  
- osteosyntezy stabilnej, 
- chirurgicznego leczenia złamań szczęk, 
- chirurgicznego leczenia złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych, 
- rekonstrukcji oczodołów za pomocą przeszczepów lub wszczepów, 

• procedur rozpoznawania nowotworów jamy ustnej, szczęk i twarzy:  
- biopsja, PCI, 
- diagnostyka rtg, TK, RM, usg, 

• leczenia niezłośliwych nowotworów i guzów nowotworowopodobnych w tym 
zębopochodnych części twarzowej czaszki, 

• zasad rozpoznawania i leczenia stanów przednowotworowych jamy ustnej, 
• zespołowego leczenia nowotworów złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej 

czaszki,  
• sposobów rozpoznawania i planowania leczenia chirurgicznego wrodzonych i 

nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych, 
• zasad rozpoznawania i leczenia chorób stawów skroniowo-żuchwowych,  
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• sposobów rekonstrukcji i rehabilitacji po rozległych zabiegach w obrębie jamy 
ustnej oraz części twarzowej czaszki, 

• etiopatogenezy oraz metod chirurgicznego leczenia torbieli, przetok i wad 
rozwojowych części twarzowej czaszki oraz szyi, 

• metod stosowanych w implantologii i sterowanej regeneracji kości wyrostka 
zębodołowego szczęki, 

• zasad rozpoznawania i leczenia chorób gruczołów ślinowych, 
• zasad rozpoznawania i leczenia nieswoistych i swoistych stanów zapalnych, 
• leczenia ropni i ropowic jamy ustnej, twarzy i szyi. 
• farmakoterapii i antybiotykoterapii z uwzględnieniem farmakoekonomiki 

 
3 - Wymagane umiejętności praktyczne  
Po ukończeniu specjalizacji lekarz stomatolog powinien wykazać się umiejętnością: 

• postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia,  
• postępowania w ostrej niedrożności górnych dróg oddechowych,  
• postępowania we wstrząsie,  
• postępowania w ostrych pourazowych krwawieniach z górnych dróg oddechowych i 

jamy ustnej,  
• wykonania znieczulenia nasiękowego i przewodowego, 
• leczenia chirurgicznego ropni zewnątrzustnych i wewnątrz ustnych,  
• nacięcia i drenażu ropni wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych (nakłucie, nacięcie, 

drenaż), 
• leczenia zachowawczo-ortopedycznego złamania szczęk i żuchwy,  
• chirurgicznego oraz zachowawczo-ortopedycznego leczenia złamań zębów oraz 

wyrost-ka zębodołowego szczęki (reimplantacja pourazowa zęba),  
• leczenia zachowawczego złamań wyrostka kłykciowego żuchwy,  
• diagnostyki onkologicznej jamy ustnej (pobranie materiału do badania patomorfo-

logicznego) 
• diagnostyki i leczenia stanów przedrakowych jamy ustnej i warg,  
• chirurgicznego leczenia nowotworów niezłośliwych, zębopochodnych i zmian 

guzopodobnych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki,  
• diagnostyki i leczenia dysfunkcji ssż,  
• leczenia chirurgicznego torbieli szczęk i jamy ustnej,  
• rekonstrukcji tkanek miękkich jamy ustnej za pomocą plastyki miejscowej, 

przeszczepów błony śluzowej jamy ustnej oraz skóry, 
• leczenia chirurgicznego zębopochodnych chorób zatok szczękowych,  
• wykonywania zabiegów chirurgiczno-rekonstrukcyjnych w ramach przygotowania 

jamy ustnej do protezowania, 
• chirurgicznego leczenia powikłań poekstrakcyjnych,  
• wykonywania zabiegów chirurgicznych ze wskazań ortodontycznych,  
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• leczenia chirurgicznego zapaleń ozębnej i tkanek okołowierzchołkowych (resekcja, 
radektomia, hemisekcja),  

• leczenia chirurgicznego chorób przyzębia,  
• chirurgicznego usuwania zębów (zęby zatrzymane, germektomia),  
• leczenia chorób gruczołów ślinowych (torbiele, kamica),  
• rozpoznawania i leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego i zespołów bólowych 

twarzy,  
 
4 - Formy i metody kształcenia 
a) Kursy specjalizacyjne 
Uwaga: Zaliczane będzie specjalizującym się lekarzom uczestniczenie tylko w tych 
kursach specjalizacyjnych, które uzyskały pozytywną opinię konsultanta krajowego i 
wpisane zostały na prowadzoną przez CMKP listę kursów specjalizacyjnych i podmiotów 
prowadzących kursy objęte programem specjalizacji, podawaną corocznie do wiadomości 
specjalizujących się lekarzy na stronie Internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl . 
 
1) Kurs wprowadzający: "Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii 

stomatologicznej" 

Treść kursu: 
Program kursu powinien obejmować: Wprowadzenie do przedmiotu specjalizacji. 
Zapoznanie się z organizacją pracy w poradni chirurgii stomatologicznej. Sposoby 
prowadzenia dokumentacji lekarskiej, zasady przyjmowania pacjentów i wykonywania 
zabiegów. Leczenie farmakologiczne z uwzględnieniem cen leków. Wybrane 
zagadnienia z prawa medycznego. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu 
krążenia. Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej (na fantomach). Zasady 
postępowania w niedrożności górnych dróg oddechowych. 
Czas trwania kursu: 1 miesiąc Specjalizujący się lekarz stomatolog uczestniczy w 
kursie wprowadzającym w pierwszym roku kształcenia. 
Miejsce kształcenia: jednostka prowadząca specjalizację. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu 
przeprowadzane przez kierownika kursu. 
 
2. Temat kursu: "Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki” 

Treść kursu: 
Program kursu powinien obejmować: Epidemiologię i diagnostykę nowotworów 
złośliwych jamy ustnej oraz twarzowej części czaszki. Chirurgiczne i skojarzone 
leczenie nowotworów złośliwych jamy ustnej i części twarzowej czaszki. Diagnostykę i 
leczenie nowotworów zębopochodnych oraz zmian nowotworopodobnych jamy ustnej 
oraz szczęk. Diagnostykę, badania radiologiczne, punkcje, pobieranie wycinków. 
Czas trwania kursu: 1 tydzień 
Miejsce kształcenia: akademie medyczne lub inne jednostki. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu 
przeprowadzane przez kierownika kursu. 
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3. Temat kursu: "Promocja zdrowia w chirurgii stomatologicznej" 

Treść kursu:  
Program kursu powinien obejmować zagadnienia: Pojęcie zdrowia i jego uwarunkowań. 
Promocja zdrowia, pojęcia podstawowe, definicje. Organizacja promocji zdrowia w 
Polsce i na świecie - przykłady programów. Metody promocji zdrowia. Promocja 
zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej. Wybrane problemy promocji zdrowia kobiet. 
Ocena skuteczności. Promocja zdrowia w Narodowym Programie Zdrowia 
Czas trwania kursu: 1 tydzień 
Miejsce kształcenia: AM, CMKP. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu 
przeprowadzane przez kierownika kursu. 
 
4. Temat kursu: "Rozpoznawanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki" 

Treść kursu: 
Program kursu powinien zawierać: diagnostykę kliniczną i radiologiczną obrażeń części 
twarzowej czaszki, udzielanie pierwszej pomocy, zaopatrzenie chirurgiczne obrażeń 
części miękkich i układu kostnego przy pomocy nowoczesnych metod (osteosynteza 
płytkowa). 
Czas trwania kursu: 1 tydzień 
Miejsce kształcenia: akademie medyczne lub inne jednostki. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu; zaliczenie u 
kierownika kursu. 
 
5. Temat kursu: "Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia 
protetycznego" 

Treść kursu: 
Program kursu powinien zawierać: zabiegi chirurgiczne na częściach miękkich i 
wyrostku zębodołowym (plastyka wyrostka zębodołowego, podwyższanie wyrostka 
zębodołowego przez pogłębianie przedsionka i zastosowanie kości autogennych i 
materiałów kościozastępczych). 
Czas trwania kursu: 1 tydzień 
Miejsce kształcenia: akademie medyczne lub inne jednostki. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu; zaliczenie u 
kierownika kursu. 
 
6. Temat kursu: "Implantologia stomatologiczna" 

Treść kursu: 
Program kursu powinien obejmować: wskazania i przeciwwskazania do implantów 
stomatologicznych, diagnostykę przedoperacyjną, rodzaje wszczepów, wprowadzanie 
wszczepów na modelach 
Czas trwania kursu: 1 tydzień 
Miejsce kształcenia: akademie medyczne lub inne jednostki. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu; zaliczenie u 
kierownika kursu. 
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7. Temat kursu: "Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego" 

Treść kursu: 
Program kursu powinien obejmować: ocenę kliniczną i radiologiczną stawu żuchwowo-
skroniowego, diagnostykę chorób stawu (badanie kliniczne, radiologiczne, artroskopia, 
leczenie farmakologiczne i chirurgiczne). 
Czas trwania kursu: 1 tydzień 
Miejsce kształcenia: akademie medyczne lub inne jednostki. 
Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy objętej programem kursu; zaliczenie u 
kierownika kursu. 

 
b) Staże kierunkowe 
Lekarz stomatolog specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej jest zobowiązany odbyć 
niżej wymienione staże: 
 
1. Staż specjalizacyjny podstawowy w chirurgii stomatologicznej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: w czasie stażu lekarz stomatolog musi opanować wiedzę z 
chirurgii stomatologicznej zawartą w polecanych podręcznikach. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz musi nabyć biegłości w samodzielnym: 
• usuwaniu zębów, 
• operacyjnym usuwaniu zębów, 
• wykonywaniu plastyki w obrębie wyrostka zębodołowego, 
• wykonywaniu zabiegów chirurgicznych w leczeniu zapalenia ozębnej, 
• nacinaniu ropni zębopochodnych, 
• wyłuszczeniu torbieli zębopochodnych, 
• zamykaniu połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową, 
• ortopedycznym zaopatrywanie złamań kości szczęk, 
• usuwaniu niezłośliwych guzów jamy ustnej, 
• leczeniu kamicy gruczołów ślinowych, 
• nastawianiu zwichnięcia żuchwy, 

Liczba zabiegów, które specjalizujący się lekarz stomatolog ma obowiązek wykonać 
samodzielnie albo z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji w trakcie stażu 
specjalizacyjnego w chirurgii stomatologicznej 
• usunięcie zębów mlecznych            20 
• usunięcie zębów stałych jednokorzeniowych       50 
• usunięcie zębów stałych wielokorzeniowych       50 
• chirurgiczne usunięcie zęba            30 
• chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego        20 
• odsłonięcie zęba zatrzymanego           5 
• resekcja wierzchołka korzenia zęba         10 
• plastyka wyrostka zębodołowego          10 
• radektomia, hemisekcja             5 
• reimplantacja pourazowa            3 
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• nacięcie wewnątrzustne ropni zębopochodnych      20  
• nacięcie zewnątrzustne ropni zębopochodnych      5 
• wyłuszczenie torbieli zębopochodnej kości szczęk     10 
• pobranie materiału ze zmian patologicznych jamy ustnej  

do badania histopatologicznego           10 
• plastyka połączenia ustno-zatokowego         10 
• zachowawczo-ortopedyczne zaopatrzenie urazów zębów   10 
• zachowawczo-ortopedyczne zaopatrzenie złamań kości szczęk  10 
• usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej    2 
• usunięcie torbieli małych gruczołów ślinowych      5 
• usunięcie nadziąślaka             5 
• repozycja zwichnięcia żuchwy           1 

Forma zaliczenia stażu u kierownika specjalizacji: a) kolokwia z zakresu 
poszczególnych działów chirurgii stomatologicznej oraz kolokwium końcowe, b) 
sprawdziany umiejętności praktycznych - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji, 
że lekarz wykonał samodzielnie przewidzianą liczbę zabiegów z zakresu objętego 
programem stażu. 
Czas trwania stażu: 34 miesiące. 
Miejsce stażu: macierzysta jednostka specjalizująca. 

 
2. Staż kierunkowy w chirurgii szczękowo-twarzowej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: W czasie stażu w chirurgii szczękowo-twarzowej lekarz 
stomatolog musi opanować teoretycznie sposoby i techniki operacji wykonywanych w 
oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej a przede wszystkim w operacyjnym leczeniu 
złamań kości szczęk i żuchwy, resekcji szczęki i żuchwy w przypadku leczenia 
nowotworów złośliwych, rekonstrukcji pooperacyjnej (przeszczepy kości i tkanek 
miękkich – płaty uszypułowane) metody chirurgicznego leczenia wad zgryzu oraz 
przyczyny powikłań ogólnoustrojowych towarzyszących ropnym chorobom twarzy i 
szczęk. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek wykonać z 
asystą lub pod nadzorem kierownika stażu lub uczestniczyć (asystować jako pierwsza 
lub druga asysta) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów: 
• osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy, 
• zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy, 
• chirurgiczne leczenie złamań szczęk, 
• chirurgiczne leczenie złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych, 
• rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów, 
• chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją, 
• resekcja szczęki, 
• resekcja żuchwy, 
• limfangiektomia nadgnykowa, 
• usunięcie układu chłonnego szyi, 
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• chirurgiczne leczenie morfologicznych wad szczękowo-twarzowo-zgyzowych (np. 
progenia, mikrogenia), laterogenia, 

• zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych, 
• zabiegi rekonstrukcyjne po rozległych ubytkach tkanek miękkich i kości twarzy z 

użyciem płatów i przeszczepów, 
• chirurgiczne leczenie torbieli, przetok i wad rozwojowych szyi, 
• chirurgiczne leczenie chorób zatok szczękowych, 
• chirurgiczne leczenie ropni i ropowic twarzy i szyi, 
• chirurgiczne leczenie chorób gruczołów ślinowych (guzy, kamica) 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 6 miesięcy 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział chirurgii szczękowo-twarzowej 

 
3. Staż kierunkowy w ortodoncji 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Diagnostyka i leczenie wad zgryzu. Zasady leczenia 
ortodontycznego zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w stosowaniu niżej wymienionych procedur stomatologicznych: 
• wykonywanie pomiarów na zdjęciach rentgenowskich w celu ustalenia rozpoznania 

wady zgryzu i metod leczenia, 
• pobieranie wycisków i przygotowanie odpowiedniego aparatu ortodontycznego.  
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył w stosowaniu procedur stomatologicznych wymienionych w programie 
stażu. 
Czas trwania stażu: 2 miesiące 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub przychodnia ortodontyczna 

 
4. Staż kierunkowy w periodontologii 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. 
Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia. Zasady oraz metody unieruchamiania zębów w 
parodontopatiach. Zasady kwalifikacji do chirurgicznego leczenia chorób przyzębia. 
Zasady sterowanej regeneracji tkanek w leczeniu chorób przyzębia. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów: 
• wykonywanie badań w przypadku chorób błony śluzowej jamy ustnej (pobieranie 

materiału do badania mikrobiologicznego, cytologicznego i histopatologicznego)  
• usuwanie kamienia nazębnego, zabiegi wykonywane w leczeniu parodontozy,  
• wykonywanie zabiegów zmierzających do unieruchomienia rozchwianych zębów,  
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• chirurgiczne leczenie zmian wyrostka zębodołowego w przebiegu parodontozy 
(sterowana regeneracja kości) przy pomocy materiałów kościozastępczych.  

Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub przychodnia periodontologii 

 
5. Staż kierunkowy w zakresie protetyki stomatologicznej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Diagnostyka zgryzu urazowego. Diagnostyka i leczenie 
zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego. Podstawy planowania 
leczenia protetycznego. Protezy poresekcyjne i obturatory. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w stosowaniu niżej wymienionych procedur stomatologicznych: 
• pobieranie wycisków w celu wykonania uzupełnień protetycznych,  
• wykonywanie zabiegów szlifowania zębów pod korony protetyczne, 
• planowanie, wykonanie i zastosowanie protez i obturatorów po resekcji szczęki i 

żuchwy,  
• leczenie protetyczne w przypadku artropatii stawów skroniowo-żuchwowych. 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył w stosowaniu procedur stomatologicznych wymienionych w programie 
stażu. 
Czas trwania stażu: 2 miesiące 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub przychodnia protetyczna 

 
6. Staż kierunkowy w stomatologii dziecięcej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Zapoznanie się z postępowaniem z dziećmi jako 
pacjentami, możliwość zastosowania premedykacji psychologicznej i farmakologicznej 
przed zabiegami stomatologicznymi. Opanowanie wiedzy z zakresu farmakologii leków 
stosowanych w profilaktyce przeciw próchnicowej, wskazania, przeciwwskazania. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów stomatologicznych: 
• stosowanie praktyczne nowoczesnych metod profilaktyki próchnicy,  
• zabiegi zaopatrywania pourazowych zmian w zębach mlecznych i stałych.  
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub przychodnia stomatologii dziecięcej 
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7. Staż kierunkowy w stomatologii zachowawczej z endodoncją 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Lekarz stomatolog musi opanować wiedzę pozwalającą na 
leczenie ubytków próchniczych przy pomocy nowoczesnych metod i materiałów. 
Zapoznać się z nowoczesnymi sposobami leczenia edodontycznego kanałów zębów 
jedno- i wielokorzeniowych 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek wykonywać 
samodzielnie lub wykonywać z asystą lub pod nadzorem kierownika stażu niżej 
wymienione zabiegi stomatologiczne: 
• przyjmowanie pacjentów i samodzielne wypełnianie ubytków różnymi materiałami, 
• kwalifikacja i wypełnianie kanałów korzeni zębów w leczeniu czasowym i 

ostatecznym, 
• zaopatrywanie obrażeń pourazowych zębów. 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
samodzielnie wykonał zabiegi wymienione w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 1 miesiąc 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub przychodnia stomatologii zachowawczej 

 
8. Staż kierunkowy w radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Możliwości zastosowania odpowiednich technik badania 
radiologicznego do rozpoznawania chorób kości twarzoczaszki, stawów skroniowo-
żuchwowych i zatok szczękowych. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek: 
• wykonywać samodzielnie lub pod nadzorem kierownika stażu zdjęcia:  

- wewnątrzustne 
> zębowe 
> zgryzowe 
> zgryzowo-skrzydłowe 
> pantomograficzne 

• uczestniczyć (asystować) przy wykonywaniu zdjęć: 
- zewnątrzustnych  

> zatok przynosowych w projekcji Watersa  
> telerengenogramów czaszki  
> TK  
> badaniach RM  
> badaniach usg 
> sialografii  

Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
stosował samodzielnie lub uczestniczył w stosowaniu procedur wymienionych w 
programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
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Miejsce stażu: uprawniony zakład radiologii 
 
9. Staż kierunkowy w zakresie medycyny ratunkowej i anestezjologii 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Lekarz stomatolog zapozna się w czasie stażu z metodami 
leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii. Uzyska wiadomości dotyczące 
leków stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w stosowaniu niżej wymienionych procedur: 
• nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja,  
• wykonywanie intubacji ustno-tchawiczej,  
• postępowanie we wstrząsie,  
• sprawowanie opieki pooperacyjnej,  
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył w stosowaniu procedur wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział lub OIOM 

 
10. Staż kierunkowy w chirurgii urazowej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne złamań kości 
sklepienia oraz podstawy czaszki. Ropoznawanie i leczenie chirurgiczne krwiaków 
wewnątrzczaszkowych (nadtwardówkowych, podtwardówkowych, śródmózgowych), 
wykonywanie trepanacji czaszki. Ostry brzuch: rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie. 
Rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie krwotoku z przewodu pokarmowego 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i stosowaniu procedur: 
• badanie chorych z urazami czaszki, klatki piersiowej i brzucha, 
• zabiegi usuwania krwiaków wewnątrzczaszkowych, 
• operacje z przyczyn nagłych w obrębie jamy brzusznej, 
• postępowanie w złamaniach żeber; nakłucie opłucnej, drenaż w urazach klatki 

piersiowej, 
• zakładanie unieruchomienia w złamaniach kończyn (opatrunek gipsowy) 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w wykonywaniu zabiegów i stosowaniu procedur 
wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział chirurgii ogólnej lub urazowej 
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11. Staż kierunkowy w chirurgii plastycznej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Możliwości zabiegów odtwórczych w obrębie twarzy po 
rozległych operacjach onkologicznych, oparzeniach oraz w leczeniu wad czaszkowo-
twarzowych. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów: 
• zabiegi plastyczne w zakresie części twarzowej czaszki i szyi.  
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział chirurgii plastycznej 

 
12. Staż kierunkowy w otorynolaryngologii 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Przyczyny i rodzaje chorób zatok szczękowych (zapalenie, 
nowotwory). zasady rozpoznawania i leczenia. Kliniczne objawy chorób górnych dróg 
oddechowych i ich przyczyny. Krwawienia z nosa i zasady ich tamowania. Przyczyny 
chorób węzłów chłonnych podżuchwowych i szyjnych, metody różnicowania i 
rozpoznawania (usg, punkcja i inne badania). Choroby niezapalne i zapalne oraz 
nowotwory ślinianek. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów: 
• wykonywanie tracheotomii i tracheostomii,  
• tamowanie krwotoków z nosa, wykonywanie tamponady przedniej i tylnej, 
• postępowanie w niedrożności górnych dróg oddechowych, 
• punkcje i operacje zatok szczękowych, 
• rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie ropni okołomigdałkowych, 

przygardłowych. 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 1 miesiąc 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział laryngologiczny 

 
13. Staż kierunkowy w zakresie okulistyki 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Wpływ chorób zębopochodnych na narząd wzroku, metody 
rozpoznawania i leczenia (ogniska zakażenia w jamie ustnej i ich wpływ na choroby 
gałki ocznej). Wpływ złamań szczęki na narząd wzroku. 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i stosowaniu procedur: 
• zaopatrzenie pourazowego uszkodzenia gałki ocznej, powiek, dróg łzowych, 
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• badanie ostrości wzroku, pola widzenia, podwójnego widzenia i ich ocena, 
• usuwanie guzów oczodołu, 
• usuwanie ciała obcego z worka spojówkowego. 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach wymienionych w programie stażu. 
Czas trwania stażu: 2 tygodnie 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział okulistyczny 

 
14. Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej 

Program stażu: 
Zakres wiedzy teoretycznej: Podstawy i metody rozpoznawania wczesnych postaci 
nowotworów w obrębie jamy ustnej i twarzy. Nowoczesne metody leczenia 
nowotworów złośliwych jamy ustnej i twarzy a szczególnie metody chirurgiczne, 
chiemioterapeutyczne i radioterapeutyczne. Zasady kwalifikowania chorych do 
odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej. Ocena stopnia zaawansowania 
klinicznego (TNN) i złośliwości nowotworu. Przewidywanie powikłań, przerzutów, 
rokowanie. Nowotwory złośliwe skóry twarzy (rak podstawnokomórkowy, czerniak). 
Umiejętności praktyczne: w czasie stażu lekarz stomatolog ma obowiązek uczestniczyć 
(asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i badań klinicznych: 
• uczestniczenie w klinicznym i radiologicznym rozpoznawaniu nowotworów w 

obrębie jamy ustnej, kości twarzy i szczęk,  
• pobieranie wycinków do badania histopatologicznego,  
• asystowanie do zabiegów operacyjnych usuwania zmian nowotworowych, 
• uczestniczy w badaniach kontrolnych pacjentów po operacjach onkologicznych. 
Forma zaliczenia stażu kierunkowego (u kierownika stażu): a) kolokwium z wiedzy 
teoretycznej, b) sprawdzian umiejętności praktycznych - potwierdzenie, że lekarz 
uczestniczył (asystował) w zabiegach i badaniach klinicznych wymienionych w 
programie stażu. 
Czas trwania stażu: 1 miesiąc 
Miejsce stażu: uprawniona klinika lub oddział onkologiczny lub Instytut Onkologii 

 
c) Pełnienie dyżurów lekarskich 
Specjalizującego się lekarza stomatologa obowiązuje pełnienie dyżurów w czasie stażu 
kierunkowego w chirurgii szczękowo-twarzowej (co najmniej 3 dyżury w miesiącu).  
 

d) Formy samokształcenia 

Przygotowanie publikacji 
Obowiązkowe przygotowanie jednej pracy poglądowej lub naukowej o tematyce 
uzgodnionej z kierownikiem specjalizacji i wygłoszenie referatu na posiedzeniu 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego). 
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Studiowanie piśmiennictwa 
Podręczniki obowiązujące z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej: 

1) „Chirurgia szczękowo-twarzowa” – podręcznik pod redakcją Stanisława 
Bartkowskiego, CM , UJ, Kraków , 1996 

2) „Chirurgia szczękowo-twarzowa”– pod redakcja Leszka Krysta, PZWL, W-wa ,1999 
3) „Chirurgia stomatologiczna” – pod redakcja H-H.Horcha (wyd. pol. pod. red. 

L.Krysta), Wydawnictwo Med. Urban i Partner, Wrocław , 1997 
4) “Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa” – K. Mlosek, Meddent Press, 

Warszawa, 1995 

Podręczniki zalecane : 

1) „Atlas zabiegów w chirurgii stomatologicznej” – L.Kryst, PZWL, Warszawa, 1991 
2) „Atlas zabiegów w chirurgii szczękowej” – L.Kryst, PZWL, Warszawa, 1991 
3) „Choroby błony śluzowej jamy ustnej” – R.P. Langlais, C.S. Miller(Kolorowy atlas i 

podręcznik – wyd.pol.pod red.E.Szponar),Wyd.Med.Urban i Partner,Wrocław,1997 
4) „Kompendium Farmakoterapii dla Stomatologów” – pod redakcją Zb.Jańczuka. 

Wyd.Med. Urban i Partner , Wrocław, 2002. 
5) „Farmakologia i farmakoterapia w stomatologii” – pod redakcją T. F.Krzemińskiego, 

Śl.AM., Katowice, 1999  

Czasopisma: 

Obowiązuje znajomość bieżących publikacji zawartych w czasopiśmiennictwie 
stomatologicznym. 

Uczestniczenie w działalności towarzystw lekarskich 
• zalecana przynależność do towarzystwa naukowego i uczestniczenie w sesjach 

naukowo-szkoleniowych, 
• obowiązkowe uczestniczenie we wszystkich krajowych kongresach chirurgii stoma-

tologicznej, chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej, 
• wskazany udział w krajowych kongresach dotyczących specjalności pokrewnych: 

ortodoncji, protetyki, implantologii, periodontologii. 

Inne formy samokształcenia 
• Nabycie umiejętności korzystania z elektronicznej formy przekazu informacji 

(Internet, Medline) 

5 - Metody oceny wiedzy i umiejętności praktycznych 
a) Kolokwia 

Lekarz stomatolog specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej zobowiązany jest: 
• zdać u kierownika specjalizacji pięć niżej wymienionych kolokwiów w trakcie 

podstawowego stażu specjalizacyjnego w chirurgii stomatologicznej oraz kolokwium 
końcowe  

1) kolokwium "Znieczulenie – środki znieczulające, powikłania po znieczuleniu" 
2) kolokwium "Urazy zębów, kości szczęk i żuchwy" 
3) kolokwium "Torbiele i nowotwory zębopochodne" 
4) kolokwium "Choroby i zespoły bólowe nerwów: trójdzielnego i twarzowego 
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(neuralgia n. V i porażenie n. VII)" 
5) kolokwium "Ogólnoustrojowe powikłania ropnych chorób zapalnych jamy 

ustnej i szczęk" 
6) kolokwium końcowe 

• zdać kolokwium po każdym stażu kierunkowym z zakresu wiedzy przedstawionej w 
programie określonego stażu - kolokwium przeprowadza kierownik stażu 

1) kolokwium po stażu w chirurgii szczękowo-twarzowej 
2) kolokwium po stażu w ortodoncji 
3) kolokwium po stażu w periodontologii 
4) kolokwium po stażu w zakresie protetyki stomatologicznej 
5) kolokwium po stażu w stomatologii dziecięcej 
6) kolokwium po stażu w stomatologii zachowawczej z endodoncją 
7) kolokwium po stażu w radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej 
8) kolokwium po stażu w zakresie medycyny ratunkowej i anestezjologii 
9) kolokwium po stażu w chirurgii urazowej 

10) kolokwium po stażu w chirurgii plastycznej 
11) kolokwium po stażu w otolaryngologii 
12) kolokwium po stażu w zakresie okulistyki 
13) kolokwium po stażu w zakresie onkologii klinicznej 

• zdać kolokwium po każdym kursie specjalizacyjnym z tematyki przedstawionej w 
programie kursu - kolokwium przeprowadza kierownik kursu, 
1) - kolokwium po kursie wprowadzającym: "Podstawy diagnostyki i leczenia w 

chirurgii stomatologicznej" 
2) - kolokwium po kursie "Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki" 
3) - kolokwium po kursie: "Promocja zdrowia w chirurgii stomatologicznej" 
4) - kolokwium po kursie: "Rozpoznawanie i leczenie obrażeń części twarzowej 

czaszki" 
5) - kolokwium po kursie: "Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia 

protetycznego" 
6) - kolokwium po kursie: "Implantologia stomatologiczna" 
7) - kolokwium po kursie: "Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-

żuchwowego" 
• zdać kolokwium z prawa medycznego we właściwym wojewódzkim ośrodku 

kształcenia u osoby uprawnionej przez okręgową radę lekarską 

b) Sprawdziany umiejętności praktycznych 
Specjalizujący się lekarz stomatolog zobowiązany jest do: 
• zaliczenia sprawdzianów umiejętności praktycznych w czasie stażu 

specjalizacyjnego podstawowego w chirurgii stomatologicznej - w formie 
potwierdzenia przez kierownika specjalizacji, że lekarz stomatolog wykonał 
samodzielnie wymaganą liczbę zabiegów wymienionych w programie stażu  

• zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych po każdym stażu kierunkowym 
w formie potwierdzenia przez kierownika stażu wykonanych samodzielnie przez 
lekarza zabiegów i/lub stosowanych procedur stomatologicznych lub potwierdzenia 
uczestniczenia przez lekarza (asystowania) w wykonywaniu zabiegów i/lub 
stosowaniu procedur stomatologicznych wymienionych w programie stażu.  
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1) - sprawdzian praktyczny – po stażu kierunkowym w chirurgii szczękowo-
twarzowej 

2) - sprawdzian praktyczny - po stażu kierunkowym w ortodoncji 
3) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w periodontologii 
4) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w zakresie protetyki 

stomatologicznej 
5) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w stomatologii dziecięcej 
6) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w stomatologii zachowawczej z 

endodoncją 
7) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w radiologii stomatologicznej i 

szczękowo-twarzowej 
8) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w zakresie medycyny 

ratunkowej i anestezjologii 
9) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w chirurgii urazowej 

10) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w chirurgii plastycznej 
11) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w otolaryngologii 
12) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w zakresie okulistyki 
13) - sprawdzian praktyczny po stażu kierunkowym w zakresie onkologii klinicznej 

c) Ocena przygotowanych publikacji 
Specjalizujący się lekarz stomatolog zobowiązany jest do złożenia do oceny 
kierownikowi specjalizacji pracy poglądowej lub naukowej oraz referatu przed 
wygłoszeniem na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym. 

 
6 - Znajomość języków obcych 
Oczekuje się, że specjalizujący się lekarz wykaże się praktyczną znajomością przynajmniej 
jednego z języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego w 
stopniu umożliwiającym:  
a) rozumienie tekstu pisanego, w szczególności dotyczącego literatury fachowej i 

piśmiennictwa lekarskiego,  
b) porozumienie się z pacjentem, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów 

medycznych,  
c) pisanie tekstów medycznych, w szczególności opinii i orzeczeń lekarskich 

.Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu w studium języków obcych akademii medycznej. 
 
7 - Czas trwania specjalizacji 
Czas trwania specjalizacji w chirurgii stomatologicznej dla lekarzy po stażu 
podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) wynosi 5 lat w tym: staże kierunkowe, kursy i 
urlopy. 
 
8 - Państwowy egzamin specjalizacyjny 
Studia specjalizacyjne w chirurgii stomatologicznej kończą się państwowym egzaminem 
specjalizacyjnym złożonym z części teoretycznej i części praktycznej. Kolejność składania 
poszczególnych części egzaminu: 
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1) egzamin testowy, - (zbiór pytań testowych wielorakiego wyboru z zakresu wymaganej 
wiedzy ustalonej w programie specjalizacji), 

2) egzamin praktyczny - (zabieg operacyjny spośród zabiegów wymaganych w programie 
specjalizacji), 

3) egzamin ustny – (pytania ustne problemowe dotyczące wymaganej wiedzy ustalonej w 
programie specjalizacji). 

 
9 – Ewaluacja programu studiów specjalizacyjnych 
Począwszy od 2001 roku program studiów specjalizacyjnych będzie okresowo poddawany 
ewaluacji i w razie potrzeby modyfikowany przede wszystkim w związku z postępami 
wiedzy medycznej i koniecznością doskonalenia procesu specjalizacji lekarskich zgodnie z 
wymogami Unii Europejskiej - po zasięgnięciu opinii nadzoru specjalistycznego, 
samorządu lekarskiego, towarzystw naukowych, CMKP i Ministerstwa Zdrowia. 
Specjalizujący się lekarze oraz ich kierownicy specjalizacji zobowiązani są śledzić i 
uwzględniać zmiany programowe i odpowiednio korygować proces własnych studiów 
specjalizacyjnych. Aktualna, obowiązująca wszystkich specjalizujących się lekarzy wersja 
programu studiów specjalizacyjnych w chirurgii stomatologicznej, dostępna jest zawsze na 
stronie Internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


