akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. et MUDr. Petr Kocum

IMPLANTÁT A SINUSITIDA
Čtvrtek 22. listopadu 2018 od 13 h
Parkhotel Congress Center Plzeň,
U Borského parku 31, 301 00 Plzeň

SYLABUS
• Dentální implantát je základním pilířem moderní rekonstrukční stomatologie.
Je prvkem žádaným i obávaným, teší se velké oblibě, ale umí život také
komplikovat. Cílem rekonstrukce chrupu je funkce a estetika. Pacienti tlačí na
rychlá rešení a implantologii často vnímají jako pouze technický obor.
• Nicméně implantologie je disciplínou navýsost medicínskou, zahrnující
veškerou problematiku a úskalí spojené se zaváděním cizího tělesa do lidského
organismu. Přítomnost implantátu v dutině ústní a jeho intimita k důležitým
strukturám splanchnokrania vyžaduje nutnost pochopení anatomie a fyziologie
nejen alveolárních výbežků, ale také všech okolních struktur.
• Přes veškerou snahu vývoje oseointegračních materiálů, technických
komponent a protokolu se nelze nesetkat s komplikacemi. Lze je však
minimalizovat. A v případě, že komplikace nastane, je třeba ji odhalit a řešit
a to včas a miniinvazivně.
CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 22. 10. 2018)
5 kreditů ČSK

MUDr. et MUDr.
Petr Kocum

Životopis
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku,
Nemocnice Na Homolce, Praha
Stomatochirurgické centrum
Podstata – Hudler spol. s r.o., Praha
Absolvent všeobecné medicíny a stomatologie,
který se od počátku své profesní kariéry zaměřuje na interdisciplinární problematiku ORL
a stomatologie. Centrem jeho zájmu je operativa čelistní dutiny a maxily, sanační i rekonstrukční včetně implantologie. Je zastáncem
funkční a miniinvazivní, v indikovaných případech však radikální a na etiologii orientované
chirurgie. Podporuje kooperaci oboru při řešení
pacientových obtíží.

PROGRAM
12.30–13.00

Registrace a občerstvení

13.00–14.30

Přednáška, část I.
·S
 polupráce stomatologa a ORL
lékaře
·A
 natomie a fyziologie VDN
·C
 hronická maxilární sinusitida/
rinosinusitida odontogenní etiologie (CMSDO) – patofyziologie
a etiologie

14.30–14.45

Přestávka

14.45–16.45

Přednáška, část II.
·C
 hronická maxilární sinusitida /
rinosinusitida odontogenní etiologie (CMSDO) – léčba
·O
 perace stomatochirurgické, ORL
a kombinované
·N
 ová klasifikace sinonazálních
komplikací dentálního původu
· Implantát a sinusitida

16.45–17.15

Večeře

17.15–18.30

Přednáška, část III.
·S
 inus lift a sinusitida
· Kazuistiky

akademie

INFORMACE
Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie,
telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem
na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního
zástupce.
Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300,
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.jps.cz/akademie-informace.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Romana Pídová
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 775 878 799
E: pidova@jps.cz

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

