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Témata odborných sdělení vychází z praktických zkušeností kli-
nického pracoviště ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Přináší 
nejen poznatky o diagnostických a terapeutických postupech, 
ale i zpětnou vazbu o dalším osudu pacienta, který je odeslán 
praktickým zubním lékařem.

Poslední dobou narůstá četnost závažných komplikací ko-
lemčelistních zánětů, které můžou být pro nemocného velmi 
rizikové a život ohrožující. Proto je velmi důležité nepodcenit si-
tuaci a co nejdříve zahájit ošetření a zajistit péči o celkový stav.

Přibývá i pacientů s potížemi v oblasti čelistních kloubů. Zde 
je dobré znát jednoduchý algoritmus klinického a zobrazova-
cího vyšetření, který napomůže přesněji určit diagnózu a ná-
slednou terapii.

V současné době jsou různé možnosti chirurgické terapie dy-
sfunkcí čelistního kloubu, od miniinvazivních technik, prove-
ditelných ambulantně, po otevřené operace vyžadující zázemí 
lůžkového oddělení.

Setkáváme se s novými antikoagulancii a každý praktický zubní 
lékař jistě ocení nové informace k ošetření pacientů s poru-
chou hemokoagulace.

Každý chirurgický výkon je zatížen rizikem možných komplikací. 
Míru rizika lze snížit jejich znalostí a zkušeností s následným ře-
šením problému. Nejdůležitější je však komunikace s pacientem.

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, tele
fonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, emailem na adre
se objednavky@jps.cz nebo u svého obchodního zástupce.

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě 
námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300, jako varia
bilní 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.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek 
a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. Parkování 
je možné bezplatně na hotelovém parkovišti.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny 
mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

12.30–13.00 Registrace a občerstvení
13.00–15.30 Přednáška, část I.
15.30–16.00 Pozdní oběd
16.00–18.30 Přednáška, část II.
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OLOMOUCKÉ CHIRURGICKÉ ODPOLEDNE

27. března 2020 | 13 h
Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, 
783 01 Olomouc

•  doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
– Komplikace dentoalveolárních výkonů

•  doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.  
– Kolemčelistní záněty ve stomatologii

•  MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.  
– Koagulační stavy

•  MUDr. Petr Heinz, Ph.D.  
– Diagnostika a terapie onemocnění čelistního kloubu

Zveme vás na seminář

akademie



Životopis
2006 Ukončení studia Lékařské Fakulty UP Olomouc v oboru  

stomatologie.

2016 Atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie.

Prakticky od nástupu na pracoviště se věnuje problematice 
onemocnění čelistního kloubu. Postupně svůj zájem soustře-
dil ještě na endoskopické metody operativy čelistních dutin, 
onkochirurgii a rekonstrukční výkony oblasti hlavy a krku.

Je velmi erudovaným a moderním implantologem s širokým 
zájmem o augmentační techniky a postupy.

2017 Obhajoba dizertační práce na téma endoskopického  
ošetření oblasti čelistních dutin.

Je autorem a spoluautorem několika publikací, přednášek 
a posterů doma i v zahraničí.

Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie, České 
stomatologické komory, České lékařské komory, Spolku lékařů 
českách a členem AO group for Craniomaxillofacial surgery.

MUDr.  
Petr Heinz, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie v Olomouci 

Životopis
2002 Ukončení studia všeobecného lékařství.

2003 Ukončení studia stomatologie.

Chirurgické klinika v Camrose v Kanadě a poté Úrazová  
nemocnice v Brně.

od r. 2004 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci. Zde 
se již řadu let věnuje problematice nádorových onemocnění 
orofaciální oblasti.

2010 Atestace z maxilofaciální chirurgie.

2012 Atestace z orální a maxilofaciální chirurgie.

Absolvoval dlouhodobou stáž na klinice maxilofaciální  
chirurgie v Hamburku. 

Zavedl do praxe kliniky rekonstrukční operační postupy po 
resekčních výkonech nádorů a ve spolupráci s plastickými 
chirurgy i mikrochirurgické operační metody.

2009 Obhajoba dizertační práce v oblasti výzkumu sliny jako  
diagnostického média.

2019 Obhajoba habilitační práce v oblasti orofaciální onkochirurgie.

Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantů, 
autorem a spoluautorem mnoha publikací v domácích  
i zahraničních impaktovaných časopisech.

Je členem České společnosti maxilofaciální chirurgie,  
České stomatologické komory a členem AO group for  
Craniomaxillofacial surgery.

doc. MUDr. et MUDr.  
Richard Pink, Ph.D.
Zástupce přednosty Kliniky ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie FN 
a LF UP Olomouc

Životopis
1996 Ukončení studia stomatologie.

1997 Ukončení studia všeobecného lékařství.

Působil krátce na traumatologickém oddělení a dále  
ve stomatologické ordinaci v Trnavě na Slovensku. 

od r 1999 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Zde se již řadu 
let věnuje problematice onemocnění čelistního kloubu. 

Zavedl do praxe kliniky endoskopické metody operace  
čelistního kloubu.

2009 Obhajoba dizertační práce.

2015 Obhajoba habilitační práce. 

Stal se úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika gran-
tů, autorem a spoluautorem desítek publikací v domácích 
i zahraničních impaktovaných časopisech. 

2005–2012 Vykonával funkci zástupce přednosty kliniky pro výuku 
studentů LF UP.

2012 Převzal od svých předchůdců dobře vybudovanou a výborně 
vedenou kliniku se skvělým kolektivem a dále pokračuje 
v její modernizaci.

Je předsedou Specializační oborové rady ČR pro vzdělávání 
zubních lékařů v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie, 
předsedou Akreditační komise ministerstva zdravotnictví ČR 
pro obor Maxilofaciální chirurgie, vědeckým sekretářem výbo-
ru České společnosti Maxilofaciální chirurgie, členem Oboro-
vé rady pro postgraduální studium v oboru stomatologie na 
LF UP, členem Oborové rady otorhinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku na LF UP, členem zkušební komise ministerstva 
zdravotnictví pro aprobační zkoušky lékařů a farmaceutů.

doc. MUDr. et MUDr. 
Peter Tvrdý, Ph.D.
Přednosta Kliniky ústní,  
čelistní a obličejové chirurgie  
FN a LF UP Olomouc

Životopis
2000 Ukončení studia Lékařské Fakulty UP Olomouc v oboru  

stomatologie.

2001 Ukončení studia Lékařské Fakulty UP Olomouc  v oboru 
všeobecné lékařství.

2003 Atestace I. stupně stomatologie.

2006–2012 Práce v nemocnici Eastbourne a v Univerzitní nemocnici 
Brighton ve Velké Británii na klinice Maxilofaciální chirurgie.

2010 Atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie.

Prakticky od nástupu na pracoviště se věnuje problematice 
čelistních anomálií. Svůj zájem ještě rozšířil na diagnostiku 
a léčbu orofaciálních malignit. 

2015 Obhajoba dizertační práce na téma HPV v etiologii  
orofaryngeálních karcinomů.

Je také velmi zkušeným a progresivním implantologem. Na 
klinice se plně věnuje operačním výkonům ortognátní chi-
rurgie, do klinické praxe zavádí moderní operační postupy.

Je autorem a spoluautorem několika publikací, přednášek 
a posterů doma i v zahraničí.

Mimo práce na klinice zastává funkci ve vedení České společ-
nosti maxilofaciální chirurgie, je vyslancem za Českou repub-
liku u Evropské asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii.

Dále je členem České stomatologické komory a ITI international.

MUDr. et MUDr.  
Petr Michl, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie v Olomouci 
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