akademie
Zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.

VÝHODY A LIMITY JEDNOTLIVÝCH
AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ
Praktický workshop na prasečích čelistech

Středa 25. května 2022 od 13 hodin
Clarion Congress Hotel
Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem

• Principy, indikace a kontraindikace jednotlivých augmentačních metod
• Realistická očekávání: GBR, onlay, inlay augmentace, sinus lift, SSP,
bone split, Khoury, socketpreservation, bone ring
• Srovnání augmentačních metod
• Nejčastější komplikace a nástrahy
• Druhy materiálů k augmentaci
• PRF, PRP, růstové faktory k regeneraci kosti, kmenové buňky
• Role měkkých tkání v augmentaci
• Příprava pacienta k výkonu, provedení, pooperační péče
• Nejčastější komplikace a jejich základní řešení
CENA: 7 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr. Karel Klíma,
Ph.D.
Životopis

12.30–13.00

Registrace a občerstvení

13.00–15.30

Přednáška

15.30–16.00

Pozdní oběd

16.00–18.30

Praktický workshop

1996–2003 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, studium
všeobecného lékařství.
leden–březen Université Montpellier I – Faculté de médecine,
2002 Francie, trimestr studia bloku infekčních
nemocí a vnitřního lékařství.
leden–březen Université Montpellier I – Faculté de médecine,
2003 Francie, trimestr studia urgentní medicíny.
2003–2006 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
dostudování stomatologie.
2008–2015 Postgraduální studium, obor: Experimentální
chirurgie. Téma: Regenerace kostní tkáně
s použitím kmenových buněk. Spolupráce
s Akademií věd ČR.
2013 Atestace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Praxe v oboru
2003 Klinika obličejové a čelistní chirurgie
UniversitätsSpital Zürich – Klinik und Poliklinik
für Kiefer- und Gesichtschirurgie, Švýcarsko.
2003–2006 ORL klinika 2. LF UK, FN Motol, sekundární lékař.
2006–dosud Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
1. LF UK a VFN., sekundární lékař.

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.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

2013–dosud Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha,
zástupce přednosty pro výuku.
Léčebně preventivní činnost
Léčebně preventivní činnost na Odd. ústní,
čelistní a obličejové chirurgie Stomatologické
kliniky zejména traumatologie, ortognátní
chirurgie, implantologie. Implantolog
v privátních praxích Dentplus s r.o.,
CMC Praha, Santé Praha s.r.o.

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

Publikační a přednášková činnost
Autor článků v impaktovaných časopisech.
Postgraduální studium regenerace kosti
s použitím kmenovým buněk. Spoluautor
učebnic. Spoluřešitel grantů.

Taťána Tučková
Specialista pro implantologii
M: +420 770 112 701
E: tuckova@jps.cz

Pedagogická činnost
Přednášky, semináře, praktika v rámci studia
zubního lékařství a všeobecné medicíny
v českém a anglickém jazyce na 1. LF UK.
Čenství v odborných společnostech:
Česká stomatologická komora; Společnost
maxillofaciální chirurgie České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
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