
ÚRAZY STÁL!CH ZUB"
A POÚRAZOVÉ KOMPLIKACE

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: Doc. MUDr. Romana Koberová-Ivan!aková, CSc.

Pátek 7. #íjna 2022 od 12 hodin
Harmony Club Hotel, 28. #íjna 170, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

•  Vy"et!ení dít#te s úrazem zub$.
•  Poran#ní tvrd%ch zubních tkání a zubní d!en#.
•  Poran#ní tvrd%ch zubních tkání, zubní d!en# a alveolárního v%b#&ku.
•  Poran#ní záv#sného aparátu zubu.
•  Poran#ní m#kk%ch tkání obli'eje a dutiny ústní.
•  Poúrazové komplikace.
•  O"et!ení stál%ch zub$ s nedokon'en%m v%vojem ko!ene a infikovanou zubní d!ení.
•  Prevence úraz$ stál%ch zub$.
•  Právní aspekty úraz$ zub$ a poúrazov%ch komplikací.

CENA: 4 150 K! v!etn" DPH 
(3 735 K$ v$etn% DPH = 10% sleva p#i p#ihlá&ení m%síc p#edem)

Ur!eno pro: PZL (5 kredit# $SK), DH (zá%tita ADH), sestry



Vzd%lání

1988 vystudovala Léka!skou fakultu Univerzity  
Karlovy v Hradci Králové 

1991 dr&itelkou atestace v oboru stomatologie

1996 dr&itelkou atestace v oboru d#tské stomatologie

2011 docentkou stomatologie na Léka!ské fakult# 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové

2013 dr&itelkou atestace v oboru klinického zubního 
léka!ství

Pracovní zku&enosti

od r. 1992 vede d#tské odd#lení Stomatologické kliniky 
LFUK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové; 
p!i(stejné instituci je také zástupkyní p!ednos-
ty kliniky pro vzd#lávání a v#decko-v%zkumnou 
'innost

ve svém v%zkumu a odborné práci se soust!e-
)uje na prevenci zubního kazu u d#tí, o"et!ení 
do'asného chrupu a pé'i o d#tské pacienty 
s(chronick%mi systémov%mi chorobami

tém#! 20 let se podílí na pregraduální v%uce 
student$ zubního léka!ství a postgraduálním 
vzd#lávání zubních léka!$ v oboru d#tské  
zubní léka!ství

p$sobila na zahrani'ních pracovi"tích (ACTA, 
Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for 
dental research, Iowa, USA). Napsala více ne& 
100 v#deck%ch prací, p#t monografií a velké 
mno&ství oponentur. Byla hlavním !e"itelem 
'i(spolu!e"itelem 9 v%zkumn%ch projekt$

v *R a v zahrani'í p!ednesla p!es 250 odbor-
n%ch sd#lení. P$sobí jako koordinátorka a(od-
born% garant preventivního programu „Zdrav% 
úsm#v“, kter% má v *R více ne& desetiletou 
tradici

je spoluautorkou odborné publikace „Doporu-
'ení a postupy v prevenci zubního kazu u(d#tí 
a(mláde&e“. Je 'lenkou v%boru *eské spole'-
nosti pro d#tskou stomatologii, zastupuje  
*eskou republiku v rad# komisa!$ EAPD  
( European Academy of Paediatric Dentistry) 
a(ACFF (Aliance for a Cavity Free Future)

spole'n# s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. 
je autorkou knihy ur'ené student$m zubního 
léka!ství a praktick%m zubním léka!$m: D"tské 
zubní léka&ství

Doc. MUDr. Romana 
Koberová-Ivan!aková, 
CSc.

Vladimíra Ková!iková
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Region Morava
M: +420'725'777'487
E: kovacikova@jps.cz

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

11.30–12.00 registrace a'ob$erstvení
12.00–14.00 p#edná&ka
14.00–14.15 p#estávka
14.15–15.45 p#edná&ka
15.45–16.30 pozdní ob%d
16.30–18.00 p#edná&ka

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na na&í bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u'svého obchodního 
zástupce.

Platbu ú$astnického poplatku prosím pouka(te na zá-
klad% námi vystavené faktury na ú$et JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uve)te $íslo faktury. Uhrazením 
ú$astnického poplatku je dokon$ena registrace a tímto 
okam(ikem je mezi po#adatelem akce a ú$astníkem 
uzav#ena smlouva o ú$asti, její( nedílnou sou$ástí jsou 
Závazné podmínky ú$asti na akci po#ádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
v*ch stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si p#ineste s'sebou.

V'cen% je zahrnuto chutné ob$erstvení b%hem p#está-
vek a ob%d v$. nápoje. Wifi je bezplatn% k dispozici.

Na akcích po#ádan*ch Akademií JPS jsou pro Vás p#i-
praveny mimo#ádn% v*hodné nabídky a'slevy.

INFORMACE

PROGRAM

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


