PRAKTICKÝ KURZ NA SINUS LIFT
– WORKSHOP NA PRASEČÍCH
ČELISTECH
Zveme vás na praktický kurz pro max. 14 osob

Přednášející: Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA.

Sobota 19. listopadu 2022 od 10 hod.
Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
• obecná charakteristika augmentace měkkých a tvrdých tkání
• provedení sinus liftu pomocí vhodného instrumentaria
• seznámení v praxi s implantačním systémem
• implantace a sinus lift
• práce se špičkovými mikrochirurgickými nástroji
• protetické řešení u bezzubých čelistí
CENA: 7 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PROGRAM

Prim. MDDr. et MUDr.
Jaroslav Valach, Ph.D.,
MHA.

9.30–10.00

Vzdělání
2008

Ukončení magisterského studia v oboru
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství UK v Praze

2014

Ukončení doktorského studia
– Ph.D. v oboru Experimentální chirurgie

10.00–12.00

teoretický úvod

12.00–13.00

praktické cvičení

13.00–13.30

oběd

13.30–16.00

praktické cvičení

INFORMACE

Pracovní zkušenosti
2002–2005

Čelistní chirurgie, Vojenská nemocnice v Praze

2005–nyní

Vedoucí lékař a přednášející na Stomatologické
klinice VFN a 1. LF UK v Praze, oddělení maxilofaciální chirurgie, specializace v implantologii
a estetické rehabilitaci obličeje s využitím epitéz
kotvených pomocí dentálních implantátů

2013–nyní

Vedoucí lékař Implantologického centra Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Zahraniční stáže
2000

registrace a občerstvení

Taipei Medical College Hospital, Tchaj-wan
Pravidelné stáže na UNI Graz, Rakousko
– prof. M. Lorenzoni
Pravidelné stáže na Degidi Dental Clinic
Educational, Itálie – prof. arco Degidi

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.

Ocenění
Cena Alberta Schweitzera za lékařství za rok 2012
Výroční cena České anatomické společnosti za
nejlepší publikaci roku 2012

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.

Ing. Barbora Jeníčková
Zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz

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