
ORL A STOMATOLOGIE –  
VYBRANÁ TÉMATA NA HRANICI OBOR!  
A SPOLE"NÁ KONZULTACE

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MUDr. et MUDr. Petr Kocum, MUDr. Petr Jirák

"tvrtek 22. zá#í 2022 od 13 hodin
Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, 301 00 Plze$

CENA: 3 990 K! v!etn" DPH 

•  Jak mi pom#$e ORL a jak já jemu? 
•  Jak si vzájemn% pomoci? 
•  Dva pohledy na jednoho pacienta? 
•  Co není radno podce&ovat? 
•  Pro' je správné respektovat p!írodu? 

Nahlédn%me do nitra spole'n(ch témat. Konzultujme, u'me se od druhého, spolupracujme.

Nápl! seminá"e:
•  Intimita obor#
•  Ucho versus TMK
•  Sinusitidy versus SCDDT
•  Onemocn%ní slinn(ch $láz, sialoendoskopie
•  Kazuistiky na"e a Va"e aneb co p!iná"í dennodenní praxe, spole'ná konzultace pacient#

V rámci tohoto seminá!e máte mo$nost konzultace p!ímo va"ich pacient#.  
Doporu'ujeme p!inést si fotodokumentaci, p!ípadn% OPG.

Ur!eno pro: PZL a Implantology �� kredit� ��K�



%ivotopis

Odd%lení ORL a chirurgie hlavy a krku,  
Nemocnice Na Homolce, Praha

Stomatochirurgické centrum  
Podstata – Hudler spol. s r.o., Praha

Absolvent v"eobecné medicíny a stomatologie, 
kter( se od po'átku své profesní kariéry za-
m%!uje na interdisciplinární problematiku ORL 
a)stomatologie. 
Centrem jeho zájmu je operativa 'elistní dutiny 
a maxily, sana'ní i rekonstruk'ní v'etn% implan-
tologie. Je zastáncem funk'ní a miniinvazivní, 
v)indikovan(ch p!ípadech v"ak radikální a na 
etiologii orientované chirurgie. Podporuje koo-
peraci oboru p!i !e"ení pacientov(ch obtí$í.

MUDr. et MUDr.
Petr Kocum

Vzd&lání a praxe

Pregraduální vzd%lání na 3. Léka!ské fakult% UK
1999 Promoce na LF UK
2003 Atestace ORL 1. stupn%
2007 Uznání specializované zp#sobilosti ORL
2013 Zkou"ka pro ud%lení primá!ské licence pro obor ORL

od r. 2007 Diplom celo$ivotního vzd%lávání léka!# s pra-
videlnou obnovou dosud

Praxe v oboru
2001 Medical Healthcom s.r.o. foniatrie a ORL,  

Doc. F. *ram
2001–dosud Odd%lení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice 

Na Homolce, od roku 2014 na pozici primá!e
2010–dosud Esthé – Klinika estetické medicíny, a.s.,  

MUDr. H. Raková, MBA
Pedagogická 'innost

V(uka medik# – p!edná"ky Onkologie v ORL, 
pro mediky 3. LF UK v rámci p!edm%tu

2006–2011 Onkologie – nepravideln%.
Specializace v ORL oboru

Diagnostika a lé'ba chrápání a SAS
Endoskopické operace FESS
Diagnostika a lé'ba chorob slinn(ch $láz
Problematika 'elistního kloubu

Specializace na Klinice Esthe
Laserové zákroky, v(pln%, mesoterapie,  
diagnostika a lé'ba chrápání a SAS

MUDr. Petr Jirák

12.30–13.00 Registrace a ob'erstvení

13.00–15.30 P#edná(ka, 'ást I.

15.30–16.00 Pozdní ob&d

16.00–18.30 P#edná(ka, 'ást II.

PROGRAM

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

Romana Pídová
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants 
Ji*ní a západní "echy
M: +420)775)878)799
E: pidova@jps.cz

Ing. Barbora Jení!ková
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants "echy
M: +420)702)204 137
E: jenickova@jps.cz

akademie

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#ines-
te 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


