SLAVÍME 30. ROK

CHIRURGIE PARODONTU
A SLIZNIČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Každý 30. zaregistrovaný
účastník naší akademie
získává kurz ZDARMA.

Pátek 24. února 2023 od 13 hodin
Hotel DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha 9

Přednášející: MUDr. Dana Sieglová
CHIRURGIE PARODONTU – VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O EPITELIÁLNÍM ŠTĚPU
• Přehled základních vyšetření pro nutnou diagnosu
a indikaci léčby parodontitis
• Algoritmy postupů při léčbě parodontitis
• Náhled do historie chirurgických postupů
v parodontologii – vývoj
1. Lalokové operace – resektivní chirurgie
2. Mukogingivální chirurgie – reparativní chirurgie:
co tím myslíme a co tam patří
Praktická část:
Šicí materiál: jehly, typy vláken, typy stehů
(přinesenými nástroji vyzkoušíme sutury, odběr štěpu
na modelu – přineste si: skalpel č. 15, držák skalpelu,
jehelec. Šicí materiál obdržíte).
Epiteliální štěp free graft – Kdy, čím a jak
Dopodrobna uslyšíte a uvidíte postup při prohloubení
vestibula epiteliálním štěpem: vyšetření – jak stanovit

nedostatek připojené gingivy, indikace k prohloubení,
kdy a jak, nástroje, příprava pacienta, asistence – co
by měla vědět a znát asistentka při odběru a přenosu
štěpu, anestesie.
• Fáze přípravy indikovaného lože – apikální posun
mukosního laloku, sutura, na co dávat pozor, jak
provést – vše uvidíte na videu. Kritické okamžiky
• Odběr štěpu, velikost a tloušťka, přenos do indikované
lokality, šít anebo nešít, prodloužení štěpu do
požadované délky operovaného místa.
• Poučení pacienta, medikace
• Odstranění stehů
• Na videu uvidíte též frenulektomii laserem.
• Kasuistiky týkající se odhalených krčků, mělkého
vestibula.
• Závěr – dotazy

Přednášející: MUDr. Markéta Libánská
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EROSE A VŘEDU V DUTINĚ ÚSTNÍ, ZÁKLADNÍ
SLIZNIČNÍ ONEMOCNĚNÍ
• Nejčastější onemocnění v dutině ústní a srovnání s podobným klinickým nálezem
i u méně častých změn na sliznicích
• Jak postupovat při stanovení diagnózy změn v dutině ústní
• Jednoduché a dostupné postupy k ošetření změn v dutině ústní

CENA: 4 390 Kč včetně DPH (10% sleva při přihlášení měsíc předem)
Určeno pro: PZL, Implantology (5 kreditů ČSK)

PROGRAM
MUDr. Dana Sieglová

Vzdělání
1979

Promovala na Karlově Universitě v Praze, roční
stáží na I. Stomatologické klinice získala znalosti
z oblasti onemocnění dutiny ústní a ústní sliznice.

1984

Specializace v parodontologii – státní zařízení
OÚNZ Praha 5

Praxe v oboru
1990

Stáž u Dr. Fasciano, parodontologa Harvardské
University.

1992–1997

Spolupráce s japonskou farmaceutickou firmou
Yamanouchi.

1997–2002

Spolupráce s Dr. Jiřím Sedelmayerem při organizaci vzdělávacích praktických i teoretických
kursů.

2004
2006–2008
2015

Soukromá firma Zubní péče s.r.o., funkce: majitel,
parodontolog a všeobecný stomatolog.
Dvouletý pobyt v GB – v Severním Irsku, stomatolog a parodontolog.
Věnuje se parodontologii.

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.

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.

MUDr. Markéta
Libánská

Vzdělání
1990–1998

1. LF UK obor stomatologie

od r. 2001

Odbornost parodontologie

Praxe v oboru
1998

VFN Praha Stomatologická klinika od. r. 2001
působení na odd. parodontologie od r. 2003
na odd. onemocnění ústních sliznic – orální
medicína

2001

1. LF UK Stomatologická klinika obor parodontologie, onemocnění ústních sliznic – orální medicína

2004

SVOŠZ pro dentální hygienistky Praha

2005

Výpomoc Zubní péče Praha

2015

3. LF UK bakalářské studium dentální hygiena

Andrea Kania
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Praha a střední Čechy
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

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