
Náplň semináře:
•  Pokračování úspěšného workshopu.
•  Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických 

problémů pomocí augmentace měkkých tkání.
•  Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství 

a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu  
až po finální rekonstrukci.

•  Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy 
počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem  
propracované operační postupy.

CENA:  
7 990 Kč včetně DPH
Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK) 
Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ
V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ 
KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH

SLAVÍME 30. ROK
Každý 30. zaregistrovaný účastník naší 

akademie získává kurz ZDARMA.

Zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Čtvrtek 30. března 2023 od 10 hodin
Absolutum Wellness Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7



Vzdělání

1994 Absolutorium Univerzity Karlovy v Hradci Králové
1996 Atestace I.st. v oboru stomatologie
2012 Ukončení postgraduálního studia s titulem 

Ph.D. v oboru Biomedicíncká informatika s prací 
„Systém na podporu rozhodování v dentální 
implantologii – kvalita života pacientů  
s implantáty“

Pracovní zkušenosti

1994–1996 Předatestační příprava v Ústřední vojenské  
nemocnici v Praze s praxí na oddělení Obliče-
jové a čelistní chirurgie Ústřední vojenské  
nemocnice v Praze

1996–1999 Vedoucí lékař stomatologického oddělení  
Vojenského letiště Praha-Kbely

od r. 1999 Soukromá implantologická a parodontologická 
praxe v Praze

Učitelská a školitelská činnost

od r. 2006 Odborný asistent na Stomatologické klinice dětí 
a dospělých 2. LF UK a FN Motol; pregraduální 
výuka implantologie a implantologické protetiky

od r. 2006 Vedoucí implantologického oddělení na Stoma-
tologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK  
a FN Motol
Autor množství přednášek na vědeckých sym-
poziích v České republice (Pražské dentální dny, 
implantologické semináře), i v zahraničí (kongres 
EAPD Mnichov, hlavní řečník Dentsply Implan-
tologického Symposia 2015 v Praze a 39. ročníku 
konference Evropské protetické asociace)
(Spolu)autor článků v odborných českých  
a zahraničních časopisech s impact faktorem
Lektor certifikovaných kurzů „Základy dentální 
implantologie“ a praktických kurzů v oboru  
dentální implantologie
Vedoucí lékař soukromého školicího pracoviště 
v dentální implantologii v Praze

Ocenění

Nejlepší poster Dentsply implantologického 
Symposia 2015 v Praze

Ostatní

Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR „3- D rekonstrukce 
tvrdých a měkkých zubních tkání u hendikepo-
vaných pacientů – stabilita léčby“ a grantu  
AstraTech D-2009-56 „How do patients perceive 
the benefit of Astra implant“
Člen Implantologického klubu ČR a European 
association for osseointegration

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
09.30–10.00 registrace a občerstvení

10.00–12.00 teoretická část kurzu

12.00–12.30 oběd

12.30–16.30 praktická část kurzu

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 zá-
kladě 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 interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. 
Parkování u hotelu zdarma – vjezd na parkoviště z ulice 
Železničářů.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné 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

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

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


