
ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA  
A TRENDY NA HRANICI OBORŮ

zveme vás na seminář
Přednášející:  MUDr. et MUDr. Petr Kocum 

MUDr. Petr Jirák

 
 
 
 

 

 
 

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní

aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida

– zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 25. 3. 2019)

5 kreditů ČSK

Čtvrtek 25. dubna 2019 od 13 h
AK DENT, s.r.o., Malinovského 367/23,
671 72 Miroslav u Znojma

akademie



Životopis

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku,  
Nemocnice Na Homolce, Praha

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

Absolvent všeobecné medicíny a stomatologie, 
který se od počátku své profesní kariéry zaměřu-
je na interdisciplinární problematiku ORL a sto-
matologie. 
Centrem jeho zájmu je operativa čelistní dutiny 
a maxily, sanační i rekonstrukční včetně implan-
tologie. Je zastáncem funkční a miniinvazivní, 
v indikovaných případech však radikální a na 
etiologii orientované chirurgie. Podporuje koope-
raci oboru při řešení pacientových obtíží.

MUDr. et MUDr.
Petr Kocum

Vzdělání a praxe

Pregraduální vzdělání na 3. Lékařské fakultě UK
1999 Promoce na LF UK
2003 Atestace ORL 1. stupně
2007 Uznání specializované způsobilosti ORL
2013 Zkouška pro udělení primářské licence pro obor ORL

od r. 2007 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s pravi-
delnou obnovou dosud

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

Doc. F. Šram
2001–dosud Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice 

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

MUDr. H. Raková, MBA
Pedagogická činnost

Výuka mediků – přednášky Onkologie v ORL, 
pro mediky 3. LF UK v rámci předmětu

2006–2011 Onkologie – nepravidelně.
Specializace v ORL oboru

Diagnostika a léčba chrápání a SAS
Endoskopické operace FESS
Diagnostika a léčba chorob slinných žláz
Problematika čelistního kloubu

Specializace na Klinice Esthe
Laserové zákroky, výplně, mesoterapie,  
diagnostika a léčba chrápání a SAS

MUDr.Petr Jirák

Ing. David Mičaník
Junior product manager
divize Implantologie
M: + 420 702 204 165
E: micanik@jps.cz

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 na hotelovém parkovišti zdarma.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

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.

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

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


