akademie
zveme vás na workshop pro 15 osob
Přednášející: Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

TECHNIKY OCHRANY ALVEOLU
A AUGMENTACE TVRDÝCH
TKÁNÍ V PRAXI
Pátek 17. května 2019 od 13 hodin
Parkhotel Congress Center,
U Borského parku 31, 301 00 Plzeň

Teoretická přednáška

Praktická část

• Hojení extrakční rány
• Důležité faktory uplatňující se v rámci
hojení a jejich ovlivnění
• Hojení extrakční rány při okamžité
implantaci a její důsledky
• Technika částečné extrakce zubu se
zachováním vestibulární lamely
• Ovlivnění hojení extrakční rány
použitím augmentačních metod
• Regenerace parodontu
• Tvar laloku a techniky směřující
k regeneraci parodontu
• Uplatnění xenogenních kostních štěpů
v regeneraci
• Uplatnění xenogenních membrán při
regeneraci

(Na prasečích čelistech. Prosíme
účastníky, aby si s sebou přinesli
vlastní skalpel s čepelkou 12,15,
raspatorium, chir pinzetu, normální
pinzetu, nůžky, jehelec)
• Využití membránové techniky
k regeneraci parodontu.
• Využití augmentačního materiálu
a přípravku Mucograft Seal
k zachování alveolu.
CENA: 5 690 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PROGRAM
Doc. MUDr.
Martin Starosta, Ph.D.
Vzdělání
1986–1991

LF UP Olomouc, obor stomatologie, ukončeno
s červeným diplomem

1994

I atestace ze stomatologie

1997

nástavbová atestace z parodontologie a onemocnění sliznic úst (atestační práce: Stav dutiny ústní u hematoonkologických pacientů)

1998

obhajoba disertační práce (disertační práce:
Nekariogenní defekty zubních krčků)

1999

udělen vědecký titul Ph.D.

1999

jmenován soudním znalcem ve forenzní stomatologii oblast identifikace osob dle chrupu

2004

obhajoba habilitační práce (habilitační práce:
Regenerace parodontu)

2005

udělen titul docent stomatologie

Pracovní zkušenosti
1992–1993

Klinika ÚCOCH FN a LF UP Olomouc,
sekundární lékař

1993–1994

I. stomatologická klinika FN Olomouc, asistent,
oddělení preklinické stomatologie

1994–2004

I. stomatologická klinika LF UP Olomouc,
odborný asistent, oddělení parodontologie

2005–dosud

Klinika zubního lékařství FN a LF UP, Palackého 12,
Olomouc, 772 00, telefon: +420 585 859 245,
e-mail: starmar@tunw.upol.cz – docent, vedoucí oddělení parodontologie a implantologie;
Specializace: Parodontologie a onemocnení
ústní sliznice, implantologie, mezioborová
spolupráce s ortodoncií (zavedení kotevních
implantátu do praxe v Ceské republice)

Odborná činnost
autor 35 původních vědeckých prací
autor více než 350 přednášek v tuzemsku
i zahraničí

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

teoretická část kurzu

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

praktická část kurzu

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.
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Romana Pídová
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 775 878 799
E: pidova@jps.cz

autor monografie „Plastická chirurgie parodontu“
spoluautor miniskript
„Repetitorium parodontologie“
spoluautor skript „Dentální rentgenologie“
spoluautor učebnice „Praktický rádce
zubního lékaře“
člen výboru České parodontologické společnosti

akademie

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

JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednávky@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

