
akademie

ÚRAZY ZUBŮ U DĚTÍ

zveme vás na seminář
Přednášející:  
Doc. MUDr. Romana Koberová-Ivančaková, CSc.

• Vyšetření dítěte s úrazem v orofaciální oblasti
•  Úrazy stálých zubů 

– Poranění zubní korunky 
– Poranění kořene 
– Poranění závěsného aparátu 
– Komplikace úrazů stálých zubů 
– Endodontické ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene  
 a vitální zubní dření 
– Endodontické ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene  
 a infikovaným kořenovým kanálkem

• Úrazy dočasných zubů
• Následky úrazů dočasných zubů ve stálé dentici

CENA: 2 590 Kč včetně DPH 
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 26. 9. 2018) 

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), dentální hygienist(k)y, sestry

Pátek 26. října 2018 od 12 h
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, 760 01 Zlín



Vzdělání

1988 vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlo-
vy v Hradci Králové 

1991 držitelkou atestace v oboru stomatologie

1996 držitelkou atestace v oboru dětské stomatologie

2011 docentkou stomatologie na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové

2013 držitelkou atestace v oboru klinického zubního 
lékařství

Pracovní zkušenosti

od r. 1992 vede dětské oddělení Stomatologické kliniky 
LFUK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové; 
při stejné instituci je také zástupkyní přednosty 
kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou 
činnost

ve svém výzkumu a odborné práci se soustře-
ďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření 
dočasného chrupu a péči o dětské pacienty 
s chronickými systémovými chorobami

téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce 
studentů zubního lékařství a postgraduálním 
vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní 
lékařství

působila na zahraničních pracovištích (ACTA, 
Amsterdam, Nizozemí a Dows institute for den-
tal research, Iowa, USA). Napsala více než 100 
vědeckých prací, pět monografií a velké množ-
ství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spo-
luřešitelem 9 výzkumných projektů

v ČR a v zahraničí přednesla přes 250 odbor-
ných sdělení. Působí jako koordinátorka a od-
borný garant preventivního programu „Zdravý 
úsměv“, který má v ČR více než desetiletou 
tradici

je spoluautorkou odborné publikace „Doporu-
čení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí 
a mládeže“. Je členkou výboru České společnosti 
pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou 
republiku v radě komisařů EAPD ( European 
Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance 
for a Cavity Free Future)

společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. 
je autorkou knihy určené studentům zubního 
lékařství a praktickým zubním lékařům: Dětské 
zubní lékařství

Doc. MUDr. Romana 
Koberová-Ivančaková, 
CSc.

Vladimíra Kováčiková
obchodní zastoupení
pro dentál severní Morava
M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz

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

11.30–12.00 registrace a občerstvení
12.00–14.00 přednáška
14.00–14.15 přestávka
14.15–15.45 přednáška
15.45–16.30 pozdní oběd
16.30–18.00 přednáška

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-informace.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.

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,
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