XI. KUTNOHORSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY
9. - 10. zá í 2006
Pátek 8.zá í 2006

po ádané pod záštitou
MUDr. Ji ího Pekárka
prezidenta SK

15.00 - 20.00 hod. - prezentace ú astník
17.00 - 20.00 hod. - ve e e
19.30 hod. - Chrám sv. Barbory. Koncert vážné hudby. Program obdrží ú astníci spole n
s potvrzením p ihlášky.

Sobota 9.zá í 2006
07.30 - 09.00 hod. - snídan , prezentace ú astník
09.00 - 13.00 hod - odborný program

PARODONTOLOGIE, STOMATOCHIRURGIE, TML, PROTETIKA, INNOST

SK

Koordinátor: prof.MUDr.Ji í Mazánek, DrSc.

(p ednosta Stomatologické kliniky 1.LF UK Praha)

1. Parodontologie stru n a prakticky : MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
(Stomatologická klinika 1.LF UK Praha)

2. Stomatochirurgické minimum pro zubní léka e : prof.MUDr. Ji í Mazánek, DrSc.

(p ednosta Stomatologické kliniky 1.LF UK Praha)

3. Diagnostika a lé ba temporomandibulárního kloubu v praxi : doc.MUDr. Ji í Ramba, DrSc.
(Stomatologické centrum Praha 1)

4. Sporné p ípady protetického ošet šní : doc.MUDr. Jan Škopek, CSc.
(Stomatologická klinika 1.LF UK Praha)

13.00 - 14.30 hod. - ob d
14.30 - 17.30 hod. - odborný program
5. Protetické ošet ení chrupu s oslabeným parodontem, resp. zub s r zným biologickým faktorem :
MUDr. Pavel Brandejs

(privátní praxe Brno)

6. Aktuální komorové informace, celoživotní vzd lávání zubních léka

(prezident SK)

: MUDr. Jí í Pekárek

17.30 - 18.30 hod. - ve e e
19.30 hod. - M stské Tylovo divadlo - M stské Tylovo divadlo : "80 sví ek na ztraceném dortu"
Vzpomínka divadla Semafor na Ji ího Šlitra. Ú inkují : Ji í Suchý, Jitka Molavcová a orchestr divadla
Semafor.

Ned le 10.zá í 2006
08.00 - 08.30 hod. - snídan
8.30 - 13.30 hod. - odborný program

ENDODONCIE, ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE
7. Každodenní problémy endodontického ošet ení (komplikace, neúsp chy, zuby tzv. nesnášející
uzáv r, resorpce atd.) a jejich ešení : doc.MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
(Stomatologická klinika LF MU Brno)

8. Každodenní problémy výpl ové terapie (prepara ní techniky, materiály, komplikace, praktické rady
atd.) : MUDr. Lud kl Pe inka, CSc.
(Stomatologická klinika 1.LF UK Praha)

13.30 hod. - ob d

