Tipy a triky
v chirurgii a protetice

Program
09:00–10:30
10:30–10.45
10:45–12:00

Praktický kurz
s Assoc. Prof Dr. Ulrike Kuchler

12:00–13:00
13:00–17:00

a MDDr. Michalem Novosadem (STOMMA Clinic)

Cena workshopu: 12.500 Kč

9. dubna 2022
Hotel Passage Brno

Akce je hodnocena v systému celoživotního vzdělávání České
stomatologické komory.

Ulrike Kuchler zastává pozici docentky na katedře
ústní chirurgie na Univerzitní stomatologické klinice
Lékařské univerzity ve Vídni. Vystudovala všeobecné
lékařství (titul MD) a stomatologii (titul DMD)
na Lékařské univerzitě ve Vídni, kde v roce 2007 také
zahájila pod vedením profesora George Watzeky svoji
klinickou a vědeckou kariéru.
V roce 2011 pokračovala ve svém odborném růstu
pod vedením profesora Daniela Busera na katedře
ústní chirurgie a implantologie na Univerzitě v Bernu,
Švýcarsko, kde působila až do roku 2015, kdy se vrátila
na Lékařskou univerzitu ve Vídni. Ve Vídni provozuje
Ulrike Kuchler od roku 2015 soukromou zubní ordinaci zaměřující se na ústní
chirurgii, implantologii a konzervativní procedury u zubních implantátů. Kromě
klinické a vědecké práce (h-index: 15, s více než 30 publikacemi) se Ulrike Kuchler
velice angažuje ve vzdělávání a pravidelně vede kurzy na téma ústní chirurgie,
implantologie a augmentační procedury.
Jako členka podvýboru připojeného ke komisi EAO pro vzdělávání, jako juniorská
mezinárodní delegátka Rakouské implantologické společnosti a jako koordinátorka
studijního klubu ITI pro Rakousko, se doktorka Kuchler velmi angažuje
ve vzdělávacích programech v oboru implantologie.

Předoperační chirurgické a protetické plánování
Přestávka
Management měkkých a tvrdých tkání před, během
a po zavedení implantátu
Oběd
Praktický program: Současné koncepce u náhrad
nesených implantáty a protetika

Kurz bude veden v anglickém jazyce (bez tlumočení).
Počet účastníků je omezen na 15 míst. Zaregistrujte se prosím
co nejdříve na e-mail cwittdentalskoleni@guarant.cz
Další informace o konferenci naleznete na webových stránkách
akce www.cwittdentalskoleni.cz
Organizátoři
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