Ortodontická praxe MUDr. Jany Oulické

MUDr. Jana Oulická
Informace o lékařce
Studium
– Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
– r. 2001 promoce
– Atestace I. stupeň stomatologie – r. 2003
– Specializační atestace pro ortodoncii (čelistní
ortopedii) – II. stupeň – r. 2006

Praxe
– Ortodontické oddělení FN Plzeň od r. 2001
– Soukromá praxe – založena r. 2007 Rovnátka s.r.o. ,
Třemošná

Profesní aktivity
–
–
–
–
–
–

Člen České stomatologické komory
Člen České ortodontické společnosti
Člen Italské ortodontické společnosti
Člen Evropské ortodontické společnosti
Člen Evropské alignerové společnosti
Vědecký sekretariát a člen kongresového výboru
VIII., XIV., XIX. Kongresu České Ortodontické
společnosti (2007, 2013, 2018)

Přednášková a publikační činnost
Postery:
– PDD r. 2003: Zařazení frenulektomie
do léčebného plánu
r. 2003: Korekce tvaru frontálních zubů jako
součást ortodontické terapie
– PDD r. 2004: Spolupráce ortodontisty
a parodontologa

Publikace v časopisech:
–
–
–
–

Quintessenz 2005
Dental Tribune 2006
Ortodoncie 2007 hlavní autor
Ortodoncie 2017 spoluautor

Přednášky:
– III. Plzeňské pracovní dny, 2005: Spolupráce mezi
ortodoncií a parodontologií
– IV. Plzeňské pracovní dny maxilofaciální chirurgie,
2006: Replantace zárodků zubů

– InDENT 2009: Mezioborová spolupráce
– Kongres České ortodontické společnosti 2007:
Vnímání bolesti po nasazení fixního aparátu
– Split Chorvatsko 2015 “ Incognito – certifikační
kurz “
– XII. Plzeňské pracovní dny maxilofaciální chirurgie
2015: Digitalizace ortodontické praxe
– Kongres Slovenské ortodontické společnosti
1.–2. 4. 2016 Štrbské Pleso: Otiskovat nebo
skenovat
– Bratislava kurz 16.11. 2017 “INCOGNITO systém –
ligvální ortodoncie, workshop“

Pedagogická činnost
– Odborný asistent na stomatologické klinice FN
Plzeň a LF UK v Plzni pro postgraduální stadium
v oboru ortodoncie
– Přednášky a výuka pregraduálních studentů
stomatologie v českém a anglickém jazyce
od r. 2001–dosud
– Incognito klinický poradce
– Teaching progress in INCOGNITO – vzdělávací
program r. 2014–2015
Key Opinion Leader pro lingvální ortodoncii – 3M
– Key Opinion Leader pro Digitální ortodoncii – 3SHAPE,
scanning procedures, digital ortohodontics

Vědecko-výzkumná činnost
– Odborná atestační práce v oboru ortodoncie
na téma: Vnímání bolesti po nasazení fixního
ortodontického aparátu
– Stomatologická klinika FN Plzeň, LF UK Plzeň,
2006, hlavní autor
– Digitální dokumentace, využití intraorálního
skeneru., spoluautor
– Stomatologická klinika FN Plzeň, LF UK Plzeň,
2017

