VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

AKADEMIE
TÉMA:

GEROPROTETIKA (specifika stomatologického ošetření pacientů vyššího věku)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

MUDr. Jana Krňoulová, PhD.

DATUM A MÍSTO:

pátek, 15. září 2017, 13.00–18.00 hodin
Harmony Club Hotel
28. října 1263/170,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

CENA:

1 890 Kč vč. DPH

OHODNOCENÍ:

5 kreditů ČSK

SYLABUS:
1) Geroprotetika - specifika stomatologického
ošetření pacientů vyššího věku
2) Udržovat, renovovat nebo rekonstruovat

3) Fixní a snímatelná protetika u seniorů
4) Zásady recallu a ústní hygieny u seniorů

MUDr. Jana Krňoulová, PhD.
• Zakončila studium stomatologie na LF UK v Plzni
v roce 1981.
• Praxi začínala jako obvodní stomatolog
na III. Poliklinice MÚNZ v Plzni, v letech 1991 až 2007
pracovala na protetickém oddělení stomatologické
kliniky FN a LF UK v Plzni jako odborný lékař a vedoucí
lékař oddělení.
• Po ročním působení na stomatologické klinice FN
a LF UP v Olomouci pracuje jako odborný lékař na
protetickém oddělení stomatologické kliniky FN
a LF UK v Hradci Králové. Složila atestaci I. stupně
ze stomatologie a nástavbovou atestaci ze
stomatologické protetiky.
• Postgraduální studium ukončila v roce 1999
obhajobou disertační práce „Pružné podkládací
hmoty“. Absolvovala několik odborných kurzů a stáží
v zahraničí (Belgie, Lichtenštejnsko, SRN, UCSF
Kalifornie) zaměřených na protetiku.
• Publikační a přednášková činnost v ČR a zahraničí
je zaměřena problematiku protetiky, protetické
technologie a temporomandibulárních poruch.
• Je autorkou a spoluautorkou dvou monografií (Fixní
zubní náhrady, Materiály a technologie protetickém
zubním lékařství).
• Od září 2014 působí na 1. LF UK a VFN v Praze

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 závazná registrace. V případě
závažného důvodu ke zrušení Vaší registrace
nás prosím informujte předem, nejpozději
24 hodin před akcí.
Studenti a prostgraduanti mají 30% slevu na
veškeré vzdělávací akce z programu
Akademie JPS.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během
přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně
k dispozici.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro
Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky
a slevy.

Těšíme se na Vás
Vlaďka Kováčiková

Markéta Knollová

M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz

M: +420 607 870 877
E: knollova@jps.cz

OZ severní Morava

Manager divize Akademie

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

