akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Zdeněk Hrubý

RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL
A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI
SPECIALISTY

Pátek 30. listopadu 2018 od 13 hod.
Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice

SYLABUS
• Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování
v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární péče.
• Důležité anamnestické údaje a jejich správné
vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní
zdravotnické dokumentaci.
• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře,
konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.
• Pacient v transplantačním programu: Vybraná
chronická onemocnění směřující k transplantační léčbě – pacient jako potenciální kandidát
Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační
stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia
ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.
• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické
dokumentace.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 30. 10. 2018)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), dentání hygienist(k)y, sestry

PROGRAM

MUDr. Zdeněk Hrubý

Vzdělání
1999

Ukončení studia na LF UK v Hradci Králové
– obor stomatologie

2002

Atestace stomatologie I. stupně

2005

Atestace stomatologie II. stupně

2012

Specializovaná způsobilost v oboru
Klinická stomatologie

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška

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.

Osvědčení
Osvědčení odbornosti ČSK
– Praktický zubní lékař
Osvědčení odbornosti ČSK
– Praktický zubní lékař stomatochirurg
Pracovní zkušenosti
IKEM – pracoviště odborné stomatologické
ambulantní péče pro rizikové pacienty
(stomatolog se specializovanou způsobilostí)
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (asistent)

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 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 internetových stránkách www.jps.cz/akademie-informace.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi a parkování je bezplatně
k dispozici.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás
připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Mgr. et Bc. Petra Bolechová, DiS.
obchodní zástupce pro
Vysočinu a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz

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