AKADEMIE

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

TÉMA:

PRAKTICKÝ KURZ DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGIE

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., MUDr. Tomáš Hudler

DATUM A MÍSTO:

čtvrtek, 2. listopadu 2017, 8.00–15.00 hodin
Stomatochirurgické centrum Měchurka
Jinonická 1313/25, Praha 5

CENA:

4 900 Kč vč. DPH, max. 5 účastníků

OHODNOCENÍ:

5 kreditů ČSK

PROGRAM:

1. Teoretická příprava
2. Live operace s asistencí

3. Implantace do umělé čelisti
4. Live protetika

Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

• 1972
• 1978
• 1978
• 1987
• 1989
Zaměstnání:
• 1961–1990

• 1985
• 1986–1988
• 1988–1990
• 1991–1993
• 1992–1994
• 1993

• 1998–2009

Vzdělání:
• 1956–1961 LF UP Olomouc
• 1964
Atest I. stupně ze stomatologie
• 1972
Specializace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie
u prof. Tomana v Praze
Obhajoba CSc na téma „K dezinfekci Persterilem ve stomatologické praxi“
Atest II. stupně
habilitační práce na téma „Epidemiologie a diagnostika karcinomu orofaciální oblasti“
Atestace ze sociálního lékařství a organizace zdravotnictví
LF UK v Praze doktorská disertace na téma „K epidemiologii a terapii
orofaciálních karcinomů“
LF UP a FN Olomouc (asistent, odborný asistent, docent)
Publikuje přes 100 článků v odborných časopisech, přednáší na konferencích
a symposiích s klinickou tématikou doma i v zahraničí, věnuje se převážně
orofaciální onkologii.
náměstek ředitele FN Olomouc
ředitel FN Olomouc
náměstek ministra zdravotnictví ČSR
pracovník Úřadu vlády ČR, MŽP a MO
zdravotní ředitel pojištovny Metal-Aliance
Privátní praxe v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru ústní, čelistní a obličejové
chirurgie a praktické zubní lékařství s pracovišti v Praze 5 a v Olomouci. V privátní
ambulantní praxi se věnuje převážně stomato-chirurgii se zaměřením na implantologii
a navazující protetické i parodontologické ošetření včetně výukových kurzů
(Petrohrad, Riga, Bukurešť, Brašov, Kišiněv, Lvov, Poznaň). Další oblastí je ošetření
zdravotně kompromitovaných nemocných v analgosedaci v rámci jednodenní
chirurgie, dříve s nezbytnou hospitalizací. O dané problematice přednáší pravidelně
od roku 1995, v posledních letech i se svými spolupracovníky a to zejména
na zahraničních symposiích (Stockholm, Barcelona, Valencie, Edinburgh,
Monte Carlo).
vedoucí katedry stomatologie IPVZ Praha, člen vědecké rady LF UK 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.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou
pro Vás připraveny mimořádně výhodné
nabídky a slevy.

Těšíme se na Vás
Alena Dražanová

zastoupení pro implantologii
Dentsply Implants Čechy
M: +420 602 359 610
E: drazanova@jps.cz

Ing. Barbora Nedvědová
zastoupení pro implantologii
Dentsply Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: nedvedova@jps.cz

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

