
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 
PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ 
DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL

•  Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta,  
proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře 

•  Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace 
nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření

•  Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí 
•  Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně 

diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH 
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 24. 3. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Pátek 24. dubna 2020 od 13 hodin
Hotel Chvalská Tvrz, 
Na Chvalské tvrzi 858/11, 193 00 Praha 9

zveme vás na seminář
Přednášející: doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

akademie



Vzdělání

Vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní  
lékařství, MBA.

Následně obhájil titul PhD. a byl habilitován 
na Masarykově Universitě v Brně.

Pracovní zkušenosti

Působí jako the Fellow of the Academy of Dentis-
try International (FADI) a the Fellow of the Inter-
national College of Dentists (FICD).

Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií.

Publikační činnost

Je autorem nebo spoluautorem 150 publikací 
(IF>160), jež byly dle Web of Science více než 800x 
citovány (H-index 18).

Rovněž je autorem 8 monografií a 98 kapitol 
v monografiích.

Ostatní

Je držitelem 30 ocenění (mj. Česká hlava, Cena 
Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spo-
luřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, 
recenzentem desítek mezinárodních časopisů 
a členem redakčních rad mezinárodních časopisů.

Za své poslání považuje přípravu oborové mono-
grafie „Kompendium stomatologie“.

doc. MDDr. MUDr.  
Jiří Šedý, Ph.D., MBA

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

12.30–13.00 registrace a občerstvení

13.00–15.30 přednáška

15.30–16.00 pozdní oběd

16.00–18.30 přednáška

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 zá-
kladě 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 interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici. 
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

PROGRAM

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

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro dentál Praha
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz


