akademie
Zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ II
– DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Pátek 9. října 2020 od 13 hodin
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

•d
 iferenciální diagnostika bílé plochy
– lichen planus, leukoplakie, orální kandidóza, bílý spongiózní névus
•d
 iferenciální diagnostika puchýře, eroze, vředu
– změny traumatické, infekční, autoimunitní
•d
 iferenciální diagnostika pigmentových změn
– pigmentace ústní sliznice zevní a vnitřní
CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 9. 9. 2020)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), dentální hygienist(k)y, sestry

PROGRAM
MUDr.
Hana Poskerová, Ph.D.
Vzdělání
1988

Absolvování studia oboru stomatologie na LF
UJEP v Brně

1992

Atestace 1. stupně

2004

Specializační atestace z parodontologie

2016

Ukončení doktorandského studia

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška

INFORMACE

Pracovní zkušenosti
1999–2003
2003–dosud

Parodontologické oddělení vzdělávacího institutu IDVPZ v Brně
Oddělení parodontologie a orální medicíny
Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně,
nyní jako vedoucí oddělení
Na LF Masarykovy Univerzity v Brně se věnuje
výuce studentů zubního lékařství a dentální
hygieny.
Problematiku parodontologie a onemocnění
ústních sliznic přednáší na odborných konferencích a je autorkou řady parodontologicky
zaměřených publikací.

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 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.
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.

Vladimíra Kováčiková
Obchodní zastoupení
Severní Morava
M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz

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