
ONEMOCN!NÍ DUTINY ÚSTNÍ III.
PROJEVY LOKÁLNÍCH A CELKOV"CH
ONEMOCN!NÍ V OBLASTI JAZYKA

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

•  Vy"et!ení jazyka, vy"et!ení povlaku jazyka, cílená anamnéza.
•  Lokální zm#ny v oblasti jazyka – vrozené anomálie a v$vojové odchylky, vliv zevních faktor%.
•  Projevy celkov$ch onemocn#ní na jazyku – vliv imunopatologick$ch, metabolick$ch 

a&infek'ních chorob na stav jazyka.

CENA: 3 950 K! v!etn" DPH
(3 555 K' v'etn# DPH = 10% sleva p!i p!ihlá"ení m#síc p!edem)

Ur!eno pro: PZL (5 kredit# $SK), DH (zá%tita ADH), sestry

Pond#lí 13. $ervna 2022 od 13 hodin
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno



MUDr. 
Hana Poskerová, Ph.D.

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

Vzd#lání

1988 Absolvování studia oboru stomatologie na LF 
UJEP v Brn#

1992 Atestace 1. stupn# 

2004 Specializa'ní atestace z parodontologie

2016 Ukon'ení doktorandského studia

Pracovní zku&enosti

1999–2003 Parodontologické odd#lení vzd#lávacího insti-
tutu IDVPZ v Brn#

2003–dosud Odd#lení parodontologie a orální medicíny 
Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brn#, 
nyní jako vedoucí odd#lení

Na LF Masarykovy Univerzity v Brn# se v#nuje 
v$uce student% zubního léka!ství a dentální 
hygieny.

Problematiku parodontologie a onemocn#ní 
ústních sliznic p!edná"í na odborn$ch konfe-
rencích a je autorkou !ady parodontologicky 
zam#!en$ch publikací.

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

12.30–13.00 registrace a ob$erstvení

13.00–15.30 p'edná&ka

15.30–16.00 pozdní ob#d

16.00–18.30 p'edná&ka

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na na&í bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u%svého obchodního 
zástupce.

Platbu ú$astnického poplatku prosím pouka(te na zá-
klad# námi vystavené faktury na ú$et JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uve)te $íslo faktury. Uhrazením 
ú$astnického poplatku je dokon$ena registrace a tímto 
okam(ikem je mezi po'adatelem akce a ú$astníkem 
uzav'ena smlouva o ú$asti, její( nedílnou sou$ástí jsou 
Závazné podmínky ú$asti na akci po'ádané firmou  
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na interneto-
v*ch stránkách www.jps.cz/akademie.

Na akcích po'ádan*ch Akademií JPS jsou pro Vás p'i-
praveny mimo'ádn# v*hodné nabídky a%slevy.

Parkování zdarma na hotelovém parkovi&ti.

INFORMACE

PROGRAM

Zuzana &pa!ek
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
region ji(ní Morava
M: +420%776%522 639
E: spacek@jps.cz


