
VYBRANÉ KAZUISTIKY RIZIKOV!CH PACIENT"
# VOLNÉ POKRA$OVÁNÍ SEMINÁ%E RIZIKOV!  
PACIENT V PÉ$I PZL A SPOLUPRÁCE  
S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MUDr. Zden&k Hrub'

•  dokumentované kazuistiky
•  anamnestické údaje d#le$ité údaje pro stomatologa
•  postupy klinického a paraklinického vy"et!ování
•  diagnostika ústních a %elistních nález# s ohledem na celková onemocn&ní
•  terapeutick' plán, rozvaha a realizace o"et!ení
•  strategie a taktika stomatochirurgick'ch v'kon# na úrovni PZL a ambulantních specialist#
•  komplikace a postupy jejich !e"ení
•  interaktivní p!ístup s diskusí a obecn'm rozborem problematiky

CENA: 3 950 K! v!etn" DPH (3 555 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

akademie

Pátek 29. dubna 2022 od 13 hodin
Hotel Gustav Mahler, K(í)ová 112/4, 586 01 Jihlava



akademie

Vzd!lání

1999 Ukon%ení studia na LF UK v Hradci Králové
– obor stomatologie

2002 Atestace stomatologie I. stupn&

2005 Atestace stomatologie II. stupn&

2012 Specializovaná zp#sobilost v oboru
Klinická stomatologie

Osv!d"ení

Osv&d%ení odbornosti (SK  
– Praktick' zubní léka!

Osv&d%ení odbornosti (SK  
– Praktick' zubní léka! stomatochirurg

Pracovní zku#enosti

IKEM – pracovi"t& odborné stomatologické
ambulantní pé%e pro rizikové pacienty
(stomatolog se specializovanou zp#sobilostí)

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (asistent)

MUDr. Zden"k Hrub&

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

12.34–13.00 registrace

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.

Indexy si p(ineste s sebou.

V cen& je zahrnuto chutné ob,erstvení b&hem p(estávek 
a ob&d v,etn& nápoje. Wifi k dispozici.

Na akcích po(ádan'ch Akademií JPS jsou pro Vás 
p(ipraveny mimo(ádn& v'hodné nabídky a+slevy.

INFORMACE

PROGRAM

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

Mgr. et Mgr. Bc.
Petra Bolechová, DiS.
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
region Vyso,ina a Pardubick' kraj
M: +420+602+227+636
E: bolechova@jps.cz


