
KOMPLEXNÍ VY!ET"ENÍ 
STOMATOLOGICKÉHO PACIENTA 
A INTERPRETACE NÁLEZ#

•  Úvod do problematiky, anamnéza, základní a roz!í"ené somatické vy!et"ení 
pacienta,#proveditelné v b$%né stomatologické praxi

•  Metody a zp&soby vy!et"ení cerviko-kranio-mandibulárního komplexu, 
identifikace#nej'ast$j!ích onemocn$ní v rámci somatického vy!et"ení

•  Diferenciáln$ diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
•  Mezioborová spolupráce s ohledem na v(sledky vy!et"ení a diferenciáln$ 

diagnostickou rozvahu

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 4. dubna 2022 od 13 hod.
Hotel Vita, Skuherského 2798/4, 370 01 (eské Bud%jovice

Zveme vás na seminá"
P"edná!ející: doc. MDDr. MUDr. Ji!í "ed#, Ph.D., MBA

akademie



Vzd%lání

Vystudoval obor v!eobecné léka"ství, zubní  
léka"ství, MBA.

Následn$ obhájil titul PhD. a byl habilitován 
na#Masarykov$ Universit$ v Brn$.

Pracovní zku'enosti

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

Zab(vá se p"evá%n$ mikroskopickou stomatologií.

Publika$ní $innost

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

Rovn$% je autorem 8 monografií a 98 kapitol 
v#monografiích.

Ostatní

Je dr%itelem 30 ocen$ní (mj. )eská hlava, Cena 
Josefa Hlávky, Cena u'ené spole'nosti )R), spo-
lu"e!itelem "ady domácích i zahrani'ních grant&, 
recenzentem desítek mezinárodních 'asopis& 
a#'lenem redak'ních rad mezinárodních 'asopis&.

Za své poslání pova%uje p"ípravu oborové mono-
grafie „Kompendium stomatologie“.

doc. MDDr. MUDr.  
Ji&í 'ed(, Ph.D., MBA

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.

Indexy si p&ineste s)sebou.

V)cen% je zahrnuto chutné ob$erstvení b%hem p&está-
vek a ob%d v$. nápoje. Wifi je bezplatn% k)dispozici.

Na akcích po&ádan,ch Akademií JPS jsou pro Vás p&i-
praveny mimo&ádn% v,hodné 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

Michal Andrá%ko
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
ji*ní (echy
M: +420)778)527 392
E: andrasko@jps.cz


