
PARODONTOLOGIE V KA!DODENNÍ 
PRAXI ZUBNÍHO LÉKA"E

Zveme vás na seminá!
P!edná"ející: MUDr. Jaroslav My!ák, Ph.D.

Pátek 4. listopadu 2022 od 12 hodin
Clarion Congress Hotel, #pitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem

SYLABUS
•  Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)
•  Pom#cky orální hygieny u jednotliv$ch onemocn%ní parodontu 
•  Parodontitis chronica – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
•  Parodontitis aggressiva – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
•  Gingivální recesy – problematika z&pohledu PZL, mo'nosti terapie
•  Chirurgie parodontu
•  Protetické o"et!ení chrupu s&oslaben$m parodontem
•  Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atri(ní fazety)
•  Parodontopatie a systémová onemocn%ní
•  Onemocn%ní ústní sliznice

CENA: 4 150 K! v!etn" DPH 
(3 735 K$ v$etn% DPH = 10% sleva p&i p&ihlá'ení 1 m%síc p&edem)

Ur!eno pro: PZL (5 kredit# $SK)



Vzd%lání

2009 promoce na 1. léka!ské fakult% Univerzity  
Karlovy v&Praze

2014 atestace II. stupn% z&Klinické stomatologie

2019 obhajoba na Stomatologické klinice 1. LF UK 
titul Ph.D. v oboru parodontologie

V&postgraduálním studiu se zam%!uje na lé(bu 
agresivní formy parodontitidy.

Pracovní zku'enosti

od r. 2010 asistent na parodontologickém odd%lení  
Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN

od r. 2017 (len zku"ební komise pro získání osv%d(ení 
Praktick$ zubní léka!

V klinické praxi se zam%!uje p!edev"ím  
na chirurgii parodontu. 

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, 
odd%lení parodontologie

Privátní stomatologická ordinace se zam%!e-
ním na parodontologii, T!ebo)

MUDr. 
Jaroslav My%ák, Ph.D. 11.30–12.00 registrace a(ob$erstvení

12.00–14.30 p&edná'ka

14.30–15.00 pozdní ob%d

15.00–17.30 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.

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: objednavka@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

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

&árka Chvojková, DiS.
Specialista pro stomatologii 
&(Sales manager; Dentál,  
profylaxe, technika; severní 
,echy a Královéhradeck+ kraj
M: +420(724(020(620
E:  chvojkova@jps.cz


