SLAVÍME 30. ROK

Každý 30. zaregistrovaný účastník naší
akademie získává kurz ZDARMA.

ERGONOMIE, EFEKTIVITA A MANAGEMENT
PRAXE – ČTYŘRUČNÍ PRÁCE A ROZDĚLENÍ
PRÁCE V TÝMU

Zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: MDDr. Břetislav Martinák, Petra Rodová

Pátek 26. května 2023 od 9,00 hodin
Showroom Dentsply Sirona, Na Maninách 20, Praha 7
• Teoretické základy ergonomie
• Ergonomické uspořádání praxe
• Chybné realizace + moderní pojetí
ergonomické ordinace
• správný sed
• polohování pacienta
• příprava pracoviště
• zhotovení výplně – 4ručně
• endodontické ošetření – 4ručně

•
•
•
•
•
•

chirurgie – 4ručně
protetika – tipy triky
rozdělení práce v rámci týmu
management praxe
efektivita práce
intenzivní praktická část
– 4ruční práce
• tipy a triky
• diskuse

Kurz je určen pro dentální tým lékař/ka – asistent/ka.
Teoretický základ (ergonomie, 4ruční práce, uspořádání pracoviště, osvětlení, práce
se zvětšením…) bude doplněn o reálné i video ukázky ošetření skutečného pacienta
a důkladným praktickým nácvikem pod dohledem lektora, který bude vše ukazovat
na stomatologických soupravách, jako by šlo o reálné ošetření.
Naučíme Vás správný sed, základy 4ruční práce, vzájemné respektování členů týmu,
práci bez i se zvětšením, plánování a mnohé další.

CENA: 13 690 Kč včetně DPH (lékař/ka + asistence)
Počet účastníků praktického kurzu je z kapacitních důvodů omezen
(max. 12 osob – 6 týmů).

PROGRAM
MDDr. Břetislav
Martinák
Vzdělání
2007–2013

první část semináře

13.00–14.00

přestávka na oběd

14.00–18.00

druhá část semináře

LF Masarykovy univerzity Brno

INFORMACE

Praxe
2013–doteď

9.00–13.00

Stomatologické centrum Artdent s.r.o.

Pracovní zařazení
Praktický zubní lékař se zaměřením na
endodoncii, implantologii, chirurgii a protetiku.

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.

Podmínky účasti
Přihlášení a platba

Petra Rodová

Přihlášení na vypsaný kurz je uskutečněno na základě registrace účastníka, přihláška je závazná a místo v kurzu je
účastníkovi na základě této přihlášky prozatímně rezervováno.
Teprve po zaplacení kurzovného je místo závazně obsazeno;
přihlášky jsou řazeny chronologicky dle okamžiku platby na
účet pořadatele. Pokud je účastník přihlášen a do kurzu zbývají méně než 2 týdny, pak do okamžiku, než jím je faktura uhrazena, může místo obsadit jiný účastník, který zaplatí dříve.

Storno podmínky

Vzdělání
Zkušená zdravotní sestra, školitelka

Při stornování (zrušení účasti) účastníka v kurzu méně než
10 dní před začátkem kurzu, popř. pokud se účastník kurzu
vůbec nezúčastní, bude uplatněna storno poplatek ve výši
100 % z částky kurzovného. Pokud kurz zruší pořadatel, všem
účastníkům vrátí 100 % z částky kurzovného, anebo nabídne
rovnocenné školení. Storno je nutné oznámit pořadateli písemně e-mailem. Pokud účastník nemůže kurz z jakéhokoli
důvodu absolvovat, může za sebe opatřit náhradníka a individuálně s ním sjednat finanční vyrovnání kurzovného.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek
a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.

Ing. Rostislav Hanus
Specialista pro stomatologickou
techniku a CAD-CAM
Jihomoravský, Královéhradecký,
Pardubický kraj a Kraj Vysočina
M: +420 702 204 157
E. hanus@jps.cz

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