
ERGONOMIE, EFEKTIVITA A MANAGEMENT
PRAXE – !TY"RU!NÍ PRÁCE A ROZD#LENÍ 
PRÁCE V T$MU

Zveme vás na teoreticko-praktick! kurz
P"edná#ející: MDDr. B!etislav Martinák, Petra Rodová

Pátek 26. kv%tna 2023 od 9,00 hodin
Showroom Dentsply Sirona, Na Maninách 20, Praha 7

CENA: 13 690 K! v!etn" DPH (léka#/ka + asistence)
Po&et ú&astník' praktického kurzu je z kapacitních d'vod' omezen 
(max. 12 osob – 6 t(m').

Kurz je ur&en pro dentální t(m léka)/ka – asistent/ka.
Teoretick( základ (ergonomie, 4ru&ní práce, uspo)ádání pracovi*t%, osv%tlení, práce 
se zv%t*ením…) bude dopln%n o reálné i video ukázky o*et)ení skute&ného pacienta 
a+d'kladn(m praktick(m nácvikem pod dohledem lektora, kter( bude v*e ukazovat 
na+stomatologick(ch soupravách, jako by *lo o reálné o*et)ení.
Nau&íme Vás správn( sed, základy 4ru&ní práce, vzájemné respektování &len' t(mu,  
práci bez i se zv%t*ením, plánování a mnohé dal*í.

• Teoretické základy ergonomie
• Ergonomické uspo)ádání praxe
•  Chybné realizace + moderní pojetí 

ergonomické ordinace
• správn( sed
• polohování pacienta
• p)íprava pracovi*t%
• zhotovení v(pln% – 4ru&n%
• endodontické o*et)ení – 4ru&n%

• chirurgie – 4ru&n%
• protetika – tipy triky
• rozd%lení práce v+rámci t(mu
• management praxe
• efektivita práce
•  intenzivní praktická &ást  

– 4ru&ní práce
• tipy a triky
• diskuse

SLAVÍME 30. ROK
Ka!d" 30.#zaregistrovan" ú$astník na%í 

akademie získává kurz ZDARMA.



akademie

Vzd%lání

2007–2013 LF Masarykovy univerzity Brno

Praxe

2013–dote$ Stomatologické centrum Artdent s.r.o.

Pracovní za)azení

Praktick! zubní léka" se zam%"ením na 
endodoncii, implantologii, chirurgii a protetiku.

Vzd%lání

Zku#ená zdravotní sestra, #kolitelka

MDDr. B#etislav  
Martinák

Petra Rodová

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

9.00–13.00 první &ást seminá)e

13.00–14.00 p)estávka na ob%d

14.00–18.00 druhá &ást seminá)e

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, tele-
fonicky na na*í bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adre-
se objednavky@jps.cz nebo u+svého obchodního zástupce.

Podmínky ú!asti

P!ihlá"ení a platba
P)ihlá*ení na vypsan( kurz je uskute&n%no na základ% re-
gistrace ú&astníka, p)ihlá*ka je závazná a místo v kurzu je 
ú&astníkovi na základ% této p)ihlá*ky prozatímn% rezervováno. 
Teprve po zaplacení kurzovného je místo závazn% obsazeno; 
p)ihlá*ky jsou )azeny chronologicky dle okam,iku platby na 
ú&et po)adatele. Pokud je ú&astník p)ihlá*en a do kurzu zb(va-
jí mén% ne, 2 t(dny, pak do okam,iku, ne, jím je faktura uhra-
zena, m',e místo obsadit jin( ú&astník, kter( zaplatí d)íve.

Storno podmínky
P)i stornování (zru*ení ú&asti) ú&astníka v kurzu mén% ne, 
10+dní p)ed za&átkem kurzu, pop). pokud se ú&astník kurzu 
v'bec nezú&astní, bude uplatn%na storno poplatek ve v(*i 
100 % z &ástky kurzovného. Pokud kurz zru*í po)adatel, v*em 
ú&astník'm vrátí 100 % z &ástky kurzovného, anebo nabídne 
rovnocenné *kolení. Storno je nutné oznámit po)adateli pí-
semn% e-mailem. Pokud ú&astník nem',e kurz z jakéhokoli 
d'vodu absolvovat, m',e za sebe opat)it náhradníka a indi-
viduáln% s ním sjednat finan&ní vyrovnání kurzovného. 

V+cen% je zahrnuto chutné ob&erstvení b%hem p)estávek 
a+ob%d v&. nápoje. Wifi je bezplatn% k+dispozici.

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

Ing. Rostislav Hanus
Specialista pro stomatologickou 
techniku a CAD-CAM
Jihomoravsk(, Královéhradeck(, 
Pardubick( kraj a Kraj Vyso&ina
M: +420 702 204 157
E. hanus@jps.cz


