
TÉMA: ONEMOCNĚNÍ SLIZNIC DUTINY ÚSTNÍ 
 (vyšetření, klinické projevy, diferenciální diagnostika, terapie) 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Hana Poskerová

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

INFORMACE
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.

Platbu účastnického poplatku prosím 
poukažte na základě námi vystavené 
faktury na účet JPS 5493/0300, jako 
variabilní symbol uveďte číslo faktury. 
Uhrazením účastnického poplatku je 
dokončena závazná registrace. V případě 
závažného důvodu ke zrušení Vaší 
registrace nás prosím informujte předem, 
nejpozději 24 hodin před akcí.
Studenti a prostgraduanti mají 30% slevu 
na veškeré vzdělávací akce z programu 
Akademie JPS.
Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení. 
Wifi  je bezplatně k dispozici. Parkování na 
místě zdarma. 

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou 
pro Vás připraveny mimořádně výhodné 
nabídky a slevy.

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, 
tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577, 
e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz
www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky 

SYLABUS 
1. Úvod do problematiky, anamnéza, vyšetření - rozdělení 
onemocnění ústních sliznic dle etiologie a klinického vzhledu, 
anatomické odchylky ústní sliznice a hřbetu jazyka.

2. Projevy infekčních onemocnění (virová, bakteriální, kvasinková) 
v dutině ústní, diferenciální diagnostika, léčba.

3. Projevy imunopatologických onemocnění v dutině ústní, 
diferenciální diagnostika, léčba.

PROGRAM
12.30 - 13.00 registrace a občerstvení
13.00 - 15.30 přednáška
15.30 - 16.00 pozdní oběd
16.00 - 18.30 přednáška

DATUM A MÍSTO: středa 15. února 2017, 13.00 - 18.30 hodin
 Hotel Vista, 
 Hudcova 72, 621 00  Brno

CENA: 2 590 Kč vč. DPH
 (2 072 Kč vč. DPH = 20% sleva při přihlášení  
 do 15. 1. 2017)

OHODNOCENÍ: 5 kreditů ČSK, 4 kredity ADH, 5 kredity ČAS

AKADEMIE

Těšíme se na Vás

MUDr. Hana Poskerová
Absolvovala studium oboru stomatologie na LF UJEP v Brně 
v roce 1988.

Atestaci 1. stupně získala v roce 1992 a specializační atestaci 
z parodontologie v roce 2004.

V letech 1999 - 2003 pracovala na parodontologickém oddělení 
vzdělávacího institutu IDVPZ v Brně.

Od roku 2003 dosud působí na oddělení parodontologie a orální 
medicíny Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně, nyní jako 
vedoucí oddělení.

Na LF Masarykovy Univerzity v Brně se věnuje výuce studentů 
zubního lékařství a dentální hygieny.

Problematiku parodontologie a onemocnění ústních sliznic přednáší 
na odborných konferencích a je autorkou řady parodontologicky 
zaměřených publikací.  

Markéta Knollová
Manager divize Akademie

M: +420 607 870 877
E: knollova@jps.cz

Michaela Žáková
OZ jižní Morava

M: +420 775 891 410
E: zakova@jps.cz


