
TÉMA: RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE 
 S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Zdeněk Hrubý 

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

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 

DATUM A MÍSTO: pátek, 20. října 2017, 13.00–18.30 hodin
 Clarion Congress Hotel 
 Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh

CENA: 2 590 Kč vč. DPH
 (20 % sleva = 2 072 Kč při přihlášení 
 do 20. 9. 2017)

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

AKADEMIE

Těšíme se na Vás

Markéta Knollová
Manager divize Akademie

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

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 během 
přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi  je bezplatně 
k dispozici. Parkování na místě je možné za cenu 
20 Kč/hod.

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

SYLABUS:
1. Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní 

rizika, limity pro ošetřování v ordinaci PZL, indikace k odesílání 
ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární péče.

2. Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, 
důležité údaje pro PZL v interní zdravotnické dokumentaci.

3. Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče 
praktického zubního lékaře, konziliární péče a úloha ambulantního 
specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských 
oborech.

4. Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

5. Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická 
onemocnění směřující k transplantační léčbě - pacient jako 
potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační 
stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních 
specialistů. Specifi čnost stomatologické léčebně-preventivné 
péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha 
specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.

6. Kazuistiky - rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

MUDr. Zdeněk Hrubý
• 1999 Ukončení studia na LF UK v Hradci Králové 

 – obor stomatologie
• 2002 Atestace stomatologie I.stupně
• 2005 Atestace stomatologie II.stupně
• 2012 Specializovaná způsobilost v oboru 

 Klinická stomatologie

• Osvědčení odbornosti ČSK – Praktický zubní lékař 
• Osvědčení odbornosti ČSK – Praktický zubní lékař 

  stomatochirurg
Pracoviště
• IKEM – pracoviště odborné stomatologické 

ambulantní péče pro rizikové pacienty 
(stomatolog se specializovanou způsobilostí)

• Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN (asistent)

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

Vlaďka Kováčiková
OZ severní Morava

M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz


