akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

MANAGEMENT OŠETŘENÍ
RIZIKOVÉHO PACIENTA S FOKÁLNÍ
INFEKCÍ V ZUBNÍ AMBULANCI
Pátek 17. května 2019 od 12 hodin
Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Přednáška je ve slovenském jazyce.
• rizikový a vysokorizikový pacient
• zdroje fokálnej infekcie
• je parodontologický alebo kariologický pacient rizikový ako zdroj fokálnej infekcie?
• príprava pacienta pred závažnou celkovou liečbou – transplantácia, operácia srdca,
chemoterapia a ožarovanie, liečba kortikosteroidmi, iné
• pacient s bisfosfonátmi
• Fullmouthdisinfection – kompletná antibakteriálna liečba parodontitídy za 24-48 hodín
• chemická krátkodobá a dlhodobá liečba orálnych ochorení / kedy, komu a aké preparáty
• extrakcie a iné chirurgické zákroky u rizikových pacientov
• extrahovať, či ponechať chronické ložiská....
• odporúčania špecialistov pre zubných lekárov

CENA: 3 300 Kč včetně DPH
(2 640 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 4. 2019)
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

Doc. MUDr.
Eva Kovaľová, PhD.

PROGRAM

Garant odboru dentálnej
hygieny pre Slovensko
Vzdelanie
2009
1998–2001

Habilitačné konanie
Doktorandské štúdium Lekárska fakulta UK
v Bratislave, vedecko akademická hodnosť PhD.
Téma doktorandskej práce: Hygienická fáza
v pláne stomatologického ošetrenia

1991

Špecializačná nadstavbová atestácia v odbore
parodontológia Téma atestačnej práce: Vplyv
hladín hormónov na stav parodontu žien

1984

Atestácia 1. stupňa v odbore stomatológia

1976–1981

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach odbor
stomatológia

Doplňujúce informácie o vzdelaní
2008

Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hoge
schoool Inholland, University of Professional
Education, ACTA Amsterdam, Holandsko Témy:
Efektivita práce dentálneho hygienika v praxi
zubného lekára, Manažment práce zdravotníckeho pracovníka pri práci s luďmi rozličných
etník

2005

Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hoge
schoool Inholland, University of Professional
Education, ACTA Amsterdam, Holandsko Téma:
Príprava štandardizovaných postupov v dentálnohygienickej starostlivosti.

1997

Vedenie preventívnych programov orálneho
zdravia, Zahnärztliches Institut, UNI Zürich,
Švajciarsko

1994

Študijný pobyt: Uplatnenie dentálneho hygienika v praxi zubného lekára, Basel, Švajciarsko

1993

Študijný pobyt: Dental Hygiene School, University of Professional Education, Utrecht, Holandsko Téma: Príprava pedagogických pracovníkov
pre študijný odbor dentálna hygiena

1993

Študijný pobyt: Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 99, Zürich, Švajciarsko Téma: Príprava
pedagogických pracovníkov pre študijný odbor
Dentálna hygiena

Pracovné skúsenosti
1991–1994

NsP Prešov, ordinár pre parodontológiu
a ochorenia slizníc

1993–2003

Stredná zdravotnícka škola Prešov, externý
učiteľ

1997–2000

Doktorandské štúdium, Lekárska fakulta UK
v Bratislave, Stomatologická klinika Heydukova
8, Bratislava, Pozícia: externý doktorand, Doktorandská práca na tému: „Hygienická fáza v pláne stomatologického ošetrenia“

2001–2008

LF UK v Bratislave, Stomatologická klinika

akademie

11.30–12.00

registrace a občerstvení

12.00–13.30

přednáška

13.30–13.45

přestávka

13.45–15.30

přednáška

15.30–16.15

pozdní oběd

16.15–18.00

přednáška

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 registrace a tímto
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí jsou
Závazné podmínky účasti na akci pořádané firmou
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.jps.cz/akademie.
Indexy si přineste s sebou.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestávek a oběd vč. nápoje. Wifi je bezplatně k dispozici.
Parkování na hotelovém parkovišti je zdarma.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Andrea Kania
obchodní zastoupení
pro dentál Praha
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

Kateřina Serafínová
Product Manager
divize Profylaxe
M: +420 702 203 512
E: serafinova@jps.cz

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

