
MANAGEMENT LÉČBY  
ZUBNÍHO KAZU

Zveme vás na online seminář
Přednášející: MUDr. Tatiana Klamárová, Ph.D.

SYLABUS
•  Etiológia mikrobiálnych ochorení v ústnej dutine
•  Vyšetrenie kariologického pacienta a stanovenie rizika vzniku zubného kazu
•  Zostavenie plánu preventívnych opatrení a liečby na základe určenia stupňa rizika  

vzniku zubného kazu
•  Plán liečby u rizikových skupín pacientov- deti, tehotné ženy, pacienti s nedostatkom sliny
•  Neinvazívna liečba zubného kazu, stabilizácia orálneho mikrobiómu antimikrobiálnymi 

prostriedkami, remineralizačná terapia
•  Mikroabrazívna liečba bielej škvrny
•   Pečatenie- indikácia, výber vhodných materiálov v závislosti od typu pacienta

CENA: 3 230 Kč včetně DPH 

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

Čtvrtek 3. června 2021 od 12 hodin
Přednáška je ve slovenském jazyce.

akademie

ONLINE SEMINÁŘ



2 v 1 
kartáček s mezizubním 
nebo solo kartáčkem 

pro kompletní péči

rozdílný tvar a počet 
vláken pro váš 
zdravý úsměv

Vzdelanie

2001 Ukončené doktorské štúdium v odbore stoma-
tológia na UPJŠ LF v Košiciach

2004 Špecializácia 1. stupňa v odbore stomatológia 
na SZU v Bratislave

2020 Ukončené doktorandské štúdium na LF UPJŠ 
v Košiciach v odbore zubné lekárstvo, titul PhD.

Pracovné skúsenosti

2001–
súčasnosť

Súkromná zubná ambulancia v Prešove 

2009–2011 Externý vyučujúci na Katedre DH FZO PU  
v Prešove

2011– 
súčasnosť

Vysokoškolský asistent na Katedre DH FZO PU 
v Prešove

MUDr. Tatiana Klamárová, Ph.D.

Andrea Kania
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
Praha a střední Čechy
M: +420 724 365 499
E: kania@jps.cz

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 zá-
kladě 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 interneto-
vých stránkách www.jps.cz/akademie.

Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás při-
praveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

INFORMACE

11.45–12.00 registrace

12.00–13.30 přednáška

13.30–13.45 přestávka

13.45–15.30 přednáška

15.30–16.15 přestávka

16.15–18.00 přednáška

PROGRAM

akademie 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

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


