AKADEMIE

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

TÉMA:

PARODONTOLOGICKÉ MINIMUM PRO PRAXI
(určeno pro DH, absolventy, příprava na osvědčení z parodontologie)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

MUDr. Jarmila Úlehlová

DATUM A MÍSTO:

středa, 29. listopadu 2017, 13.00–18.30 hodin
Spa Hotel Vita
Skuherského 4, 370 01 České Budějovice

CENA:

2 390 Kč vč. DPH
(1 912 Kč vč. DPH = 20% sleva
při přihlášení do 29. 10. 2017)

OHODNOCENÍ:

4 kredity ADH, 5 kreditů ČSK

SYLABUS:

PROGRAM:

1. Základní pojmy v parodontologii
2. Jak snadno stanovit diagnosu onemocnění parodontu
3. Význam zdravé gingivy pro další stomatologické výkony
4. Má těhotenství vliv na orální zdraví?
5. Jak připravit pacienta na chirurgický zákrok
6. Limity chirugického ošetření v parodontologii
7. Možnosti využití diodového laseru v parodontologii

12.30–13.00 registrace a občerstvení
13.00–14.30 přednáška
14.30–14.45 přestávka
14.45–16.00 přednáška
16.00–16.30 oběd
16.30–18.30 přednáška

MUDr. Jarmila Úlehlová
Privátní praxe od r. 1992 se zaměřením na parodontologii.
30 let praktických zkušeností v oboru stomatochirurgie,
parodontologie i PZL.
Akreditované pracoviště ČSK v oboru parodontologie
od r. 1999.
Vedení praktických kurzů, přednášková činnost, odborné
vzdělávací akce pro stomatology a dentální hygienistky.
Členkou Výboru České parodontologické společnosti.

Těšíme se na Vás
Marie Přibylová

OZ jižní Čechy

M: +420 724 286 863
E: pribylova@jps.cz

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.
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

