JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
vzdělávací akce pro stomatologický tým

24. 3. 2017, Kongresové centrum Praha
Program pro zubní lékaře, sestry a dentální hygienistky
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00
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00

00

00

I. blok přednášky 12. – 13.

oběd 13.

00

– 15.

30

II. blok přednášky

Přednášející:
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Téma:
Praktické zubní lékařství – některé poznámky k jeho provozování
Na co vše dát v současné době pozor, čeho by si měl dnes v zubní ordinaci všímat
lékař a dentální hygienistka.
Mohou některé dokumenty (anamnestický dotazník, informovaný souhlas, smlouva
o poskytování zdravotní péče…) v současné době stomatologickému týmu v práci
pomáhat, nebo mu ji komplikovat?
Autor ve své přednášce v souvislosti s výše uvedenými okruhy hodnotí různé rizikové
skupiny pacientů a zvyšující se význam některých jednání, chování a postojů pacientů,
jakými jsou například špatná informovanost, artikulační traumatismus a trávení volného
času, přístup ke slevám, k různým dietám a další.

Organizátor:
Vzdělávací středisko ČSK
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
tel.: 234 709 615
fax: 234 709 619
e-mail: vzdelavani@dent.cz
Počet kreditů PZL: 5
Počet kreditů sestry: zažádáno
Počet kreditů DH: zažádáno
Místo konání:
Kongresové centrum Praha
5. května 65
Praha 4

Je „zdravá výživa“ skutečně jen prospěšná a „nezdravá výživa“ skutečně
škodlivá?
Výživa jako stále důležitý problém – aneb co by o problémech výživy měli vědět zubní
lékaři, zdravotní sestry a dentální hygienistky.
Od minulých časů se stále používá a vyvíjí dělení potravin na „zdravé, prospěšné...“
a na ty „nezdravé, škodlivé a nebezpečné“.
Současná doba přináší různé možnosti zásahů nejenom při růstu, vzniku, sklizni,
uchovávání a dalším zpracování surovin a potravin. Tyto úpravy ale také mohou další
„přirozené“ procesy na cestě od vzniku potraviny k jejímu využití významně měnit
a změnit její kvalitu.
Přednáška přináší relativizující pohled na klasické dělení potravin a informaci
o nebezpečí spojeném nejen s „nezdravými“, ale i se „zdravými“ potravinami.

Cena při úhradě

do 27. 2. 2017

do 13. 3. 2017

2000 Kč
2300 Kč
on-line
přihlášení
z
www.dent.cz
1700 Kč
1900 Kč

PZL
Absolvent

později a na místě
2500 Kč
2000 Kč

800 Kč

800 Kč

800 Kč

Sestra

1300 Kč

1400 Kč

1500 Kč

Dentální hygienistka

1300 Kč

1400 Kč

1500 Kč

Student ZL

V případě zájmu zúčastnit se této vzdělávací akce vyplní každý účastník svoji přihlášku a zašle ji na adresu: Vzdělávací
středisko ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2. Po obdržení platby na účet VS ČSK Vám bude zasláno potvrzení o úhradě
registračního poplatku – daňový doklad – na uvedenou e-mailovou adresu.
Můžete využít také možnost on-line přihlášení na www.dent.cz/vzdelavani/kalendar-akci/
Platba: bankovním převodem.
Číslo účtu: 3655140227/0100, var. symbol: 2612017 (do zprávy pro příjemce vždy uveďte jména všech účastníků)
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Účastník:
Příjmení…………………………………….Jméno…………………. Titul…………………… Datum nar.…………………….
Adresa na daňový doklad……………………………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………..
Datum platby…….……………..

Fax…………………………..

E-mail……………………………..….……
Podpis…………………………………..…

