akademie
zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.

ADHEZIVNÍ MŮSTKY
Pátek 20. září 2019 od 13 hodin

Spa Hotel Vita, Skuherského 4, 370 01 České Budějovice

SYLABUS:
Adhezivní můstky
• Indikace a materiály
• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu
• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

PROGRAM
MUDr.
Jana Krňoulová Ph.D.

Vzdělání
Zakončila studium stomatologie na LF UK v Plzni v roce 1981, složila atestaci I. stupně ve stomatologii, nástavbovou atestaci ze stomatologické protetiky a atestaci Klinická stomatologie.
Pracovní zkušenosti

12.30–13.00

registrace a občerstvení

13.00–15.30

přednáška

15.30–16.00

pozdní oběd

16.00–18.30

přednáška a praktická ukázka

INFORMACE

Praxi začínala jako obvodní stomatolog na
III. Poliklinice MÚNZ v Plzni, v letech 1991 až
2007 pracovala na protetickém oddělení stomatologické kliniky FN a LF UK v Plzni jako odborný lékař a vedoucí lékař oddělení.
Dále působila na protetických odděleních stomatologické kliniky FN a UP v Olomouci, FN a LF
UK v Hradci Králové a VFN a LF UK v Praze. Nyní
pracuje jako privátní zubní lékař v Přešticích.
Ostatní činnosti
Publikační a přednášková činnost v ČR a zahraničí je zaměřena na problematiku protetiky,
protetické technologie a temporomandibulárních poruch.
Je autorkou a spoluautorkou dvou monografií
(Fixní zubní náhrady, Materiály a technologie
v protetickém zubním lékařství).
Pravidelně přednáší v rámci celoživotního vzdělávání ČSK a zúčastňuje se profesních zkoušek
pro získání osvědčení PZL.

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

Jana Horníčková
obchodní zastoupení
jižní Čechy
M: +420 776 249 416
E: hornickova@jps.cz

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