
PARODONTOLOGIE  
V KAŽDODENNÍ PRAXI  
ZUBNÍHO LÉKAŘE

zveme vás na seminář
Přednášející: MUDr. Jaroslav Myšák

Pátek 11. října 2019 od 12 hodin
Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice

SYLABUS
•  Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)
•  Pomůcky orální hygieny u jednotlivých onemocnění parodontu 
•  Parodontitis chronica – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
•  Parodontitis aggressiva – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
•  Gingivální recesy – problematika z pohledu PZL, možnosti terapie
•  Chirurgie parodontu
•  Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
•  Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atriční fazety)
•  Parodontopatie a systémová onemocnění
•  Onemocnění ústní sliznice 

CENA: 2 590 Kč včetně DPH 
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 11. 9. 2019) 

5 kreditů ČSK

akademie



Vzdělání

2009 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity  
Karlovy v Praze

2014 atestace II. stupně z Klinické stomatologie

V postgraduálním studiu se zaměřuje na léčbu 
agresivní formy parodontitidy.

Pracovní zkušenosti

od r. 2010 asistent na parodontologickém oddělení  
Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN

od r. 2017 člen zkušební komise pro získání osvědčení 
Praktický zubní lékař 

V klinické praxi se zaměřuje především  
na chirurgii parodontu. 

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, 
oddělení parodontologie

Privátní stomatologická ordinace se zaměřením 
na parodontologii, Třeboň

MUDr. Jaroslav Myšák

Mgr. et Bc. Petra Bolechová, DiS.
obchodní zástupce pro 
Vysočinu a Pardubický kraj
M: +420 602 227 636
E: bolechova@jps.cz

11.30–12.00 registrace a občerstvení

12.00–14.30 přednáška

14.30–15.00 pozdní oběd

15.00–17.30 přednáška

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.

Indexy si přineste s sebou.

V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během přestá-
vek a oběd vč. nápoje. Parkování a wifi je bezplatně 
k dispozici.

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

INFORMACE

PROGRAM

akademie JPS, s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednavka@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

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


