akademie
zveme vás na teoreticko-praktický kurz
Přednášející: Ing. Bc. Jana Smažíková

GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT)
– NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI
SWISS DENTAL ACADEMY
Čtvrtek 14. listopadu 2019 od 12 hodin
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

Pátek 15. listopadu 2019 od 12 hodin
Harmony Club Hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech
CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc
před každou akcí)
Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PROGRAM
Ing. Bc.
Jana Smažíková

Vzdělání

11.30–12.00

registrace a občerstvení

12.00–15.15

teoretická část kurzu

15.15–15.45

pozdní oběd

15.45–18.00

2012–2015

UK v Praze, 3.lékařská fakulta, obor dentální
hygienistka
Bakalářská práce na téma: Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní ordinaci

2015–2017

ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
Diplomová práce na téma: Zefektivnění provozu
zubní ordinace pomocí procesního řízení

Pracovní zkušenosti
do r. 2015

Zubní ordinace MUDr. Radka Smažíková, Tábor

2015–2017

Zubní ordinace MUDr. Ivana Pleskačová, Praha

od r. 2018

Zubní ordinace MDDr. Marek Novotný, Veselí
nad Lužnicí
Lektor SDA (Swiss Dental Academy)

Přednášková činnost
Přednášková a publikační činnost se zaměřením
na pacienty s postižením sluchu.
Teoreticko-praktické přednášky o dentální
hygieně pro mateřské, základní a střední školy,
domovy seniorů.

praktická část kurzu

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 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.
Parkování: Brno – zdarma na hotelovém parkovišti.
Ostrava – je možno na placeném parkovišti v těsné
blízkosti hotelu.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Eva Mandincová
obchodní zastoupení
jižní Morava
M: +420 776 522 639
E: mandincova@jps.cz

Vladimíra Kováčiková
obchodní zastoupení
pro dentál severní Morava
M: +420 725 777 487
E: kovacikova@jps.cz

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

