akademie
zveme vás na praktický kurz pro max. 12 osob
Přednášející: Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

PRAKTICKÝ KURZ
NA SINUS LIFT – TRÉNINK
NA PRASEČÍCH ČELISTECH
Sobota 9. listopadu 2019 od 10 hodin
Hotel Chvalská Tvrz,
Na Chvalské tvrzi 858/11, 193 00 Praha 9

• Teoretický

úvod

• Workshop
na prasečích čelistech

• Augmentační
techniky

• Protetika
CENA: 4 250 Kč včetně DPH
5 kreditů ČSK

Bonus k Vaší účasti:
Sborník studií v ceně, zahrnující nejnovější studie
a kazuistiky k materiálům Geistlich, k implantačním
systémům, příklady kazuistik.

PROGRAM
Prim. MDDr. et MUDr.
Jaroslav Valach, Ph.D.

9.30–10.00

Vzdělání
2002–2008
2014

Ukončení magisterského studia v oboru
Všeobecné lékařství a Zubní lékařství UK v Praze

2010–2012

10.00–12.00

teoretický úvod

12.00–13.00

praktické cvičení

13.00–13.30

oběd

13.30–15.30

praktické cvičení

Ukončení doktorského studia
– Ph.D. v oboru Experimentální chirurgie

INFORMACE

Zahraniční studia
2000

registrace a občerstvení

Taipei Medical College Hospital, Tchaj-wan

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.

Pravidelné stáže na UNI Graz, Rakousko
– prof. M. Lorenzoni

Pracovní zkušenosti
2002–2005

Čelistní chirurgie, Vojenská nemocnice v Praze

2005 –nyní

Vedoucí lékař a přednášející na Stomatologické
klinice VFN a 1. LF UK v Praze, oddělení maxilofaciální chirurgie, specializace v implantologii
a estetické rehabilitaci obličeje s využitím epitéz kotvených pomocí dentálních implantátů

Členství
Evropská Asociace pro kraniomaxilofaciální
chirurgii Mezinárodní tým pro implantologii – ITI

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 na hotelovém parkovišti zdarma.
Na akcích pořádaných Akademií JPS jsou pro Vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Ing. Barbora Jeníčková
zastoupení pro implantologii
Dentsply Sirona Implants Čechy
M: +420 702 204 137
E: jenickova@jps.cz

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

