Stomatologický den na Lhotě
sobota 13.3.2021

Mlýn vodníka Slámy, Lhota u Opavy

Odborný program
8.30 - 9.00 - registrace účastníků
9.00 - 10.30 lektor - prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FN Olomouc

Prolínání neurologie a stomatologie v klinické praxi: nejen o „stomatologických“ bolestech zad a
obličejových neuralgiích

10.30 - 12.00 lektor - MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.
Chirurgická terapie dentálních a čelistních anomálií ve Fakultní nemocnici Ostrava

12.00 - 13.00 raut
13.00 - 14.00 lektor - prim. MUDr. Mieczysław Szwarc, Nemocnice Třinec

“Krátké ORL kompendium pro stomatology”
- bolest ucha - otalgii - otitis externa, /otitis media/ cerumen a jejich diff. dg. proti odontogenní a vertebrogenní
bolesti
- problematika extraesofageálního refluxu v ORL/ stomatologické praxi
- krvácení z nosu - co dělat a co nedělat
- problematiku chrápání a obstrukční spánkové apnoe
- léčba angíny (potažmo bolesti v krku)

14.00 - 15.00 lektor - MUDr. Roman Mrovec, Mrovec Dent s.r.o. - Ostrava, Mgr. Vilém Antončík,
A.B. - DENT s.r.o. - Ostrava

Digitální spolupráce mezi ordinací a laboratoří

15.00 - ... Ochutnávka vín a bohatý raut
Organizátor
Mrovec Dent s.r.o.
Nivnická 21,709 00, Ostrava
tel.: 596632133
recepce@mrovecdent.cz

Určení
- pro praktické zubní lékaře
- doporučený kurz pro absolventy
v přípravě pro odbornost PZL
cena: 4 000,počet kreditů: 5

Místo konání
Mlýn vodníka Slámy
www.uslamy.cz
- parkování v objektu
- vlaková zastávka cca 100 m od
objektu (vlaky jezdí z Ostravy a
Opavy 1x za hodinu celodenně)

Ubytování
penzion v areálu Mlýna vodníka Slámy
www.uslamy.cz
Máte-li zájem zúčastnit se této vzdělávací akce, přihlášky přijímáme na tel. čísle: 596 632 133,
emailem na: recepce@mrovecdent.cz nebo využijte možnost on-line přihlášení z www.mrovecdent.cz
nejpozději do 8.3.2021.
Informace pro platbu:
Bankovní spojení - 4023056339/0800, variabilní symbol 1303
důležité upozornění - při platbě v kolonce zpráva pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení
Částku uhraďte do 8.3.2021.
Potvrzení o platbě a potvrzení do dokladu o celoživotním vzdělávání obdržíte
na konci přednáškového programu.

