
Nabízíme: 
 Dvoudenní odborný program  Ubytování se stravou na dva dny 
 Spole�enský ve�er  Relaxace

Nejmodern�jší dentální technologie
CAD/CAM, 3D technologie, nová ZS Planmeca (vše je možné vyzkoušet p�ímo na míst�)

Ukázka elektronického obchodování a jeho výhod

Odborný program

 Pátek 20. 4. 2012
 14.00 – 16.30    MUDr. Lukáš Hauer - Onkologická onemocn�ní orofaciální oblasti z pohledu PZL
    MUDr. Petr Jindra - Hledání orofaciální harmonie u 3. t�ídy.
 17.00 – 19.00 MUDr. Jan Stuchlík - CBT vyšet�ení a jeho význam p�i plánování operace sinus-lift

MUDr. Jan Špiller - Okamžitá rekonstrukce frontální zub� pomocí implantát� 
    (problematika �asn� zatížených implantát� v estetické oblasti)

Ond�ej Adam - Lithiumdisilikát
21.00 Spole�enský ve�er

Sobota 21. 4. 2012
 09.00 – 10.30   MUDr. Pavel St�ihavka - “ Na hran� ...”

MUDr. Blanka Tichavová, RNDr. Daniel R�žek, Ph.D - “Paleomikrobiologické  
    vyšet�ení - tajemství našich p�edk�”
 10.45 – 12.30    ob�d, MUDr. Martin Tome�ek  - Osv�ta sv�tla: rozumíme mu p�i práci s barvou?
    MUDr. Jan Streblov - Klinická anatomie parodontu a tkání kolem implantát�
 13.30 – 15.30 MUDr. Jan Toman - Zásuvné spoje, teleskopické korunky a hybridní náhrady 
    do šrotu nepat�í

Bc. Jana Smidková - FO a PO z hlediska právního, ú�etního a da�ového, 
    výhody a nevýhody 

16:00  Individuální program - zdarma možno využít sportovn�-relaxa�ní zázemí hotelu
      (bazény, ví�ivka, sauna, posilovna, squash, tenisové h�išt�, ...)

Ned�le 22. 4. 2012  Ukon�ení pobytu v dopoledních hodinách

P�edstavenstvo OSK �eské Bud�jovice
ve spolupráci se spole�ností HDT s.r.o.

Závazná p�ihláška na kurz

V. ro�ník vzd�lávací akce 
„Bud�jovický Rarášek ve stomatologii“

ve Sport Hotelu Záto� u �eského Krumlova ve dnech 20. - 22. 4. 2012

P�ihlášku je také možné vyplnit elektronicky na adrese: www.oskcb.cz        Vypln�nou p�ihlášku zasílejte spolu s potvrzením o platb�.

tel.: 387 314 462, e-mail: info@oskcb.cz, www.oskcb.cz    www.hdtdental.cz

®

po�ádá

Termín a místo konání:
20. - 22. 4. 2012 Sport Hotel Záto� / Záto�ské Dvory 1, 382 11 V�t�ní, www.sporthotel-zaton.cz, tel.: 380 709 110
Cena: 4.000 K�/1 den, 5.000 K�/2 dny – �. ú�tu: 6027550237/0100 / v.s. 111 pro platbu za jeden den, 222 pro platbu za dva dny školení, do zprávy pro p�íjemce 
vypl�te jméno ú�astníka / bodová hodnota: 2 x 50. Platba na míst� není z organiza�ních d�vod� nabízena.

P�ihlašuji se na vzd�lávací akci „Bud�jovický Rarášek ve stomatologii“ ve dnech 20. - 22. 4. 2012 ve Sport Hotelu Záto�:

Jméno a p�íjmení Telefon

E-mailDatum narození

Bude-li to organiza�n� možné, rád/a bych byl/a ubytován/a s

Podpis

Adresa


