SK ZL - Regionálna komora zubných lekárov, Sibirská č. 1, 917 01 Trnava
IČO: 17639646, DIČ: 2021176234, DIČ DPH: SK 2021176234
web: www.rkzl-tt.sk, e-mail: rkzltt@mail.t-com.sk
tel. a fax: +421 33 534 7121
Andel Elite Dental Center, s.r.o., Ul. R. Dilonga 1/A, 920 01 Hlohovec
IČO: 45626308, DIČ: 2023063944, IČ DPH: SK2023063944
web: www.andelacademy.sk, e-mail: lenka.andelova@andeldental.sk
tel.: +421 918 973 950

si Vás dovoľujú pozvať na teoretickú prednášku

INTRAORÁLNE RTG - BTW  

TIPY DO PRAXE NA KVALITNÉ RTG SNÍMKY
PRE NAJPRESNEJŠIU DIAGNOSTIKU
MUDr. Petr Závodský, Ph.D. / ČR
Termín:			
14. október 2017 /sobota
Čas:
		09:00 – 18:30 / registrácia od 8:30 hod
Miesto prednášky:
Spoločenské centrum SLK Pieštany, Kúpeľný ostrov 445/13,
			
Piešťany; GPS súradnice na Hotel Splendid – v tesnej
			
blízkosti: N 48°35’35.5” E 17°50’58.1”
Poplatky:
Účastnícky poplatok pre člena SKZL:
Účastnícky poplatok pre
registrovaného ZL, nečlena SKZL:		
Študenti zubného lekárstva:		
Pre dentálnych hygienikov: 		

120 EUR

/ * DPH sa neúčtuje

140 EUR
60 EUR 		
80 EUR 		

/ * DPH sa neúčtuje
/ 50,00+10,00 DPH
/ 66,67 + 13,33 EUR

Neregistrovaný nečlen SKZL/ študent ZL, dentálny hygienik, zubná sestra / pri úhrade prosíme
uviesť MENO, PRIEZVISKO účastníka a fakturačné údaje zaslať mailom na /rkzltt@mail.t-com /

poznámky:
		

Cena pre študentov zahŕňa organizačné a materiálové zabezpečenia školenia.
Vzhľadom k organizácii Vás poprosíme  o platbu aspoň 30 dní vopred.

* Registrovaným zubným lekárom v SKZL nebude účtovaná DPH podľa zákona č. 222/2204 a § ods.
1 zíkona 578/2004. nakoľko SKZL ako stavovská organizácia vykonáva svoju činnosť vo verejnom
záujme a plní zo základných úloh: “zabezpečuje sústavné vzdelávanie” registrovaným členom.

Platobné informácie: účet SKZL- RKZL Trnava:

SK040200 0000 0037 0998 8654

VS: Vaše registračné číslo v SKZL KS: 0308 ŠS: 842017

Registrácia záujemcov: elektronicky cez http://www.rkzl-tt.sk/vzdelavanie
informácie emailom: rkzltt@mail.t-com.sk na sekretariáte SKZL-RKZL Trnava.

V cene účastnického poplatku je zahrnutý prenájom konferečných priestorov vrátane
audiovizuálnej techniky, konferenčný balík služeb pre účastníka ; reklamné a propagačné
materiály školenia prostredníctvom www.rkzl-tt.sk, potvrdenia o zaplacení o predelení kreditov
informácie o registrácii a platbách:

mobil +421 905 244 015

SKZL -Regionálna komora Trnava

informácie o organizačnom zabezpečení:

mobil +421 918 973 950

ANDEL ELITE DENTAL CENTER, s.r.o. Hlohovec

INTRAORÁLNÉ RTG - BTW:
TIPY DO PRAXE NA KVALITNÉ INTRAORÁLNE
RTG SNÍMKY PRE PRESNÚ DIAGNOSTIKU.
MUDr. Petr Závodský, Ph.D. / ČR
Prednáška vhodná pre ZL, študentov ZL, dentálnych hygienikov a stomatologické sestry

Program teoretickej prednášky:     
8,30- 09,00 hod.  
• prezentácia účastníkov
1.Blok Blok 9,00- 11,00 hod (120 min)
		
• Základné fyzikálne a biologické princípy RTG žiarenia
		
• Nevyhnutná bezpečnosť a ochrana pred ionizujúcim žiarením
11,00 – 11,15 hod. coffe break
2. Blok 11,15 – 12,45 hod (90 min)
		
• Analógové a digitálne zobrazovacie technológie
		
• Pravidlá intraorálnych zobrazovacích techník s dôrazom na BITEWING snímky
12,45 – 13,45 hod. - obedová prestávka
3. Blok 13,45 – 15,45 hod (120 min)
		
• Fyziologický RTG obraz, interpretácia patologických nálezov
		
• Analýza BTW snímok
15,45 – 16,00  hod. - coffe break

		

4. Blok 16,00 – 18,00 hod (120 min)
		
• Klinické a patologické korelácie v praxi
5. Blok
		
		
		

18,00 – 18,30 hod (30 min)
• Otvorená diskusia
• riešenie prípadov z praxe
• záver

Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil tejto vzdelávacej akcii č. 84/2017 8 kreditov.
SKMTP udelila tejto vzdelávacej akcii za účasť na prednáške 7 kreditov.
Každý účastník získava v deň školenia:
10% zľavu na ubytovanie v hoteloch na kúpeľnom ostrove. Rezervačný kód: ANDELDENTAL.
10% zľavu na procedúry s využitím Piešťanského bahna a liečivej minerálnej vody,
50% zľavu na vstup do Danubia Premier fitness s bazénmi, saunami a vodnými bicyklami
PARKOVANIE priamo na parkovisku pri Spoločenskom centre na kúpeľnom ostrove. Vjazd vozidlom na kúpeľný ostrov
pre neubytovaných hostí 5 EUR na vozidlo. Vyplácanie parkovania na recepcii hotela Hotel Grand Splendid ***
informácie o registrácii a platbách:
informácie o organizačnom zabezpečení:

		

mobil +421 905 244 015

		

			

mobil +421 918 973 950

		

SKZL -Regionálna komora Trnava
ANDEL ELITE DENTAL CENTER, s.r.o. Hlohovec

