
Vážené kolegyně a kolegové 
S velkou radostí a nadějí na konec doby Covidové a vírou v návrat normálnímu životu bychom chtěli 
navázat na úspěšné minulé ročníky a dovolujeme si Vás pozvat k účasti na nuceně odložené odborné 
akci: 
 

„17. Plzeňské pracovní dny“ 
 ve dnech 12/13. 11. 2021  

pořádané  
Stomatologickou klinikou LFUK a FN Plzeň  

v hotelu Primavera - PRIMAVERA Hotel & Congress centre, 
Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň. 

Akce je registrovaná v systému celoživotního vzdělávání ČSK s registračními čísly: 
12.11.2021 – 4/17/2021   13.11.2021 – 5/17/2021 

 
Na původně zamýšlené příspěvky k problematice připravenosti na mimořádné události, které postihly 
v tomto roce celý svět, budeme moci nahlížet z pohledu osobní zkušenosti každého z nás. Praxe ukázala 
dobrou připravenost zubních ordinací, je ale o čem hovořit. K tématu bude  v programu diskusní panel:  

POST COVID 19 - "THE DENTAL EXPERIENCE" 
Globální jev a jeho důsledky pro zubní ordinace. 

Témata k diskuzi: 
1. COVID 19 – kde se vzal, „Mýty, konspirace a fakta“, Epidemie, Pandemie, Karanténa, 

Izolace, Pozitivita, Nemoc – správné pojetí pojmů. Hygienický režim zubní ordinace – 
Osobní ochranné pomůcky, co je jinak s COVID 19? 

2. Pracovně právní předpisy. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců. „Home 
office“ a „Kurzarbeit“ pro zubní ordinace? 

3. Finanční  záležitosti. Peněžní rezerva v business plánu zubní ordinace. 
„Programy Antivirus - náhrada mzdy v souvislosti s COVID-19“ - SNY a REALITA. 

4. Poučení pro budoucnost? 
Váš příspěvek s komentářem toho, co se u nás a ve světě v souvislosti s COVID 19 vlastně stalo, bude 
velkým přínosem.  
 
Obvyklou další náplní programu budou polytematická odborná sdělení. 
 
Budeme respektovat všechna hygienicko-epidemiologická nařízení platná v době konání akce. 
 
Věřím, že najdete čas se naší odborné akce zúčastnit a těšíme se na shledání.  

Odkaz na online přihlášku 
 
 
 
 
MUDr. Daniel Hrušák, PhD. 
primář stomatologické kliniky 
FN Plzeň 
Alej Svobody 80 
304 60 Plzeň-Lochotín 
Tel: +420 377 104 702 
 

 

https://forms.gle/bXwarsPpUZyjQC4Q9

