
hnevents.sk/ 

ZUCZ16
+421 917 131 392

ViaC info:

Zdravé ústa, recept na dlhý život
20. marec 2017 hotel Bratislava

1. blok   8.00 – 12.00  čistenie zúbkov detí + Dental alarm
  12.00 – 14.00  prestávka 

2.  blok   14.00 – 16.00  Prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.: Slina – tekutina života pre zdravé ústa najmä u seniorov.
   MUDr. Peter Duránik, PhD.: Problémy ústnych slizníc v seniorskom veku.
   MUDr. Irena Lacková: Seniori – vieme, ako a prečo sa máme starať o svoje a tretie zuby?
  14.00 – 16.00 Inštruktáž určená dôchodcom, deťom 
   Konzultácie s odborníkmi

Program

Podujatie sa koná pod záštitou
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recept na dlhý život
Zdravé ústa, 

20. marec 2017 hotel Bratislava

Program

1. blok 
8.00 – 12.00   
čistenie zúbkov detí + Dental alarm
12.00 – 14.00  prestávka 

2.  blok 
14.00 – 16.00   
Prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.:  
Slina – tekutina života pre zdravé  
ústa najmä u seniorov.
MUDr. Peter Duránik, PhD.:  
Problémy ústnych slizníc v seniorskom veku.
MUDr. Irena Lacková:  
Seniori – vieme, ako a prečo sa máme  
starať o svoje a tretie zuby?
14.00 –16.00  
Inštruktáž určená dôchodcom, deťom 
Konzultácie s odborníkmi

odborný garant

Podujatie sa koná pod záštitou

generálny partner

Hlavný partner


