Dni dentálnej hygieny 2018
HOTEL PARK Piešťany 25.5 – 27.5. 2018

Požiadané o kredity v SKMTP
ZLATÍ PARTNERI:

PREMIUM PARTNERI:

MEDIÁLNY PARTNER:

Hotel PARK
Piešťany
Novozrekonštruovaný Hotel Park ponúka nadštandardné služby
štvorhviezdičkového hotela. Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí
mestského parku v blízkosti ramena rieky Váh. Známy Kúpeľný ostrov sa
nachádza cca. 800 metrov od hotela. Hotelové wellness centrum zahŕňa
fínsku saunu, infračervenú kabínu, parný kúpeľ a vírivku. Počas pobytu máte
voľný vstup do elegantného krytého bazéna s vodnými atrakciami. Pre svoju
polohu je Hotel Park obľúbený u hostí, ktorí vyhľadávajú pokoj a relax,
a popri tom chcú mať na dosah centrum spoločenského a kúpeľného diania.

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Dni dentálnej hygieny 2018

Adresa:
Hotel PARK Piešťany****
Nábrežie Ivana Krasku 2031 01
921 01 Piešťany
Kontakty:
www.hotelpark.sk
E-mail: reception@hotelpark.sk
Tel.: +421 33 7951 111
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PROGRAM
		

Piatok 25. máj 2018
12:00 Registrácia
12:40 Oficiálne otvorenie kongresu – prezident: Anna Sloviaková, dipl. d. h.
13:00 Orly Starkman (Izrael)
		
14:30 Ing. Ľubomír Kováčik
		
		
15:00 Ing. Kristína Bystrianska
		

Správna cesta ku generácií bez kazu, 		
skúsenosti zo zahraničia
GDPR - legislatívne zmeny v ochrane
osobných údajov pre dentálne
hygieničky a ich riešenie
Pomôžte svojim pacientom na ceste
k zdravým ďasnám

15:30 Prestávka + caffe
16:00 MDDr. Martina Sabová

Demineralizácia zubov u detí

17:30 Martin Radosa
		
		

„Možnosti využitia prípravku s Pythium 		
oligandrum v starostlivosti o dutinu 		
ústnu a ďasná.“

19:00 Večera - spoločenský program (spoločenský odev)

		

Sobota 26. máj 2018
7:30

Raňajky

8:30

Prezentácia

9:00 MUDr. Tatiana Klamárová
		

Manažment ošetrenia tehotnej ženy a jeho
vplyv na orálne zdravie dieťaťa

11:00 Prof. MUDr. Neda
Markovská, CSc.
12:00 Bc. Katarína Zakrevská
		

Zastavme zubný kaz teraz, pre budúcnosť
bez zubného kazu
Parodontologický pacient – podpora pri 		
riešení citlivosti zubov		
Musím pečatiť, ak chcem predchádzať
vzniku zubných kazov?
Akreditovaný kurz sonicare – sonická
technológia v praxi

15:30 Prestávka + caffe
16:30 Workshopy
		
		
19:00 Večera

– Pečatenie fisúr
– Intraorálna kamera
– Pohybová kultúra DH
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Piešťany Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

13:30 MDDr. Adam Mikuš
		
14:30 Bc. Katarína Zakrevská
		

Dni dentálnej hygieny 2018

12:30 Obed

PROGRAM
Nedeľa 27. máj 2018
7:00

Raňajky

8:00 Prezentácia
8:30 Andrea Snopková, dipl. d. h.
		

Dentínová hypersenzitivita
a jej riešenie

9:30 MUDr. Simona Čičová
		

Fokálna infekcia dentogenného
pôvodu a jej riziká v gravitide

10:30 RNDr. Radovan Karkus, PhD.
		

„Airflow prophylaxis master“ - nový guided
biofilm therapy kompatibilný prístroj

10:45 Prestávka + caffe
11:00 Dentálna hygienička
- hygieničke (z praxe DH)

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Dni dentálnej hygieny 2018

11:30 Otvorený výbor pre členky ADHS					
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Orly Starkman.(Izrael)

Orly Starkman je dentálna hygienička od roku 1991.
Dentálnu hygienu študovala v „Goldschleger School of DentalMedicine“,
na univerzite v Tel-Aviv. Titul B. A. získala z politológie a M.B.A. na
Vysokej škole manažmentu akademických štúdií.
Členka výboru Izraelskej asociácie dentálnych hygienikov za posledných
7 rokov. Asociácia je členom IDFH.

Správna cesta ku generácií bez kazu,
skúsenosti zo zahraničia

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Dni dentálnej hygieny 2018

„Program zubnej víly“ je program Izraelskej asociácie dentálnych hygienikov, ktorá
vzdeláva ženy o tom ako sa starať o dutinu ústnu počas tehotenstva. Cieľom je
ovplyvniť návyky v starostlivosti o dutinu ústnu u tehotných žien, ich motiváciu na
zlepšenie zdravej dutiny ústnej a prijať zdravý životný štýl.
Tehotná žena môže zaznamenať fyziologické zmeny v ústnej dutine, ako je zubný
kaz, gingivitída v tehotenstve, začiatok orálnych gingiválnych lézií, zubná erózia,
parodontitída a mobilitu zubov.
Izraelská asociácia dentálnych hygienikov, našla niekoľko spôsobov, ako vo
všeobecnosti zvýšiť povedomie tehotných žien, najmä k tejto dôležitej téme
prostredníctvom programu „zubnej víly“.
Tento program je komplexný a zahŕňa expozíciu informácií prostredníctvom reklamy
na sociálnych sieťach a otvorenie experimentálnej kliniky pre tehotné ženy s nižším
sociálno-ekonomickým postavením.
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MUDr. Tatiana Klamárová
2001
–
		
2004
–
		
2001
–
2009 - 2011 –
2011
–
		

ukončené doktorské štúdium v odbore
stomatológia na UPJŠ v Košiciach
špecializácia 1. stupňa v odbore
stomatológia na SZU v Bratislave
súčasnosť – súkromná zubná ambulancia v Prešove
externý vyučujúci na Katedre DH FZO PU v Prešove
súčasnosť – vysokoškolský asistent na Katedre
DH FZO PU v Prešove

Manažment ošetrenia tehotnej ženy a jeho vplyv na
orálne zdravie dieťaťa
Počas tehotenstva dochádza k fyziologickým zmenám na všetkých orgánových
systémoch tela, ktoré sú spôsobené zmenou množstva pohlavných hormónov.
Plán prevencie a liečby u tehotnej pacientky je potrebné týmto zmenám prispôsobiť.
Ošetrenie v 1. a v 3. trimestri sa vzhľadom na riziko vzniku potratu a vyvolania
predčasného pôrodu neodporúča. Najvhodnejší čas na ošetrenie je 2. trimester.
Vyšetrenie a poradenstvo zamerané na stabilizáciu orálneho mikrobiómu je však
indikované v každom trimestri a jeho cieľom je zabezpečiť bezproblémový priebeh
tehotenstva a znížiť riziko vzniku orálnych ochorení u novonarodeného dieťaťa.

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Hlavný odborník pre stomatológiu pri MZ SR

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Dni dentálnej hygieny 2018

Zastavme zubný kaz teraz,
pre budúcnosť bez zubného kazu
Zubný kaz je celosvetový zdravotný problém, spôsobujúci zdravotné, sociálne
a ekonomické následky pre jednotlivca a krajiny. Hlavným a jednoznačným
problémom je zvýšená konzumácia cukrov v spojení s nedostatočnou ústnou
hygienou.
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MUDr. Simona Čičová
Pracuje na klinike pediatrie a neonatológie FN v Trenčíne. Na úseku
neonatológie ošetrujú predovšetkým predčasne narodené deti novorodencov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Fokálna infekcia dentogénneho pôvodu
a jej riziká v gravidite
Fokálna infekcia nepredstavuje riziko len pre matku ale aj plod. Vplyvom
zápalových proteinov môže dôjsť k riziku predčasného pôrodu. Prednáška sa
bude zaoberať nielen rizikami, ale aj správnymi návykmi osobnej dentálnej
hygieny, ktoré by mala gravidná žena dodržiavať.

MDDr. Martina Sabová
2006 – 2012

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Špecializuje sa na pedostomatológiu

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Problémy s poškodeniami štruktúry zubov nastávajú veľmi často už v skorom
detskom veku. Na vzniku zubného kazu sa podieľajú viaceré faktory a dynamické
procesy. Spočiatku nepatrné zmeny na povrchu zubov môžu bez včasnej
diagnostiky a liečby viesť k rozsiahlej deštrukcii tvrdých zubných tkanív
a postupne až k úplnej strate zubov aj u malých detí. V prednáške si objasníme
procesy a následky demineralizácie, ako aj základné diagnostické, preventívne,
výživové a hygienické odporúčania, ktoré sú potrebné pre zlepšenie orálneho
zdravia detí.

Dni dentálnej hygieny 2018

Demineralizácia zubov u detí
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MDDr. Adam Mikuš
2009 – 2015
2015 – 2017

LF UK Bratislava/zubné lekárstvo
zubný lekár so zameraním na ošetrenie detí
a ťažko ošetriteľných pacientov - Andel Elite Dental Center,
Hlohovec

Musím pečatiť, ak chcem predchádzať
vzniku zubných kazov?
Aké sú indikácie na pečatenie, na čom môžeme pohorieť pri jeho vykonávaní,
máme nejaké alternatívy ku pečateniu? Na tieto a ďalšie otázky sa spolu
pozrieme...

Andrea Snopková, dipl. d.h.
2003
8/2015

Stredná zdravotnícka škola Bratislava, odbor: dipl.
dentálna hygienička
Konateľka a dentálna hygienička DENTAL LADY s. r. o

Dentínová hypersenzitivita a jej riešenie

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Dni dentálnej hygieny 2018

Témou prednášky sú najčastejšie prejavy dentínovej hypersenzitivity v súčasnej
dobe, spôsobené nesprávnou výživou, technikou čistenia, artikuláciou, preparátmi
na bielenie zubov a inými traumami. Možnosti ošetrenia v ambulancii dentálnej
hygieny a v domácom prostredí.
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Prof.Katarína
MUDr. Neda
Markovská, CSc.
Bc.
Zakrevská
2009

Ukončenie študia odbor dentálna hygiena Prešovská Univerzita
Po ukončení študia praca na pozícii dentalnej hygieničky v Poprade.

Akreditovaný kurz sonicare – sonická technológia
v praxi

Hotel PARK 25.5 - 27.5. 2018

Dni dentálnej hygieny 2018

Prednáška približuje a vysvetľuje ako funguje sonická technológia a ako sa počas
rokov vyvíjala. Pre koho sú sonické kefky určené. A ako nimi správne čistiť zuby.
Súčasťou prednášky je brushtest kedy si kefky môžu účastnici vyskúšať.
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Výbor ADHS sa teší na vašu účasť

–

Obrancov mieru 331/41,
P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika
www.adhs.sk
Zmena programu vyhradená

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Dni dentálnej hygieny 2018
Hotel PARK Piešťany 25.5 - 27.5 2018
KONGRESOVÝ POPLATOK
pre členov ADHS:
pri úhrade do 4.5.2018:

140 EUR

pri úhrade od 5.5.2018:

170 EUR			

pre nečlenov ADHS:

220 EUR		

					
Č. účtu ADHS: SK7509000000000041714376
Svoju účasť potvrdíte odfotenou návratkou a dokladom o zaplatení (bez dokladu - nebude
prihláška akceptovaná), do poznámky uveďte meno a kraj. Prihlášku (+ doklad o zaplatení)
odošlite na E-Mailovú adresu: marcela.kralovicova.ddh@gmail.com., alebo poštou
(NIE DOPORUČENE) na adresu Marcela Královičová, Garbiarska 51/57, Sereď, 926 01.
Prihlasovať sa na DDH 2018 je možné do 15.05.2018.
Ubytovanie si nahlasujte písomnou formou na adrese office@hotelpark.sk., je potrebné uviesť
„Účastník konferencie ADHS“.
Zvýhodnená cena ubytovania len pre členov ADHS je 36,- €/os. (s raňajkami v 2-lôžk. izbe).

Pre vystavenie faktúry je potrebné
uviesť fakturačné údaje.
(Ak faktúru nepotrebujete, vyplňte adresu bydliska)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno a priezvisko: ...................................

Fakturačné údaje:

			
Adresa - kraj: ........................................... Meno: ................................................
					
			
Zamestnávateľ: ........................................ Adresa ...............................................
Tel. kontakt: ..............................................

IČO: ...................................................

E-mail: .....................................................

DIČ: ...................................................

		
		Podpis .....................................................

