Proběhla první samostatná odborná konference ADH ČR
Nikola Alexij, DiS., ADH ČR
Na konci listopadu, v termínu od 27. 11. do 29. 11.2014 proběhla historicky první samostatná
odborná konference Asociace dentálních hygienistek ČR. Konference se konala ve městě černého
uhlí Kladně, kde v areálu bývalých kasáren bylo v nedávné době vybudováno centrum celoživotního
vzdělávání v oblasti zubního lékařství - edukační kampus Dentálního učení Kladno. Vhodnější místo
k prvnímu ročníku nemohlo být vybráno lépe.
První den odborné konference byl věnován teoretickým přednáškám ve velkém auditoriu. Po
krátkém úvodním slovu Markéty Harantové, DiS. (členky prezidia ADH ČR) se první přednášky ujal
vždy výřečný odb. as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc, MBA s tématem „Vstupní vyšetření v ordinaci
DH“. Následovala „Nezánětlivá onemocnění parodontu“ v perfektním podání MUDr. Jana Vokurky.
Po krátké pauze pokračovala v odborném programu MUDr. Edita Dúbravská s aktuálním tématem
„Nejčastější onemocnění sliznic dutiny ústní“ (obr. č. 1). V zastoupení brněnské stomatologie
zakončily čtvrteční teoretický blok přednášek opět MUDr. Jan Vokurka a MDDr. Karolína Floryková
s přednáškami „Léčba pacienta s agresivní parodontitidou v ordinaci dentální hygienistky“ (obr. č. 2)
a „Ortodontické anomálie v praxi dentální hygienistky“.
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Po velmi pěkných přednáškách, u nichž mnozí nešetřili chválou, čekal na účastníky kongresu
společenský program v nedalekém hotelu La Park. Příjemné posezení účastníkům v rámci večera
zpestřila mimo jiné poutavá barmanská show.
Následující dva dny odborné konference již patřily praktickým workshopům, které probíhaly
z převážné části v zubních ordinacích a ve fantomové učebně.
V páteční sérii praktických workshopů se mohli dentální hygienistky a hygienisté seznámit s
„funkčním hygienickým protokolem ortodontického pacienta“, v podání MDDr. Karolíny Florykové
(obr.č.3). O tom, že profese dentální hygienistky není jen o psychické zátěži, ale také o zátěži fyzické,
nás přesvědčila přednášející Klára Binovcová, DiS. s praktickou ukázkou Feldenkraisovy metody- tedy
sérií uvolňovacích a relaxačních cviků, které dentálním hygienistkám/hygienistům usnadňují výkon
svého povolání. Mnohými velmi očekávaný byl workshop „Ultimátní bělení zubů“ MUDr. Zvolánka,
kde na zajímavé prezentaci prakticky zbořil mýty o dosavadním způsobu bělení zubů.

Obr. č. 3.
Odpoledne následovala série workshopů, které zahájila Martina Kulhánová, DiS s tématem
„Parodontologický pacient v ordinaci DH“. Firma Philips připravila pro účastníky pátečních workshopů
praktický nácvik čištění zubů se zubními kartáčky SoniCare. Mgr. Michaela Moravcová seznámila
přítomné s novými technologiemi výroby prášků Airflow, které bylo možné si prakticky vyzkoušet.
Závěr pátečního bloku workshopů patřil prezentaci a praktické ukázce ordinačního využití ústní vody
Listerine.
Druhý den praktických workshopů a současně poslední den odborné konference zúčastněné o
výhodách kofferdamu jistě přesvědčila MDDr. Aneta Mikšů. Jak správně zacházet s kyretami a jak o
ně pečovat nám ukázala vždy perfektní Bc. Zuzana Zouharová. Za slovenské přednášející nám PhDr.
Viera Panáková představila ultrazvuk v praxi DH. Závěr celé konference pak patřil opět Bc. Zuzaně
Zouharové s tématem „ Estetická korekce chrupu a následné ošetření“ a firmě Profimed s ukázkou ze
svého portfolia výrobků určených k profylaxi.
V rámci celého kongresu pak bylo možné navštívit stánky vystavujících firem GSK, Listerine, Philips,
Colgate / Palmolive, Profimed,VoCo, HenrySchein a Cresco.

Pokud bychom tedy mohli tuto první samostatnou konferenci ADH ČR nějak shrnout, tak si troufám
říci, že byla povedená a těšíme se na další ročník.

