
Centrum zubní péče RADNO, spol. s r.o.   
ve spolupráci s CURADEN Czech, s.r.o. 
pořádá kurz:

MUDR. RADMILA NOVOZÁMSKÁ 
& TÝM RADNO

DĚTSKÝ PACIENT 
ANEB 
S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
TERMÍN: 09.10.2021
Čas: 
09:00h – 16:00h (12:00h-13:00h oběd na pracovišti) 
Místo konání: 
Centrum zubní péče RADNO, spol. s r.o.
Na Rybníčku 12/1364, 120 00 Praha 2 - Nové Město
recepce 602 814 818 - info@radno.cz
Počet míst je omezen
Cena:
3.499,-vč. DPH
Kredity budou zajištěny dle předpisu ADH a ČSK
Součástí kurzu bude i občerstvení po dobu konání 
Registrace na :
gabriela.pekarikova@curaprox.cz
+420 720 752 299

Péče o dětského pacienta je pro některé zubní lékaře a dentální hygienistky denním chlebem, 
pro někoho noční můrou. Při tom právě v dětském věku je získání základních hygienických 
návyků nejdůležitější, stejně tak jako získání důvěry malého pacienta. 

Dentální hygienistka má jako první možnost nejsnáze kontakt navázat.
Rádi bychom vám představili systém péče, která přes výraznou specializaci naší praxe 
na dětského pacienta preferuje rodinnou péči. 

Pokud rodič nepochopí, že máme společný cíl, a sám nejde příkladem, máme méně šancí na úspěch. 
Pokusíme se nabídnout praxí osvědčené možnosti, které nám spolupráci s dítětem usnadňují.
S ohledem na výskyt zubního kazu již v ranném věku, kdy bývá spolupráce problematická, ne-li nemožná, 
je zároveň nutné mít možnost nabídnout pacientům alternativu v podobě sedací nebo ošetření 
v celkové anestezii. A právě u těchto pacientů je spolupráce s dentální hygienistkou více než žádoucí, 
neboť není cílem tyto ošetření opakovat.

Důležité :
V rámci opatření proti šíření COVID-19 se bude akce řídit všemi platnými vládními nařízeními 
platnými k datu pořádání akce + základními pravidly zubního centra Radno.
Pořizování video a audionahrávek bude upřesněno na místě konání a bude se rovněž řídit platnými 
směrnicemi o GDPR /zde je důležité chránit soukromí nejen dětských pacientů/ .

Každý účastník se tedy za momentální situace bude muset před vstupem na kurz prokázat jedním 
z následujících dokumentů a zapsat se na listinu účastníků:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době 
    ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 
   (druhé u dvoudávkových vakcín,  první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
• respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). WW W.CURAPROX.CZ 

CURAPROX ve spolupráci se 
Slezskou univerzitou v Opavě 

ČAS: 
09:30 – 17:00 /registrace 08:00 – 09:20/

MÍSTO KONÁNÍ:  
Slezská univerzita v Opavě 
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK  
Bezručovo náměstí 14 
(nové přednáškové sály, vstup hlavním vchodem) 
https://www.slu.cz/fvp/cz/

CENA: 
3 990 Kč vč. DPH

REGISTRACE na: 
gabriela.pekarikova@curaprox.cz 
+420 720 752 299 
Počet míst je omezen.

Občerstvení i oběd jsou v ceně kurzu. 

Podmínkou pro absolvování kurzu je zaplacení registračního poplatku v plné výši do 19.05.2022.
V případě neuskutečnění kurzu, například kvůli zhoršené epidemiologické situaci, bude 
kurzovné vráceno na účet odesílatele bez storno poplatků a bude vypsán nový termín, 
dle možností a situace v ČR.
Důležité:
V rámci opatření proti šíření COVID-19 se bude akce řídit všemi vládními nařízeními platnými  
k datu pořádání akce + základními pravidly Slezské univerzity Opava. 
Každý účastník se bude muset před vstupem na kurz prokázat jedním z následujících dokumentů 
a zapsat se na listinu účastníků spolu s čestným prohlášením o bezinfekčnosti:  
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 2 dny, 
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 24 hodin 
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem 
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době 
   ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce 
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 
  (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), 
   musí uplynout nejméně 14 dní. 
• mít v době konání akce u sebe respirátor bez výdechového ventilu min. třídy 
   FFP2 (KN95 /N95).

1.ročník

SLEZSKÝCH
DENTÁLNÍCH DNŮ
TERMÍN: 20.5.2022



WW W.CURAPROX.CZ 

Dr. et Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 
https://www.syncare.cz/vedeni-spolecnosti-syncare/

Název:

Chlorhexidin, spektrum a potenciace účinku v ústních vodách, legislativa a trendy  nebo 
Virostatický účinek CHX a možnosti jeho potenciace, legislativa a trendy .
Abstrakt:

Chlorhexidin (CHX) je již tradičně označován jako zlatý standard v nespecifické 
antimikrobiální terapii tkání dutiny ústní. Obliba v zubní lékařství vyplývá nejen ze 
širokospektrého, byť nespecifického účinku, ale také z jeho výborné substantivity, která 
umožňuje dlouhodobé působení na povrchu cílové tkáně. V posledních letech je intenzivně 
studován také účinek CHX na některé viry, včetně koronavirů, a současně jsou ověřovány 
možnosti potenciace jeho účinku. I vzhledem k probíhající pandemii onemocnění Covid-19 
se přenáška zaměřuje na ty vlastnosti CHX a jeho augmentačních látek, které regulují ústní 
mikroflóru. Pozornost bude rovněž věnována optimálnímu dávkování a způsobu použití 
roztoků s CHX. Současně bude probrán legislativní rámec využití CHX v zubním lékařství a 
jeho další uplatnění v této oblasti.

MUDr. Daniel Svoboda
Název:

Nová klasifikace parodontopatií – pomocník při diagnostice a rozhodování o léčbě.
Abstrakt:

Nová klasifikace parodontopatií, která vznikla díky spolupráci evropské a americké 
parodontologické společnosti (EFP a AAP) v roce 2017, zavedla nové hodnocení 
parodontopatií. Sondáž parodontální kapsy je nadále nezbytná, rozhodovacím kritériem 
je ale ztráta klinického atachmentu (CAL). Nejen počet postižených zubů, ale míra ztráty 
atachmentu a další faktory celkového zdraví rozdělují parodontopatie do systému Stage and 
Grade, známého již delší dobu z onkologie. Na základě této nové klasifikace vzniklo v roce 
2019 doporučení pro léčbu stage I-III parodontitidy.

MUDr. Jana Oulická  
https://www.rovnatka.info/

Název:

„Foliová rovnátka jsou trendy, ale co na to zuby?“
Abstrakt:

Cílem přednášky je představení foliových rovnátek a jejich vlivu na úroveň ústní hygieny. 
Dozvíte se, jaké jsou výhody i nevýhody ortodontické léčby pomocí této metody. 

Na základě vlastních zkušeností doporučím, jak s využitím práce celého zubního týmu zkrátit 
čas léčby a dosáhnout dokonalejších ortodontických výsledků.

MUDr. Petr Bednář, PhD. 
www.mejtezdravezuby.cz/onas

Název:

„Musíte si dojít na dentální hygienu“
Abstrakt:

Velmi často nesprávně chápaný krok v péči o naše pacienty. Proč vlastně posíláme pacienta 
na dentální hygienu? Co si od toho slibujeme?

MUDr. Radmila Novozámská 
https://www.radno.cz/

Název:

Dětský pacient aneb s tebou mě baví svět
Abstrakt:

Péče o dětského pacienta je pro některé zubní lékaře a dentální hygienistky denním 
chlebem, pro někoho noční můrou.

Při tom právě v dětském věku je získání základních hygienických návyků nejdůležitější, 
stejně tak jako získání důvěry malého pacienta.

Ráda bych vám představila systém péče v naší ordinaci a praxí osvědčené možnosti, které 
nám spolupráci s dítětem usnadňují.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ


