
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 


