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Odborná konference ADH ČR
Odborná konference se bude konat v pátek 6. 4. 2017
od 8:30 do 17:00. Místem konání bude hotel DUO Praha.

Přednášející:
Nora Koller

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na odbornou konferenci ADH
ČR, která se koná v rámci každoročního Sněmu ADH ČR.
Stejně jako v předchozích ročnících i letos jsme pro Vás
připravili řadu zajímavých teoretických přednášek.
Cena odborné konference je různá pro:
• člen ADH ČR (Bc.,DiS. a sestry s PSS)
• dentální hygienistka (Bc.,DiS. a sestry s PSS)
• členy studentky a studenty DH škol

1 500 Kč
1 950 Kč
900 Kč

Bližší informace naleznete na www.asociacedh.cz

Program odborné konference:
8:00 – 8:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

8:30 – 10:15

Nora Koller (Švýcarsko)

„Proč je spolupráce nezbytná pro celoživotní
prevenci onemocnění dutiny ústní. Aspekty
a poznatky klinického konceptu ze švýcarské
soukromé kliniky - od gingivitidy po kazy
a parodontitidu“
Nora Koller absolvovala studium dentální
hygieny ve Švýcarsku v roce 2000. Pracovala
v různých soukromých klinikách, stejně jako
v Centru zubního lékařství na Univerzitě v Curychu a Univerzitním centru
zubního lékařství v Basileji.
Jóga a meditace je klíčovou součástí jejího života. Když dokončila „Yoga
Alliance Teacher Diploma“ uvědomila si, že pomáhat lidem zlepšit kvalitu
jejich života díky jednoduché zubní hygieně, je její obrovskou vášní. Proto
v roce 2016 založila vlastní firmu Biteaway GmbH. Nora je přesvědčena, že
každodenní řešení nesmí být složitá, ani vyžadovat hodně práce. Potřebují
jen vytrvalost.
Dále pořádá přednášky, prezentace a školení pro společnost Esro AG, která
je výrobce profylaktických produktů značky paro®.
Nora a její společnost Biteaway se řídí heslem „Malé kroky, velké změny.

Julia Rosse

„Proč je vzájemná spolupráce nezbytná pro celoživotní
prevenci onemocnění dutiny ústní“. (Aspekty a poznatky
klinického konceptu ze švýcarské soukromé kliniky –
od gingivitidy po kazy a parodontitidu)
10:15 – 10:45

Přestávka s občerstvením

10:45 – 12:30

Julia Rosse (Velká Británie)

Péče o implantáty – průvodce pro dentální hygienistky
12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:30

MUDr. Petr Zvolánek

„Bělení a infiltrace, alfa a omega řešení fluorózy a white spots“
14:30 – 15:00

Přestávka s občerstvením

15:00 – 16:00

Jana Norkin, DiS. (Zemanová)

„Jak efektivně stabilizovat parodontitidu – teorie vs. praxe”
16:00 – 17:00

Philips s.r.o.

„ShineOn“ posterové prezentace

(exprezidentka Asociace dentálních
hygienistek Velké Británie)
„Péče o implantáty – průvodce pro dentální
hygienisty“
Julie Rosse absolvovala studium dentální
hygieny v Eastman Dental Institute v Londýně
v roce 1995. Krátce po studiu pracovala
v Community Dental Health a posléze začala pracovat v běžné praxi
v ordinaci zařazené do National Health Service a také ve své privátní praxi.
Později absolvovala rozšiřující kurz, aby získala kvalifikaci pro výuku.
V letech 2011–2012 vyučovala studenty dentální hygieny na The School
of Clinical Dentistry v Sheffieldu. Již od studií je aktivní členkou British
Society of Dental Hygiene and Therapy, kde byla činná na pozici regionální
koordinátorky. V letech 2012–2014 byla zvolena do funkce prezidentky
BSDHT (www.bsdht.org.uk). Aktivně se účastnila debat v poslanecké
sněmovně a mnoha prezentací, napsala celou řadu odborných článků
a mimo jiné byla prvním odborníkem na zubní péči, který dostal příležitost
promluvit na Westminster Health Forum Keynote Seminar. Stále je
vášnivou a oddanou členkou BSDH, stejně tak jako je členkou British
Society of Periodontology (www.bsperio.org.uk) a British Association of
Forensic Odontologists (www.bafo.org.uk). Zajímá se o léčbu parodontopatií
a o holistický přístup k celkovému ústnímu zdraví. Ve svém volném čase
vzdělává děti na základní škole v oblasti dentální péče.

Věříme, že Vás připravený program zaujme a těšíme
na setkání s Vámi.

MUDr. Petr Zvolánek
(zubní lékař, specialista na bělení zubů, tvůrce
kombinovaného bělení zubů PureWhitening)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

„Systém Pure Whitening je založen na respektu
k základním principům chemie a fyziologie. Díky
tomu dokážeme garantovat perfektní výsledek
každému bez rozdílu výchozí barvy zubů“.

Jana Norkin, DiS.
„Jak efektivně stabilizovat parodontitidu – teorie
vs. praxe“
Studium dentální hygieny úspěšně ukončila
na Soukromé VOŠZ pro dentální hygienistky
v Praze v roce 2007. Za svou desetiletou praxi
prošla řadou zubních ordinací, kde nasbírala
cenné zkušenosti. Například MUDr. Cholevová
A., Senohraby a MUDr. Lacina R., Praha 4 (2006-2008), Asklepion s.r.o.
(8/2008-12/2009), MUDr. Draková L., Benátky n. Jizerou, MUDr. Vosáhlo
T. & MUDr. Vosáhlová B., Hradec Králové, MUDr. Šourek D. & MUDr. Duba
J., Praha (2010-2012), 3DK s.r.o., Praha (2012-2013), Podkovka - MUDr. Jiří
Palek (2012-2014). Od roku 2015 je hrdou matkou a v mezi pauze před
druhým porodem působila jako specialista na léčbu parodontitid v EM-DENT,
Benešov u MUDr. Šlechtové a MUDr. Sehnalové. I nadále spolupracuje se
špičkovými odborníky MUDr. Pšeničný M., MUDr. Paulus M., MDDr. Bořil O.,
MDDr. Vernerová K., MDDr. Velebilová H., MDDr. Rakušan B. atd. Také se
aktivně zúčastnila Pražských dentálních dnů. V současné době je lektorkou
individuálních kurzů instrumentálního ošetření parodontologických
pacientů pro zubní lékaře i dentální hygienistky.
Zastává názor, že dentální hygiena nesmí bolet a musí být provedena šetrně,
ale pečlivě.

Neváhejte a zapojte se opět do soutěže Shine On, kterou pro Vás realizujeme společně s partnerem ADH ČR, společností Philips.
Máte zajímavou zkušenost z Vaší praxe?
Máte tip na vychytávku do praxe, o kterou byste se rádi podělili s ostatními kolegy a kolegyněmi dentálními hygienistkami
a hygienisty?
Máte zajímavé video nebo jiné aktivity v oboru dentální hygiena?
Láká Vás aktivní účast na odborných akcích, ale nejste si jisti před početným publikem?
Přihlaste se do soutěže ShineOn, kterou již druhým rokem pořádá Philips Oral Health Care ve spolupráci s ADH ČR.
Vše o soutěži ShineOn naleznete na www.asociacedh/shineOn/
Účast v soutěži je otevřena nejen Vám dentálním hygienistkám a hygienistům, ale také studentům DH.
Do finále bude vybráno 6 nejlepších příspěvků, které budou představeny formou posterové prezentace na odborné
konferenci ADH ČR 6.4.2018.
První tři výherci obdrží od společnosti Philips produkty Philips beauty v celkové výši 23 000 Kč.
Budeme se těšit na vaše zajímavé příspěvky!

