PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO STOMATOLOGICKÝ TÝM

25. listopadu 2016
HOTEL CONTINENTAL, Kounicova 6, BRNO
Sekce pro zubní lékaře
9.

00

– 12.

00

00

00

I. blok přednášky 12. – 13.

oběd 13.

00

– 15.

30

Organizátor:
Vzdělávací středisko ČSK
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
tel.: 234 709 615
e-mail: vzdelavani@dent.cz

II. blok přednášky

Právní aspekty poskytování zdravotních služeb – právní poradna
Mgr. Jiří Slavík
1. Poskytování zdravotních služeb
fyzická osoba nebo s. r. o.?, převody praxí, zdravotnická dokumentace (vedení,
nakládání, archivace, skartace), povinné pojištění

Počet kreditů PZL: 5
Počet kreditů sestry: zažádáno
Počet kreditů DH: zažádáno

2. Právní vztahy k pacientům
povinnost převzetí do péče, informovaný souhlas, mlčenlivost, odpovědnost,
záruky, spory s pacienty

3. Aktuality z právní a stavovské praxe
V odpoledním bloku proběhne právní poradna, v jejímž rámci bude Mgr. Jiří Slavík
odpovídat na dotazy účastníků. Dotazy bude možno během vzdělávací akce vhodit do
připravené schránky, ze které budou v průběhu právní poradny náhodně losovány.

Místo konání:
Hotel CONTINENTAL
Kounicova 6
602 00 Brno

Sekce pro sestry a dentální hygienistky
9.

00

– 12.

00

00

00

I. blok přednášky 12. – 13.

oběd 13.

00

– 15.

30

II. blok přednášky

Vybrané ordinační postupy z hlediska sestry i zubní instrumentářky
– praktické manuály
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
1. Adhezivní procedury z pohledu sestry a dentální hygienistky
vazebné systémy, správné uchování a manipulace, asistence (výplně, adhezivní
cementování), klasifikace vazebných systémů a aplikace zubních ozdob,
nejčastější chyby

2. Otiskování z pohledu sestry a dentální hygienistky
správná příprava otiskovacích hmot, asistence, manipulace s otisky, zhotovení dlah
a individuálních nosičů bělicích prostředků a fluoridů, nejčastější chyby

3. Endodoncie z pohledu sestry a dentální hygienistky
endodontické instrumentárium, zásady správné péče o nástroje, materiály,
asistence, kritéria úspěšnosti endo ošetření a úloha dentální hygienistky,
nejčastější chyby
Součástí přednášky budou malé praktické manuály.

Součástí
přednášky
Cena
při úhradě

budou malédo
praktické
manuály.
31. 10. 2016

do 14. 11. 2016

2000 Kč
2300 Kč
on-line přihlášení z www.dent.cz
1700 Kč
1900 Kč

PZL
Absolvent

později a na místě
2500 Kč
2000 Kč

800 Kč

800 Kč

800 Kč

Sestra

1300 Kč

1400 Kč

1500 Kč

Dentální hygienistka

1300 Kč

1400 Kč

1500 Kč

Student ZL

V případě zájmu zúčastnit se této vzdělávací akce vyplní každý účastník svoji přihlášku a zašle ji na adresu: Vzdělávací
středisko ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2. Po obdržení platby na účet VS ČSK Vám bude zasláno potvrzení o úhradě
registračního poplatku – daňový doklad – na uvedenou e-mailovou adresu.
Můžete využít také možnost on-line přihlášení na www.dent.cz
Platba: bankovním převodem
Číslo účtu: 3655140227/0100, var. symbol: 11112016 (do zprávy pro příjemce vždy uveďte jména všech účastníků)

PŘIHLÁŠKA – PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
25. 11. 2016
PZL 

Absolvent 

Student zubního lékařství 

Sestra 

Hygienistka 

Účastník:
Příjmení…………………………………….Jméno…………………. Titul…………………… Datum nar……………………..
Adresa na daňový doklad……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………..
Datum platby…….……………..

E-mail……………………………….
Podpis………………………………………..………...

