Přednášející
Yvonne Nyblom, RDH
Profese dentální hygienistky – perspektivy ze Švédska a Evropy

Profese dentální hygienistky se dnes vyskytuje ve většině evropských zemí. Podmínky a role této profese se však velmi liší! Tato prezentace
ukáže, jak se role dentální hygienistky vyvíjela ve Švédsku během 50 let. Kromě toho se ještě zmíníme o situaci dentálních hygienistek
v dalších evropských státech.

Yvonne Nyblom, RDH
Dentální hygienistka
Prezidentka evropské federace dentálních hygienistek (EDHF)
Prezidentka švédské asociace dentálních hygienistek
• Dentální hygienistka 1981
• 1988 – 1997 Prezidentka Göteborské oblastní asociace Švédské asociace dentálních hygienistek
• 2000 – 2004 studium metodologického výzkumu
• 2002 – 2008 viceprezidentka Švédské asociace dentálních hygienistek
• 2008 – prezidentka Švédské asociace dentálních hygienistek
• 2002 – mezinárodní vedoucí Evropské federace dentálních hygienistek
• 2010 – 13 předsedkyně výboru pro vzdělávání a výzkum IFDH
• 2011 – president elect Evropské federace dentálních hygienistek
• 2012 – prezidentka EDHF

Alice Laurent, RDH
Chybějící článek v řetězci komplexní péče DH
„ Chybějícím článkem“, který v průběhu 35 let praxe stále zaznamenávám, je nedostatečné vedení dokumentace. Celá koncepce prevence
ztráty zubů u dospělých začíná základní dokumentací (zaznamenáním) stávajících parodontálních struktur čitelným, organizovaným
způsobem místo obecných komentářů jako „krvácení dásní při scalingu“. Spadá sem rovněž komunikace s pacientem a následné kontroly,
které jsou nutné také z etického a právního hlediska.
Ráda se podělím o několik možností, jak zapracovat na managementu vedení záznamů o pacientech i na svém profesním sebevědomí. Také
vám povím, jak v Americe provádějí profesionální dentální hygienu „ti lepší“. Po náročném pracovním dni se pak budete cítit dobře, uvidíte
skvělé výsledky a v noci budete klidně spát s vědomím, že jste vše udělali správně. Stanovte si svůj vlastní cíl a „pracujte“ pro pacienta a pro
radost z dobře odvedené práce.

Alice Laurent, RDH
Registrovaná dentální hygienistka
Zakladatelka ADH ČR a první prezidentka
• 1985 Santa Fe Community College, Gainesville, Florida, studium zaměření na aplikované vědy v dentální
hygieně
• 1985–1999, 2006–2011 dentální hygienistka v privátní stomatologické praxi, Florida a Colorado
• 1999–2004 Praha, ČR – iniciovala vypracování „profesionálních konceptů dentální hygieny“ a založení
samostatného oboru Dentální hygienistka, v roce 2000 založila ADH ČR, dentální hygienistka v American
medical centers a poté ve vlastní soukromé praxi pro zubní prevenci Czech-Up
• 2013–dosud dentální hygienistka, Colorado
• příprava materiálů pro vlastní knihu
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Přednášející
Irfan Abas, M.Sc.
Kyslíková terapie v běžné stomatologické léčbě

Použití kyslíku k léčbě hojení ran bylo v obecné medicíně podrobně popsáno. Na poli zubního lékařství kyslíkové produkty jako doplněk
ke zlepšení procesu hojení ran po zubním (chirurgickém) ošetření. V této přednášce autor popíše použití nového produktu, který obsahuje
aktivní kyslík jako doplněk léčby gingivitidy, parodontitidy a periimplantitidy a jak to může být při terapii prospěšné. Bude zmíněn také
nový nechirurgický přístup léčby periaimplantitidy.

Irfan Abas, M.Sc.
Zubní lékař
Absolvoval postgraduální studiumoboru stomatologie v Amsterdamu (Nizozemí) a postgraduální vzdělávání
v oboru ústní implantologie a rekonstrukční stomatologie (Nijmegen). Kromě soukromé praxe v Amsterdamu
přednáší orální implantologii a rastaurativní stomatologii čítající více než 25 přednášek a workshopů na
4 kontinentech. V holandském stomatologickém časopise Tandartspraktijk (Springer media) je autorem
a editorem více jak 10 klinických publikací.

Anna Sloviaková, dipl.d.h, Katarína Žiaková, dipl.d.h.
Vzpomeň si na minulost,žij přítomnost a plánuj budoucnost dentální hygieny
Přednáška hovoří o minulosti a současnosti dentální hygieny na Slovensku se zaměřením na preventivní program a projekt ADHS „Generácia bez kazu, kde se v závěru zaměříme hlavně na motivaci budoucích maminek“.

Anna Sloviaková, dipl.dh
Dentální hygienistka
Prezidentka slovenské asociace dentálních hygienistek (ADHS)
Ve stomatologické ambulanci pracuje od roku 1995. Vyšší odborné studium ukončila v roce 2005 jako
diplomovaná dentální hygienistka. Má dlouholeté zkušenosti v oboru dentální hygiena. Přednáší na
odborných konferencích zaměřených na prevenci ve stomatologii, které od roku 2010 také aktivně
organizuje. Od roku 2011 aktivně pracuje ve výboru ADHS. Od roku 2015 je prezidentkou ADHS, dále působí
jako regionální odborník pro dentální hygienu. Je autorkou projektu ADHS „ Generácia bez kazu“.

Katarína Žiaková,dipl.d.h.,
Dentální hygienistka
Člen výboru slovenské asociace dentálních hygienistek (ADHS)
Od roku 2003 pracuje v zubní ambulanci
2005 ukončené diplomované studium dentální hygieny
2016 soukromá praxe - Denthyka
Publikuje v odborných časopisech. Od roku 2003 je členem společnosti preventivní stomatologie ČR, ITOP
instruktorkou SR. Působí jako regionální odborník pro dentální hygienu. Je členem výboru ADHS.

Ing. Adama Slabý
Ekonomické minimum pro DH

V rámci přednášky se podíváme na ekonomické minimum a hlavní důvody, proč bychom jej měli znát, i když třeba ekonomika není naše záliba. O to více je
totiž potřeba znát základy, abychom splnili potřebné, minimalizovali rizika a nepálili zbytečně mnoho času na podpůrné činnosti. Zaměříme se na konkrétní
ukázky nejčastějších chyb z praxe. Poskytneme konkrétní tipy, jak věci efektivně řešit, a závěrem ukážeme, jak uvedené využít pro zvýšení hodnoty ordinace.

Ing. Adama Slabý
Zakladatel, Institut medicínské ekonomiky
Autor vystudoval Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. V praxi se zabývá finančním řízením
soukromých podnikatelských projektů, ale i jejich zákládáním, růstem, restrukturalizací nebo přípravou na prodej.
V medicínském sektoru působí skrze svou firmu Institut medicínské ekonomiky, s.r.o. (www.imek.cz), která poskytuje
ekonomické služby a poradenství pro soukromé ordinace a mj. působí i jako poradní orgán při novelizaci legislativy
týkající se cenové regulace zdravotních služeb.
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