
 
      

 

POZVÁNKA NA SNEM SLOVENSKEJ DENTÁLNOHYGIENICKEJ SPOLOČNOSTI 

 

Pozývame Vás na 2. snem Slovenskej dentálnohygienickej spoločnosti, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.10. – 24.10. 2014  

vo Vysokých Tatrách - Tatranská Lomnica 46, hotel Slovan. 

Štvrtok: 23.10.2014 

PROGRAM SNEMU: 

09:30–10:00      Prezentácia 

10:00–12:00      Zahájenie snemu SDHS   
 Správa o činnosti SDHS 
 Správa o hospodárení SDHS, schvaľovanie rozpočtu na rok 2015  
 Správa o stave a vývoji členstva SDHS 
 Správa o priebehu projektov:  O Maškrtnej Veveričke, Sladké sny pri zdravom štýle života  

                                                Mýty a pravdy, Kto je kto v zubnej ambulancii     
 Návrhy na činnosť SDHS: Návrh na zriadenie fóra pre poradenstvo dentálnych hygienikov 

                                           Návrh na založenie, obsah a formu časopisu  
                                           Návrh na ďalšie vzdelávanie dentálnych hygienikov 
                                           Návrh na založenie Slovenskej komory dentálnych hygienikov     
                                           Vaše návrhy na spoluprácu 

 Plán činnosti SDHS pre nasledujúce obdobie 
 Diskusia 
 Záver 

12:00–14:00     Obed   

   

ODBORNÝ PROGRAM:    
14:00-18:00      Doc. MUDr. E. Kovaľová, PhD: Scaling, debridement a hladenie koreňa. Chyby v praxi a ich následky. Reinfekcia. 
                          Mgr. H. Hatalová, MDDr. M. Matuševská: prednáška + praktický kurz: Bielenie zubov. Ošetrenie citlivých krčkov. 

18:00-20:00      Večera  
20:00-22:00     PhDr. D. Jordán, Ing. D. Bogusová: Kedy riskujeme poškodenie pacienta bežným ošetrením v zubnej ambulancii. Koho  
                        nikdy neošetrujeme!!! Praktický kurz: Praktický nácvik jednotlivých úkonov prvej pomoci pri najčastejších akútnych 
                        zlyhaniach  v zubnej ambulancii. KROK ZA KROKOM. 

Piatok 24.10.2014 
09:00-9:30       MUDr. T. Klamárová: Príčiny zmeny pH: anorexia, bulímia, tehotenské zvracanie, reflux. Vyšetrenie sliny a pH sliny,  
                         výživový protokol príjmu kyslej potravy, vhodná chemická liečba, chyby pri používaní chemických preparátov, kedy akú zubnú  
                         pastu? Ktorá zubná pastaa kedy nám dokonca škodí? 

09:30-11:00    Prof. MUDr. V. Javorka, CSc., MUDr. B. Novák, PhD: Manažment ošetrenia tehotnej ženy. Poradenstvo, ktoré zabráni rizikám: 
                        zubný kaz, erózie pri zvracaní, tehotenská gingivitída. 
11:00-13:00    MUDr. T. Klamárová, Mgr. L. Hudáková: Ošetrenie tehotnej ženy počas rizikového tehotenstva, predčasný pôrod, potrat.                  

13:00-15:00    Obed a záver. 

 

P R I H L Á Š K A pre DENTÁLNY HYGIENIK, ZUBNÝ ASISTENT 

 

Vyplňte a priložte skopírovanú poukážku o zaplatení poplatku, odošlite poštou na adresu: 

Bc. Beáta Germanová, Klinika DH, FNsP, Hollého 14, 080 01 Prešov 

Akceptované budú iba prihlášky s kópiou o zaplatení poplatku na účet: 5045735986/0900.  

Ako VS uveďte svoje reg. číslo registra, neregistrovaní uvedú dátum narodenia v tvare deň/mesiac/rok. 

Doplňujúci údaj: meno účastníka. 

Info: dentalnohygienickaspolocnost@gmail.com                      Tel. č. 051 70 11 378, 0905 206 701 

 

                                                                 Prosím, podčiarknite:  prihlasujem sa: 
 1. iba snem    2. snem + školenie štvrtok     3. snem + školenie štvrtok+piatok     4. obed 1x          5.  večera 1x 

      0 €                        22 €                                              44 €                                              + 10€                      + 11 € 

 

MENO + reg. číslo: 

Adresa:                                                         Telefón:                                                    e mail: 

 

Údaje na vystavenie faktúry: 

IČO:                           DIČ: 

 
ODBORNÝ PROGRAM JE HODNOTENÝ KREDITMI 



 

 

 

Prihláška za riadneho člena 

Slovenskej dentálnohygienickej spoločnosti 

a Slovenskej lekárskej spoločnosti 

 
Osobné údaje:  
Meno a priezvisko ( u žien aj rodné): .......................................................................................... 
Dátum narodenia: .......................................... 
 
Tituly (vyznačte v tabuľkách krížikom) 

 

 MUDr.  DDH  profesor 

 MDDr.  študent FZO  docent 

 PhDr.  študent zubné lek.  PhD.,CSc. 

 Ing.  študent  MPH 

 PaedDr.  zubná sestra  iné VŠ vzdelanie 

 Mgr.  preventistka  iné 

 Bc.  zubný asistent   

 
Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................................. 
PSČ: ..................................................... 

Telefónne číslo: .................................................... Fax: ............................................................ 
Mobil: ................................................................... e-mail: ........................................................ 
 
Adresa pracoviska: ....................................................................................................................... 
PSČ: ..................................................... 
Telefónne číslo: ..................................................... Fax: ............................................................ 
Mobil: .................................................................... e-mail: ........................................................ 
Funkcia na pracovisku: ................................................................................................................ 

Odborné zameranie: ..................................................................................................................... 
 
Rok a miesto promócie: ............................................................................................................... 
Registrovaný v komore: ............................................................................................................... 
Registračné číslo z registra komory: ............................................................................................ 

 

Vyjadrenie súhlasu 
Súhlasím s poslaním a cieľmi Slovenskej dentálnohygienickej spoločnosti. 
V zmysle §6, p9sm. b Z8k. 4. 428/2002 Z.z. (v znení neskorších predpisov) súhlasím s uchovávaním a ďalším spracovávaním mojich osobných 

údajov uvedených v tejto prihláške, ktoré môžu byť použité len na účely vyplývajúce z poslania a cieľov SDHS po dobu môjho pôsobenia v nej. 
 

Vyhlásenie 
Vyhlasujem, že informácie, ktoré som v prihláške uviedol/la sú pravdivé a zaväzujem sa v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. §11 (v znení neskorších 
predpisov), členskej evidencii SDHS nahlasovať všetky zmeny, aby mohla byť zaručená ich pravdivosť a aktuálnosť. 
Vyhlasujem, že ako člen/ka SDHS budem dodržiavať Stanovy SDHS a ich vykonávajúce predpisy 
 
 

 
Dátum: ......................................................  Podpis...................................................... 
 
 
Adresa pre zasielanie prihlášok: 
 
Slovenská dentálnohygienická spoločnosť 
Mgr. Lucia Hudáková 

Partizánska 1, 080 01 Prešov  
 
e-mail: dentalnohygienickaspolocnost@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


