
 

08.00  Prezentácia účastníkov 

08.55  Otvorenie podujatia 

09.00  - 11.00 Úloha zubného asistenta pri náhlej príhode počas ošetrenia  

pacienta - prvá pomoc.    Prednáška a nácvik                      Phdr. Daniel. Jordán, PhD. 

11.00  - 11.15 PRESTÁVKA 

11.15  - 13.15 Meranie efektivity individuálnej orálnej hygieny. Prednáška a 

praktický kurz s používaním bežnej a elektrickej zubnej kefky. Indikácia techniky, 

systému a pomôcky podľa stavu chrupu, parodontu a slizníc. Indikácie mechanickej 

a chemickej liečby.                                            Bc. Michal Ferko   MDDr. Jana. Ferková  

13.15  - 14.00 OBED 

14.00  - 16.00 Úloha zubného asistenta pri špecializovaných výkonoch v zubnej 

ambulancii.  Asistencia pri nasadzovaní kofferdamu, používaní mikroskopu, 

dlahovaní zubov, ošetrovaní sklenenými čapmi. 

Prednáška a praktický nácvik              MDDr. Mária Matuševská, Bc. Bibiána Dančová 

16.00  - 16.15 PRESTÁVKA 

16.15 – 18.15 Príprava pacienta na chirurgické ošetrenie. Infekcia, komplikácie. 

Protokol ošetrenia pacienta s implantátmi.  Recall implantovaného pacienta. Návrh 

na vytvorenie vhodného hygienického programu v zubnej ambulancii                              
                     MDDr. Jana. Ferková, MUDr. Tatiana. Klamárová 

18.15  Diskusia 

18.30  Ukončenie podujatia 

 SEKCIA DENTÁLNE HYGIENIČKY, SESTRY, ZUBNÍ A ZDRAVOT. ASISTENTI    

(v spolupráci s RKZL PREŠOV pripravila firma KK Dent s.r.o. PREŠOV) 

PROGRAM PODUJATIA - Piatok 27. apríl 2018  

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE DH, SESTRY, ZUB. A ZDRAVOT. ASISTENTOV    

účastnícky  poplatok :  65 €       (neuhrádzať na účet RKZL !) 

cena zahŕňa :    vstupy na prednášky, občerstvenie, obed  

počet pridelených kreditov : 8 

prihlášky zasielajte poštou na adresu : KK Dent s.r.o., Pod Táborom 29, 080 01  Prešov    

                                    alebo  e-mailom:  kkdent@nextra.sk 

po doručení záväznej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná predfaktúra ! 

storno podmienky:  zrušiť účasť je možné iba písomne, účastnícky poplatok sa po      

9.4.2018 nevracia. 

kontaktná osoba :     Bc. Beáta Germanová   tel.: 051 77 22 712,   0905 693 962 

 SEKCIA LEKÁRI  -  PROGRAM PODUJATIA - Piatok 27. apríl 2018  

     

    08.00   Prezentácia účastníkov 

    08.55   Otvorenie podujatia 

  09.00   Prednáška 1. časť 

Dr. Mike Bloemen - Rotterdam,   Holandsko        

Téma:  Menej vŕtania, viac hojenia 
                                 

                                    

    
  11.00   Prestávka 

 

  10.30   Prestávka 

  10.45   Prednáška 2. časť 

    12.00   Obed 

  13.00   Prednáška 3. časť 

  14.30   Prestávka 

  14.45 Prednáška 4.časť 

  16.00 Prestávka 

MDDr. Mária Matuševská  Bc. Bibiána Dančová 

Téma:  Profesionálny team pri špecializovaných  

výkonoch v zubnej ambulancii. 

   

 
  

 

  16.30   Prednáška s ukážkou 

  18.30   Diskusia  

 

  19.00   Spoločenský večer 

   Kúpeľná kolonáda 

   Sklenená dvorana 

 

   

                            Novým trendom v ošetrení zubov je remineralizačný účinok                                                                                                                                       

     biomimetických materiálov k akým patria skloionomérne 

cementy nesúce ióny vápnika a fosfáty. Vďaka technike tuhnutia teplom, tieto 

materiály získavajú mechanické vlastnosti  dosahujúce kvality pôvodných tvrdých 

zubných tkanív. Prednáška obsahuje podrobný návod šetrnej preparácie, detaily, 

odporúčania  a mnoho klinických príkladov a tipov.  

(prednáška tlmočená z anglického jazyka) 

 

                                     Spolupráca lekár - asistent pri nasadzovaní kofferdamu, 

používanie mikroskopu, dlahovanie zubov, ošetrovanie  sklenenými čapmi.  Ukážka  

asistencie pri jednotlivých výkonoch 

 

 SEKCIA LEKÁRI  -  PROGRAM PODUJATIA - Sobota  28. apríl 2018  

     

    09.00   Prednáška 1. časť 

Dr. Ádám Gombos  -  Budapešť,  Maďarsko        

Téma: „ Maratón ” - od  dokumentácie  k 

pravidelnej kontrole 
                                 

                                    

    

  11.00   Prestávka 

 

  10.30   Prestávka 

  10.45   Prednáška 2. časť 

    12.00   Obed 

                                 Doc. MUDr. Eva Kovaľová PhD. a hostia 

Téma:  Manažment ošetrenia rizikového pacienta   

s fokálnou infekciou v zubnej ambulancii. 

   

 
  

  13.00   Prednáška 3. časť 

  16.00   Prestávka 

 

   

  13.00   Prednáška  

  14.30   Prestávka 

  14.45   Prednáška 2.časť  

  16.00 Diskusia 

       16.30  Ukončenie podujatia 
 

 

Usporiadatelia kongresu si vyhradzujú právo na pripadnú zmenu programu 

   

   

                            V dnešnej dobe je skutočne komplikované nájsť jasné protokoly 

     pre praktických zubných lekárov. V tejto  prednáške  bude 

prezentované ako ľahko je  nasledovať každodennú rutinu, založenú na 

dôkazoch a ako je jednoduché získať spokojných  pacientov  vďaka týmto 

protokolom. Ukážeme si pracovný  postup od prvej návštevy, až po 6 mesačnú 

kontrolu, vrátane dokumentácie, dentálnej fotografie, liečebných plánov, 

preparácie pod mikroskopom, adhézie a leštenia. Odporúčania, rady, tipy a triky 

pre lekárov k dosiahnutiu predvídateľných výsledkov.  

(prednáška tlmočená z anglického jazyka) 

 

     Rizikový a vysokorizikový pacient, zdroje fokálnej infekcie, 

príprava pacienta pred  závažnou celkovou liečbou – transplantácia, operácia 

srdca, chemoterapia a ožarovanie, liečba kortikosteroidmi, iné. 

Full mouth disinfection – kompletná antibakteriálna liečba parodontitídy za 24-48 

hodín, extrakcie a iné chirurgické zákroky u rizikových pacientov, extrahovať, či 

ponechať chronické ložiská.... 

Odporúčania hostí - špecialistov z iných medicínskych odborov pre zubných 

lekárov 

 



                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

K O M A J O T A 

 

REGIONÁLNA KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV PREŠOV 

Vás pozýva na stomatologický kongres 

ŠARIŠSKÉ DENTÁLNE DNI 
27. - 28. apríl 2018 

HOTEL ALEXANDER**** Bardejovské kúpele 

 

              

Titul, Meno, Priezvisko .............................................................................................................. 

Účtovná adresa: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

IČO : .......................................................        DIČ : ..................................................................              

Kontaktný tel. : ......................................      e- mail : .............................................................. 

PRIHLÁŠKA PRE DH, SESTRY, ZUB. a ZDRAV. ASIST.  (PRE ZASLANIE POŠTOU)    

 

 

     UBYTOVANIE :  

• ubytovanie nie je zahrnuté v cene podujatia a zabezpečujú si ho účastníci 

individuálne 

• ubytovanie pre všetkých účastníkov kongresu ako aj pre vystavovateľov je 

zabezpečené za zvýhodnených podmienok v hoteli ALEXANDER**** 

• v prípade naplnenia kapacity hotela ALEXANDER je ubytovanie zabezpečené v 

zrekonštruovaných izbách susedného hotela OZÓN***, ktorý je prepojený s 

hotelom ALEXANDER spojovacou sklenenou chodbou 

• cena ubytovania zahrňuje raňajky 

• informácie o službách oboch hotelov nájdete na www.hotelalexander.sk a 

www.hotelozon.com 

• rezervácia ubytovania:  e-mail: alexander@kupele-bj.sk alebo na  

tel. č.: +421/ 905 765 139 (počas pracovnej doby od 8.00-15.00) 

• v prípade záujmu je možné si pobyt predĺžiť až do 1.5.2018  s možnosťou 

objednania si víkendového relaxačného balíčka. Viac informácií na recepcii 

hotela Alexander 

  

  

HOSŤ SPOLOČENSKÉHO VEČERA 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE LEKÁROV 

ÚČASTNÍCKY  POPLATOK :           

• pre registrovaného člena SKZL: 180 €  

• pre registrovaného nečlena SKZL: 230 €  

• pre študenta LF:   10 €  

• pre neregistrovaného účastníka: 230 € + DPH  spolu  276 € 

• pri platbe v hotovosti na mieste sa poplatok zvyšuje pre všetkých o: 30 €  

 

• platbu uhradiť na IBAN : SK35 0200 0000 0036 8543 2255  

• VS : registračné číslo zubného lekára v registri SKZL         ŠS : 39/2018 (pridelené 

číslo VA) 

• ako doklad o zaplatení Vám bude vydané potvrdenie o účasti na kongrese 

• počet pridelených kreditov:   14 

• splatnosť najneskôr do:    21.4.2018 

• cena zahŕňa: vstupy na prednášky a spoločenský večer, občerstvenie, obedy 

• doplatok za vstup na spoločenský večer pre partnerov: 

            25 €/osoba platba na recepcii hotela 

• kontaktná osoba: Ing. Slávka Kováčová, sekretariát rkzlpo 

                                                                    mob.:  0905 355 237 email:  va@rkzlpo.sk     

Prihlásenie sa na kongres vykonajte elektronicky na: 

 www.rkzlpo.sk (cez prihlasovací formulár)   

prihláška je záväzná po uhradení poplatku na účet RKZL PO 
 


