
Slovenská lekárska spoloènosś, Slovenská dentálnohygienická spoloènosś, 
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Partizánska 1, 080 01  Prešov

POZVÁNKA
EFEKTÍVNY MANAŽMENT PARODONTOLÓGIE 

V DENNEJ PRAXI 1. - 3. KURZ
pod vedením

doc. MUDr. E. Kova¾ová, PhD.,
MUDr. T. Klamárová, MDDr. M. Matuševská, MDDr. J. Ferková,

MDDr. A. Mrva, Mgr. H. Hatalová, Bc. M. Ferko 

Kurzy sú urèené ZL a DH, všetkým, ktorí majú záujem o parodontológiu,
majú alebo plánujú zamestnaś DH. 
Každý kurz je dvojdòový s prednáškami (spoloèné pre ZL a DH) a praktickými 
kurzami pre lekárov pod vedením skúsených prednášajúcich lekárov a odborníkov 
v oblasti DH. 
Podrobný program dostane emailom každý prihlásený úèastník. 
Za žiadané o kredity (14+14+14).  Poèet úèastníkov je obmedzený. 

Vždy po prednáškach sú praktické kurzy a workshopy. 
Kurzy na seba nadväzujú, preto je vhodné absolvovaś celý vzdelávací program.



   09,00 – 12,00  Prednášky
- mikrobiálne a nemikrobiálne poškodenie chrupu a parodontu
- zjednodušené vyšetrenie parodontu, ako stanoviś diagnózu a prognózu
- indikácia mechanickej, chemickej a chirurgickej lieèby 
- manažment dentálneho tímu, úloha ZL a DH, rozdelenie kompetencií
- vhodná dokumentácia, základné nástrojové a prístrojové vybavenie
- parafunkcie, lieèba dlahou, bolesti TMK

13,00 – 17,00  Praktické kurzy
- deep scaling, root planing, polishing, motivácia, inštruktáž
- správna ergonómia práce s nástrojmi, brúsenie nástrojov
- kazuistiky rôznych postupov ošetrenia
- indikácie pre zhotovenie dlahy, relaxaèné cvièenia pri bruxizme

09,00 – 12,00  Prednášky
- agresívna parodontitída, rizikový pacient, chemická lieèba, indikácia antibiotík
- endo-paro, paro-endo lézie, absces parodontu
- agresívny kaz, mechanická, chemická lieèba
- rizikové faktory, výživový protokol, citlivé krèky, biela škvrna, erózie
- protetická a È-O lieèba u pacienta s parodontitídou
- ochorenia slizníc, vplyv celkových ochorení a užívaných liekov

13,00 – 17,00  Praktické kurzy
- poradenstvo pod¾a diagnózy, veku, zdravotného stavu 
- postup lieèby u pacienta s parodontitídou, dlahovanie zubov
- kazuistiky rôznych postupov ošetrenia
- ošetrenie dieśaśa s agresívnym kazom

 03. a 04. február 2017 Klinika dentálnej hygieny FNsP, Hollého 24 Prešov

 03. a 04. marec 2017 Klinika dentálnej hygieny FNsP, Hollého 24 Prešov

???



09,00 – 12,00  Prednášky
- chirurgia parodontu: regeneraèné techniky, GTR, augmentácia
- mukogingiválna chirurgia, frenulektómia, palatinálny štep
- indikácia a kontraindikácia chirurgickej lieèby, lieèba miniimplantátmi
- periimplantitída, bisfosfonátový pacient
- úloha DH pri chirurgickej lieèbe parodontu

13,00 – 17,00  Praktické kurzy
- chirurgické zákroky (frenulektómia, gingiválny štep, augmentácia, krytie krèkov) 
- DH ošetrenie paro-abscesu, furkácie
- kurz chirurgickej sutúry, frenulektómie, miniimplantácie
- zostavenie Th plánu na základe prinesenej dokumentácie s rtg snímkami
- diskusia ku všetkým témam

31. marec a 01. apríl 2017  Klinika dentálnej hygieny FNsP, Hollého 24 Prešov 

Vo¾né témy, ktoré budeme riešiś v 1. – 3 . kurze

- ako zaviesś systém prevencie, ošetrenia, aby sme nemali bolestivých pacientov
- ako pracuje rodinný zubný lekár
- aká je cena ošetrenia v dentálnej hygiene u detí a dospelých
- efektívny dentálny tím
- èasový manažment, chyby v manažmente
- èo rozumieme pod pojmom lieèba parodontu
- aký je rozdiel medzi „lieèbou špinavého“ a lieèbou „chorého“ parodontu
- aký výkon je odstránenie zubného kameòa, kto ho vykonáva
- ktoré výkony znamenajú ošetrenie parodontu a mukogingiválnej oblasti
- kedy indikujeme mechanickú, chemickú a kedy chirurgickú lieèbu
- kto má robiś výkony na parodonte, aké má byś ošetrenie bez „certifikátov“ a bez „poisśovne“
- èo je to prevencia, estetika a lieèba, èo hradí vždy pacient
- ako zaviesś recall-systém
- aký je manažment pri diagnóze agresívna parodontitída a agresívny kaz



Prihláška pre     ZUBNÝ LEKÁR
Vyplòte a priložte skopírovanú prihlášku o zaplatení poplatku, odošlite poštou na adresu:
Zubná ambulancia, Kapušianska 2, 080 06  Prešov.
Akceptované budú prihlášky s kópiou o zaplatení poplatku za zvolený poèet kurzov
na úèet Uni Banka: 6627658006/1111  IBAN SK16 1111 0000 0066 2765 8006, 
BIC UNCRSKBX  
Ako VS napíšte svoje Reg. èíslo v komore. Vždy dopíšte aj svoje meno ako Doplòujúci údaj.
Pri jednorázovej úhrade za všetky 3 kurzy spolu je z¾ava!!! 

Prihlasujem sa na kurz (zakrúžkujte):   1.          2.            3.       
Platba: 150€ + 200€ + 300€   (650€)   pri jednorazovej úhrade   550€ 
V cene je obèerstvenie, obed, písomné podklady, dokumentácia, materiály na kurz.
Info: kovalova@nextra.sk, tel.: 051 77 22 712, 0905 206 701, 0908 976 479 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meno + reg.èíslo v SKZL:

Adresa:

Fakturaèné údaje:

IÈO:                                          DIÈ:                               

Tel.:                                     E-mail:

Prihláška pre     DENTÁLNY HYGIENIK, 
       ZUBNÝ ASISTENT, ŠTUDENT ZL
Vyplòte a priložte skopírovanú prihlášku o zaplatení poplatku, odošlite poštou na adresu:
Zubná ambulancia, Kapušianska 2, 080 06  Prešov.
Akceptované budú prihlášky s kópiou o zaplatení poplatku na úèet Uni Banka: 6627658006/1111 
IBAN   SK16 1111 0000 0066 2765 8006, BIC UNCRSKBX  za zvolený poèet kurzov.
Ako VS napíšte svoje Reg. èíslo v komore. Vždy dopíšte svoje meno ako Doplòujúci údaj.
Pri jednorázovej úhrade za všetky 3 kurzy spolu je z¾ava!!! 

Prihlasujem sa na kurz (zakrúžkujte):   1.         2.           3.       
Platba: 65€ + 95€ + 125€   (285€)   pri jednorazovej úhrade   255€ 
V cene je obèerstvenie, obed, písomné podklady, dokumentácia

Info: kovalova@nextra.sk, tel.: 051 77 22 712, 0905 206 701, 0908 976 479 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meno:

Adresa:

Fakturaèné údaje:

IÈO:                                       DIÈ:                             

Tel.:                                     E-mail:


