
VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Slovenská stomatologická spoločnosť, Slovenská parodontologická spoločnosť, SLS, SDHS 
Vás pozývajú

23. International Dental Congres

19. - 24. október 2018
Vysoké Tatry – Horný Smokovec 21, Grand hotel BELLEVUE

OdbOrný garant: Doc. Dr. E. Kovaľová, PhD.
OhOdnOtenie škOlenia: 35 kreditov

DENTÁLNY TÝŽDEŇ

ROBÍME PRE VÁS STÁLE VIAC
Skúsení prednášajúci, komfortné priestory, podpora mladých lekárov



PROGRAM  ŠKOLENIA LEKÁROV

SOBOTA 20.10.2018
CHIRURGIA, IMPLANTOLÓGIA, RTG DIAGNOSTIKA, 3-D

08.45 – 09.00    Otvorenie
09.00 – 10.30 MUDr. J. Babčan, Bratislava: Spolupráca medzi 
praktickým zubným lekárom a špecialistom na implantológiu a chirurgiu. 
Najčastejšie chyby pri extrakcii zubov, ošetrenie lôžka po komplikovanej 
extrakcii, poextrakčné komplikácie, typy sutúr. Kedy odoslať pacienta 
na implantáciu? Indikácie a typy implantátov, príprava a starostlivosť 
po implantácii, implantáty u parodontologického pacienta.
10.30 – 12.00  doc. Dr. E. Kovaľová, PhD., Dr. A. Müller, Nemecko: 
RTG diagnostika, interpretácia rtg snímok, preventívne, diagnostické 
a terapeutické snímky. Indikácia a postup pri zhotovovaní OPG, 3-D 
snímkovania, bitewingových a periapikálnych snímok, rtg status. 
Informácia pacienta o stave na rtg. RTG hodnotenie zubov, parodontu, 
implantátov. Plán liečby a prevencie podľa rtg diagnostiky. 3-D 
diagnostika v chirurgii a implantológii.
12.00 – 14.00  Obed
14.00 – 18.00 MUDr. V. Lazorčák, MPH.: Neodkladná podpora 
základných životných funkcií. Prednáška s ukážkami praktickej prvej 
pomoci. Ako použiť defibrilátor ? Keď sa pacient dusí...
18.00 – 20.00  Večera

NEDEĽA 21. 10. 2018
ENDODONCIA, PROTETIKA

09.00 – 12.00  MUDr. R. Blahuta, PhD.  Už samotná endodoncia 
predstavuje veľkú výzvu, preto pri reendodoncii ako  opravnom výkone 
predošlej neúspešnej endodoncie bude predvídateľný výsledok 
náročný aj pre skúseného ZL s bohatou históriou priaznivých výkonov 
v tejto oblasti. Je preto dôležité pred samotným výkonom správne 
vyhodnotiť stav zostatkových tvrdých zubných tkanív, rtg snímku 
prípadne CBCT a na základe toho určiť prognózu zubu a v prípade 
hraničnej situácie zvážiť aj iné alternatívy. 
Autor v prednáške priblíži aké sú prístrojové a materálne nároky 
pri reeendodontickom ošetrení iné oproti klasickej endodoncii. Na 
prípadoch z vlastnej praxe ukáže do čoho sa púšťať, kde si dávať 
pozor a naopak kde treba zvážiť skôr konzervatívny postup. 
12.00 – 14.00 Obed
14.00 – 18.00 MDDr. F. Langer: Zhotovenie ONLAY a INLAY v distálnom 
úseku chrupu priamou technikou, nepriamou technikou. Porovnanie 
techník zhotovenia onlayí z voľnej ruky  z kompozitných živíc a nepriamych 
onlayí inlayovým systémom a technológiou CAD/CAM s využitím 
kompozitných blokov. Prehľad materiálov používaných v minulosti až po 
súčasnosť, porovnanie výhod ormocerovej matrice  proti konvenčným 
kompozitom. Workshop s life projekciou: Step by step postup zhotovenia 
fazety priamo v ústach, inlayovým systémom a systémom CAD/CAM. 
KAZUISTIKY. Step by step postup fixácie pre každodennú prax.
18.00 – 20.00  Večera

PONDELOK 22. 10. 2018
ČEĽUSTNÁ-ORTOPÉDIA, RIZIKOVÝ PACIENT

09.00 – 12.00  MUDr. K. Jakubová: Ortodoncia v každom veku. Prehľad 
ortodontických anomálií v súvislosti s vekom, kedy a prečo odoslať 
pacienta k čeľustnému ortopédovi, možnosti liečby ortodontických 
anomálií rôznymi druhmi  aparátov: snímateľné, fixné, priesvitné 
dlahy, ortognátna chirurgia. Nevyhnutnosť odbornej spolupráce ZA 
a ČO nielen pred, ale aj počas liečby, dobrá komunikácia pri tvorbe 
liečebného plánu. 

Kazuistiky našich pacientov priblížia realitu v ortodontickej 
ambulancii, pestrosť anomálií, ale aj rozsah používaných aparátov pre 
detských pacientov, pre teenagerov, ale aj pre dospelých pacientov.
12.00 – 14.00  Obed
14.00–15.00 MDDr.  Šilla R., MUDr. Šilla P., doc. Dr. E. Kovaľová, 
PhD.: Parodontológia a čeľustná ortopédia. Riadená liečba alveolárnej 
kosti. Indikácie Č-O liečby u pacientov s parodontitídou. Zostavenie 
liečebného plánu. Kazuistiky paro-pacientov po Č-O liečbe. 
Parodontitída ako rizikový faktor vzniku Č-O anomálie. Plán liečby pri 
vejárovitom rozostupe zubov, problémy s artikuláciou, úprava artikulácie, 
provizórne a definitívne riešenie.
15.00 – 18.00  Doc. Dr. E. Kovaľová, PhD., MDDr. T. Bačo, Mgr. 
N. Radačovská: Manažment rizikového alebo infekčného pacienta.
Krvácavé stavy. Extrakcie u pacientov počas antitrombotickej liečby. 
Pacient po infarkte myokardu, mozgovej príhode. Lieky na riedenie
krvi. Manažment liečby pacienta užívajúceho bisfosfonáty.
Bisfosfonátová osteonekróza ako rizikový faktor v ZA.
18.00 –  20.00   Večera
20.30 SPOLOČENSKÝ  VEČER S TOMBOLOU A HUDOBNÝM PROGRAMOM

UTOROK 23.10.2018
ARTIKULÁCIA, PROTETIKA PRIAMA A NEPRIAMA REKONŠTRUKCIA

10.00 – 12.00  MDDr. M. Kučera, Brno, J. Exner, Olomouc: TEOR. ČASŤ:
Rekonstrukce frontálního úseku od A do Z - pohled zubního lékaře 
a zubního technika: estetická analýza, foto-protokol, smile-design, 
DSD (Kučera), wax-up, analýza v laboratoři (Exner), mock-up 
(Kučera), preparace, otisky/sken (Kučera), význam obličejového 
oblouku a dalších zařízení, artikulace (Kučera, Exner), chair-side 
systém a rekonstrukce frontálního úseku (Kučera).
12.00 – 14.00 Obed
14.00 – 18.00  MDDr. M. Kučera, J. Exner zubný technik, WORKSHOP:
Live-premietanie: fotografie v dentální estetice (Kučera) práce                    
s obličejovým obloukem (Kučera, Exner), „live“ ukázka zhotovení 
2 typů prací - zhotovení estetických rekonstrukcí vrstvením (Exner) 
versus zhotovení monolitickým přístupem + lehký cut back (Kučera) - 
porovnání a zhodnocení prací + fotografická dokumentace odevzdání 
náhrad - adhezivní cementace (Kučera ), závěr, diskuze.
18.00 – 20.00  Večera

STREDA 24.10.2018
EKONOMIKA, TYPY LICENCIE, RIZIKOVÉ FAKTORY ORÁLNEHO ZDRAVIA
09.00 – 11.00 Ing. T. Janusová: Ekonomické poradenstvo. TYPY 
LICENCIÍ. Licencia versus zamestnanec. Ako znížiť náklady v zubnej 
ambulancii a zefektívniť prácu. Ako zriadiť / predať / kúpiť zubnú 
prax, DH prax. Kto môže byť odborný garant.
11.00 – 13.00 doc. Dr. E. Kovaľová, PhD.: Vyšetrenie rizikových 
faktorov orálnych a celkových ochorení a ich vzájomné súvislosti. Je 
nutné ošetrovať zubný kaz iba výplňou? Ako skvalitniť ošetrenie a 
spresniť diagnózu / prognózu. Indikácia a význam mikrobiologického, 
genetického a ďalších vyšetrení u pacienta, ktorý nereaguje na 
mechanickú liečbu. Čo ovplyvňuje hojenie tkanív. Aké sú hranice 
mechanickej liečby pri agresívnom zubnom kaze a pri agresívnej 
parodontitíde. Aké antibiotiká sú najvhodnejšie, indikácia chemickej 
liečby. Ktoré výkony v ZA môžu ohroziť zdravie až život pacienta.
13.00 – 14.00  Obed
Záver školenia   IZBY UVOĽNIŤ DO 11,00 hod.                                      
ČASOVÁ NÁPLŇ:   9 + 7 + 8 + 8 + 3 = 35 HODÍN / 35 KREDITOV

KÓD AKCIE 30/2018_SR
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PROGRAM  ŠKOLENIA ZUB. ASISTENTOV, DH, PREVENTISTIEK

SOBOTA 20.10.2018
Zubní asistenti + Dentálni hygienici

Prednášky + Praktické kurzy:

09.00 – 12.00  PhDr. Ľ. Andraščíková, Mgr. H. Hatalová, prednáška 
+ workshop: Syndróm vyhorenia sestier, zubných asistentov a DH 
pracujúcich v ZA. Prejavy a následky syndrómu vyhorenia, možnosti 
prevencie tohto syndrómu. Rozdiel fyzického, psychického vyčerpa-
nia. Asertivita. Workshop - testy na vyhorenie, na asertivitu.
12.00 – 14.00   Obed
14.00 – 18.00  MUDr. V. Lazorčák, MPH.: Neodkladná podpora zá-
kladných životných funkcií. Prednáška s ukážkami praktickej prvej pomoci
18.00 – 20.00  Večera

NEDEĽA 21. 10. 2018
Zubní asistenti + Dentálni hygienici

MARKETING, MANAŽMENT, VYŠETROVACIE METÓDY

09.00 – 10.30  doc. Dr. E. Kovaľová, PhD., M. Rigelský: Marketing 
v dentálnej a dentálnohygienickej praxi Aké sú kritériá hodnotenia 
našej praxe klientom. Čo je najdôležitejšie: cena za výkon, typ výkonu, 
kde máme našu ZA alebo to, ako vieme svoje výkony „predať“.
10.30 – 12.00  doc. Dr. E. Kovaľová, PhD.: Základné kritériá vyšetre-
nia a hodnotenia rizika vzniku orálneho ochorenia. Rozdelenie úloh.
Úloha zub. asistenta, DH pri vyšetrení, informovaní pacienta, motivácii 
k spolupráci a kontrole v recallovom systéme.
12.00 – 14.00  Obed
14.00 – 18.00  Mgr. H. Hatalová, PhDr. Ľ. Andraščíková, Workshop:
Vyšetrovacie metódy v ZA v závislosti od anamnézy, diagnózy, liečby         
a prognózy: meranie tlaku krvi, pulzu, glykémie glukomerom, CRP, 
genetické testy, slinné testy, test orálneho zdravia, zabezpečenie i.v. 
vstupu pri náhlych stavoch, nácvik aplikácie i.m., s.c. injekcie, doku-
mentácia.
18.00 – 20.00  Večera
 

PONDELOK 22. 10. 2018
Zubní asistenti + Dentálni hygienici

HYGIENICKÝ REŽIM, INDIVIDUÁLNA ÚSTNA HYGIENA

09.00 – 10.00  Bc. B. Germanová, B. Szabová, Workshop:
Význam dôkladného hygienického režimu v zubnej ambulancii v rám-
ci prevencie poškodenia zdravia, ergonómia prostredia. Hygiena rúk          
s následnou kontrolou pod UV svetlom, brúsenie nástrojov, dezinfekcia 
nástrojov a prostredia, sterilizácia, bariérové ošetrovanie.
10.00 – 10.30  Mgr. M. Ferko: Efektivita individuálnej orálnej hygieny.
10.30 – 11.00  Ústna sprcha v ústnej hygiene
11.00– 11.30 Ing. E. Výbohová: 138 rokov bezpečnej a účinnej                 
receptúry chemickej liečby
11.30 – 12.00  P. Sokoli: Hypersenzitivita dentínu a jej riešenie
12.00 – 14.00  Obed

Zubní asistenti + Dentálni hygienici
Prednáška + Praktické kurzy: striedanie skupín 1, 2, 3

14.00 – 15.00  Mgr. H. Hatalová, Bc. B. Dančová: 
Poradenstvo, preventívne a liečebné odporúčania
15.00 – 18.00  Mgr. M. Ferko: Používanie bežnej a el. zubnej kefky
Ing. E. Výbohová: Ústne vody a esenciálne oleje/striedanie
Bc. K. Zákrevská: Prezentácia používania ústnej sprchy
18.00 –  20.00   Večera
20.30 SPOLOČENSKÝ  VEČER S TOMBOLOU A HUDOBNÝM PROGRAMOM

UTOROK 23. 10. 2018
Zubní asistenti + DH

EKONOMIKA, VYŠETRENIE

10.00 – 12.00  Ing. T. Janusová: Vieme koľko čo stojí v zubnej am-
bulancii? Financovanie výkonov, platov... Kde sa dá šetriť a kde nie?
Ekonomické poradenstvo pre zubných asistentov a DH s cieľom zvýšiť 
príjmy a znížiť straty v zubnej praxi.
12.00 – 14.00  Obed
14.00 – 18.00  Mgr. H. Hatalová, Bc. V. Štefčíková, Bc. B. Dančo-
vá, Workshop: Guided biofilm therapy. Riadená liečba a prevencia 
biofilmu. Vizualizácia vyšetrenia ako základ informácie a motivácie pa-
cienta. Najefektívnejšie postupy ošetrenia. Airpolišing, Periopolišing. 
Objednávanie pacientov vo fáze liečby a v kontrolnom-recall systéme. 
Úlohy v dentálnom tíme. Chyby pri vyšetrení a ošetrení a ich následky                
na orálnych tkanivách.
18.00 – 20.00  Večera

STREDA 24. 10. 2018
Zubní lekári + Zubní asistenti + DH 

EKONOMIKA, TYPY LICENCIE, RIZIKOVÉ FAKTORY ORÁLNEHO ZDRAVIA
09.00 – 11.00 Ing. T. Janusová: Ekonomické poradenstvo. TYPY 
LICENCIÍ. Licencia versus zamestnanec. Ako znížiť náklady v zubnej 
ambulancii a zefektívniť prácu. Ako zriadiť / predať / kúpiť zubnú 
prax, DH prax. Kto môže byť odborný garant.
11.00 – 13.00 doc. Dr. E. Kovaľová, PhD.: Vyšetrenie rizikových 
faktorov orálnych a celkových ochorení a ich vzájomné súvislosti. 
Je nutné ošetrovať zubný kaz iba výplňou? Ako skvalitniť 
ošetrenie a spresniť diagnózu a prognózu. Indikácia a význam 
mikrobiologických, genetických a ďalších vyšetrení u pacienta, ktorý 
nereaguje na mechanickú liečbu. Čo ovplyvňuje hojenie tkanív. 
Aké sú hranice mechanickej liečby pri agresívnom zubnom kaze 
a pri agresívnej parodontitíde. Aké antibiotiká sú najvhodnejšie, 
indikácia chemickej liečby. Ktoré výkony v zubnej ambulancii môžu 
ohroziť zdravie až život pacienta.
13.00 – 14.00  Obed
Záver školenia   IZBY UVOĽNIŤ DO 11,00 hod.
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Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu 
v prípade neočakávaných zmien.
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Relax centrum: masáže, bazén, vírivá vaňa, procedúry, sauny; squash, telocvičňa, bowling, biliard, beauty salón; 
wi-fi zóna, lobby bar, parkovisko pri hoteli; spoločenský večer s hudbou a hodnotnou tombolou. 

Individuálne možnosti výletov: horské výlety a cyklotúry v Tatrách, Štrbské/Popradské Pleso, splav Dunajcom 
plťou, Spišský hrad, Spišská Kapitula, historická Levoča, Červený Kláštor, Poľsko, ...

OSTATNÉ SLUŽBY

KK DENT s.r.o., Pod Táborom 29, 080 01 Prešov, Tel: 051/77 22 712,  Fax: 051/77 23 449
e-mail: kkdent@nextra.sk, www.kkdent.sk

Pozn.: vzhľadom na obmedzený počet účastníkov školenia budú uprednostnení záujemcovia so skôr odoslanou prihláškou.

Prihlášku na školenie v elektronickej forme nájdete na: www.kkdent.sk/skolenia

           GRAND HOTEL BELLEVUE

 KK DENT s.r.o.
 Pod Táborom 29
 080 01 Prešov

tel.: 051/77 22 712
fax.: 051/77 23 449

mobil:  0905/69 39 62
            0908/97 64 79

e-mail: kkdent@nextra.sk
web:    www.kkdent.sk

Názov firmy:  Meno a priezvisko:     
Presná adresa:  
Registračné č.  SKZL: Telefón: e-mail:

IČO:                  DIČ:  IČ DPH: SK Súhlasím so storno podmienkami:  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
              na školenie: DENTÁLNY TÝŽDEŇ VO VYSOKÝCH TATRÁCH

                                                          LEKÁR SESTRA / DH ROD. PRÍSLUŠNÍK
2-lôžková izba     620 €   490 €  340 €

3-lôžková izba     620 €   490 €  340 €
        
1-lôžková izba     720 €   590 € 

Apartmán                                                 620 €   490 €  340 €
                                                           + 50 € / izba / noc    + 50 € / izba / noc       + 50 € / izba / noc

     290 €*      160 €   Pre mladých lekárov, do 3 rokov od ukončenia štúdia, zvýhodnené školné 250 €

Storno podmienky: 

Zrušenie účasti je 
platné len písomne 
a po 30.09.2018 sa 
poplatky za ubyto-
vanie nevracajú. 

Prosíme napísať, s kým chcete byť ubytovaný. Meno spolubývajúceho: 
Zvýhodnené ceny 1 lôžkovej izby platia pri minimálne dvoch prenocovaniach.  

19. - 24. OKTÓBER

2018
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Školenie bez ubytovania a stravy

Školenie s ubytovaním a plnou penziou

20. 10. 2018  14:00 – 19:00   Individuálny praktický kurz pre 15 – 20 lekárov, cena: 135 €           
MUDr. J. Babčan, doc. MUDr. E. Kovaľová, PhD:              
Praktický kurz chirurgie a miniimplantácie na prasacích čeľustiach, sutúry, otvorené antrum   

21. 10. 2018  19:00 – 23:00   Individuálny praktický kurz pre 15 – 20 lekárov, cena: 135 €     
MDDr. M. Matuševská, MDDr. F. Langer:   
Praktický kurz kompletnej rekonštrukcie zuba, koreňa zuba s kofferdamom a dlahovanie zubov na modeloch zubov                

Bližšie informácie cez e-mail alebo telefonicky.    Prihlášky na praktické kurzy do 17. 09. 2018

PONUKA PRAKTICKÝCH KURZOV:


